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III 

Abstract 
In IT-project requirements engineering is described as one of the first activities in system 

development and the purpose is to specify the customers’ needs. Requirements 

engineering has for a long time struggled with a lot of difficulties. One problem is that 

requirement is locked early in the project and is not subject for change which decreases 

the customer flexibility.The use of agile methods has become increasingly more common 

among IT-companies. Agile methods push for a closer collaboration between the IT-

company and the customer. We found it interesting to investigate which factors that are 

important for the customer to consider during this activity in agile projects, because of 

the increased responsibility of the customer during requirements engineering. In the 

literature there is a lot described about agile methods in general but very little about the 

customer role. Therefore it was interesting to investigate this closer. The study was 

performed by using an qualitative research. To study how the IT-companies view the 

customer role during requirements engineering in agile projects five respondents were 

interviewed from four different IT-companies. The interviews were semistructured 

because of the focus to get the respondents views and interpretations of the requirements 

engineering. The transcribed material was then analyzed with an thematic analyze. The 

collected data showed that several factors were important for the customer during the 

requirements engineering. Commitment is an important factor, to be able to influence and 

have thoughts about the requirements ongoing during the project. Initially the 

requirements are only collected on a general level and it becomes more important with 

continuous communication between the IT-company and customer when the 

requirements are being more specified during the project. To be able to have a closer 

collaboration between the IT-company and the customer, the customer needs to be more 

involved in the project. The study also also showed that the use of agile methods do not 

place unreasonably demands on the customer, quite the opposite. In this study the IT-

companies showed a great deal of flexibility towards the customer and adapted the agile 

method to suit the customers conditions and needs.We have discovered that sometimes 

it´s a sensitive question for IT-companies to put high demands on the customer because 

the customer is a client to the IT-company. To be able to work with the requirements 

agile, it is required that the customer commits to participate during the majority of the 

project, which they are not fully accustomed to yet. To work with the requirements agile 

requirements is collected initially on a overall level and then further specified during the 

project. The study also showed the difficulty to motivate the customer to participate in 

the project. This is important for the end result of the the project and the customer needs 

to realise the importance of commitment and participation. IT-companies and the 

customer needs to take their respectively responsibility during the requirements 

engineering in order to deliver the IT-system that the customer wants and pays for.               
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Sammanfattning 

Inom IT-projekt beskrivs kravhantering som en av de inledande aktiviteterna i 

systemutveckling som syftar till att specificera beställarens behov. Kravhantering har 

länge brottats med många problem. Ett är att krav blir låsta tidigt i ett projekt och kan 

därefter inte förändras, detta minskar beställarens flexibilitet. 

Användning av agila metoder har blivit allt vanligare bland IT-leverantörer. Agila 

metoder förespråkar att IT-leverantör och beställare har ett nära samarbete. Eftersom 

beställaren ansvar ökar under kravhantering i agila projekt fann vi det intressant att 

undersöka vilka faktorer som är viktiga för beställaren att beakta under kravhantering i 

agila projekt. I litteratur finns mycket beskrivet om agila metoder generellt, men väldigt 

lite kring beställarens roll, varför vi ville undersöka detta närmare. 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. För att undersöka hur IT-leverantören ser 

på beställarens roll under kravhantering i agila projekt har vi intervjuat fem respondenter 

från fyra olika IT-företag som använder agila metoder. Intervjuerna var semistrukturerade 

eftersom vi sökte respondenternas uppfattningar och tolkning av kravhanteringen. 

Intervjumaterialet analyserades sedan med en tematisk analys. Datainsamlingen visade att 

det fanns flera faktorer som är viktiga för beställaren att beakta under kravhanteringen. 

Engagemang är viktigt för att beställaren ska ha möjlighet att påverka och ha åsikter om 

kraven under projektets gång. Inledningsvis samlas kraven in på en övergripande nivå 

och det blir därför viktigt med en kontinuerlig kommunikation mellan IT-leverantör och 

beställare för att detaljera kraven under projektet. För att kunna ha ett nära samarbete 

med IT-leverantören krävs det att beställaren är delaktig i projektet i allt större 

utsträckning. Det har också visat sig att IT-leverantörens användning av agila metoder 

inte ställer orimliga krav på beställaren. Tvärtom är de väldigt flexibla gentemot 

beställaren och anpassar metoden på ett sätt som passar beställaren. Studien visar att det 

ibland är känsligt för IT-leverantören att ställa allt för höga krav på beställaren, eftersom 

beställaren är en kund. Studiens resultat indikerar att när IT-företagen använder agila 

metoder under kravhanteringen krävs det att beställaren är engagerad under merparten av 

projektet, eftersom kraven samlas inledningsvis in på en övergripande nivå och detaljeras 

sedan.  Beställarna är inte vana vid att så höga krav ställs på deras engagemang. Det har 

också visat sig vara svårt att motivera beställarna att vara delaktiga i projektet, 

beställarens måste själv inse vikten av engagemang och delaktighet. Det krävs att båda 

parter tar sitt ansvar under kravhanteringen för att beställaren ska kunna få det system de 

vill ha och betalar för. 
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1 Inledning 
 

Här presenteras bakgrund och den forskning som berör kravhantering i IT-projekt. Syftet 

är att läsaren ska få en inledande förståelse om de problem som kan uppstå i 

kravhanteringsprocessen. Diskussionen utmynnar i uppsatsens problemformulering och 

syfte.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Ett IT-system ämnar till att underlätta för verksamheter att utföra handlingar. Enligt 

Cronholm och Goldkuhl (2010) betraktas ett IT-system som ett interaktivt instrument, ett 

verktyg för de anställda som används för att utföra arbetsuppgifter.  

Vidare menar Cronholm och Goldkuhl (2010) att människor använder IT-system för att 

kommunicera med varandra. IT-system fyller därför en viktig roll, i och med att de 

möjliggör en snabb och effektiv kommunikation inom verksamheter, samt till parter som 

står utanför verksamheten.   

 

När en verksamhet ska utveckla ett stöd för organisationen, ett IT-system ska det utföra 

vissa handlingar för verksamheten. Handlingarna behöver konkretiseras formellt så att 

det går att få ett grepp om exakt vad systemet ska utföra. Det som systemet ska utföra 

reflekterar beställarens behov och fyller ett syfte för användarna (Sommerville 2011). När 

systemets handlingar och stöd för verksamheter ska fastställas formellt och 

dokumenteras, kallas denna aktivitet i systemutvecklingen för kravhantering (Kontoya & 

Sommerville 2003). Kravhantering är en aktivitet som sker i en tidig fas i 

systemutvecklingen (ibid).   

 

Eriksson (2008b) menar att kravhanteringsprocessen är en inledande insamling av krav, 

strukturering, prioritering, dokumentering, kvalitetssäkring samt förvaltning av krav. 

Kontonya & Sommerville (2003) menar att kravhantering är en strukturerad uppsättning 

aktiviteter som följer varandra för att inhämta, validera och upprätthålla en 

kravspecifikation. En kravspecifikation är ett dokument som innehåller användarnas krav 

och andra generella krav som IT-systemet ska kunna utföra (Sommerville 2011). 

Erikssons (2008a) definition av ett krav är ”En önskvärd funktion eller egenskap hos ett 

IT-system” vilket överensstämmer med den syn vi har på begreppet. I litteraturen 

förekommer även andra definitioner av krav bland annat Kotonya och Sommerville 

(2003) som definierar ett krav på följande sätt: den service systemet ska tillhandahålla. 

Krav sätter därför villkor för systemets operationer. Sillitti och Succi (2005) menar att 

beställaren eller kunden är en av intressenterna bakom verksamheten som har beställt ett 

IT-system. Enligt Eriksson (2008b) inleds kravhanteringsfasen i projektet med att 

beställarens krav specificeras, vilket kan ske med hjälp av användare av det nuvarande 

systemet och observationer av användarna. Vidare granskas dokumentation i form av 

rapporter, formulär samt procedurer från det nuvarande systemet i syfte att identifiera 

vilket IT-stöd organisationen behöver. (ibid)  
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Hoffer, George & Valacich (2011) menar att beställarens inblandning och roll i 

kravhanteringsarbetet ser lite olika ut beroende på vilken modell eller metod för 

systemutvecklingen IT-leverantören använder. En vanlig modell vid systemutveckling är 

vattenfallsmodellen. Modellen delar in systemutvecklingsprojektet i olika faser, där varje 

fas har en tydlig avgränsning. Utmärkande för vattenfallsmodellen är att arbetet i nästa 

fas inte påbörjas förrän föregående fas är helt färdig. De faser som ingår är vanligtvis; 

förstudie, analys, design, implementation och underhåll, kravhanteringen ingår i 

analysfasen. Grundaren av modellen – W.W. Royce – menar att feedback ska ges till de 

som har arbetat med en fas, innan arbetet i nästa fas påbörjas. Detta ignorerades 

omgående, vilket gjorde att processen gick vidare utan feedback, vilket i sin tur medförde 

att det aldrig skedde någon revidering av arbetet i föregående fas. Ytterligare kritik som 

framförts mot vattenfallsmodellen är att användare enbart involveras i analysfasen, vilket 

låser kraven tidigt i projektet. Det skapar problem eftersom beställaren ofta vill ändra 

kraven under projektets gång. Det blir väldigt kostsamt att hantera detta eftersom mycket 

tid läggs ner på dokumentation eller om projektet är i implementationsfasen. (ibid)  

 

Hsia, Daves och Kung (1993) menar att det är vanligt att beställarna förändrar krav eller 

att nya tillkommer under projektets gång, vilket gör att kravspecifikationen ändras 

kontinuerligt och förlänger projektets sammanlagda tid. Eriksson (2008a) menar att 

kravhantering är en kritisk process, hela 56 % av felen vid utvecklingen av IT-system kan 

härledas till bristande kravhantering. Eftersom utvecklarna inte alltid vet på förhand 

vilken funktionalitet som ska implementeras kan det bli svårt att validera om systemet 

motsvarar kraven (ibid). Enligt Hsia, Daves & Kung (1993) förekommer det 

kommunikationssvårigheter mellan beställare och utvecklare vilket medför att kraven kan 

bli otydliga.  

 

I februari 2001 träffades ett antal företrädare för olika systemutvecklingsmetoder som 

sökte ett alternativ till den mer dokumentdrivna, mer tungviktiga utvecklingsprocess som 

förknippas med traditionell systemutveckling. Mötet mynnade ut i de agila manifestet, 

som syftar till en förändring av systemutvecklingsprocessen och vilka värden som ska 

värderas högt. Manifestet säger att individer och interaktioner ska premieras framför 

processer och verktyg och en fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation. 

Samarbetet med beställaren är viktigare än kontraktsförhandlingen och att reagera på 

förändringar premieras snarare än att följa en förutbestämd plan. (Agile Manifesto 2001) 

Organisationen Agile Sweden (2012) menar att agila metoder inte enbart är en 

systemutvecklingsmetodik utan består av en uppsättning värderingar, attityder och 

principer som tillämpas praktiskt. Det agila manifestet kompletteras med tolv principer 

som tydliggör värdena mer i detalj (Agile Manifesto 2001). En av principerna säger att 

förändrade krav ska välkomnas även sent i utvecklingen (Agile Manifesto 2001). 

Principen om förändrade krav i det agila manifestet har haft en stor inverkan på hur den 

agila metodiken ser på kravhanteringsprocessen. Agila metoder  

består emellertid av så mycket mer än ett manifest och en uppsättning av olika principer.   

 

Enligt Rosengren (2011) är agila systemutvecklingsmetoder något som blir mer och mer 

populärt. Många aktörer går från traditionella metoder till agila metoder som anses 

lättare, vilket innebär att den inte är lika dokumentdriven som en traditionell metod.  
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Ett problem med agila metoder är att företagen inte genomför en grundlig förstudie utan 

hoppas på att den dagliga kontakten med kunderna ska ersätta förstudien och därmed 

minska kostnaden. Ett problem som har funnits länge och som fortfarande förekommer är 

att IT-leverantören inte alltid har en daglig nära relation med beställarna. Bristande 

kommunikation skapar en problematik som leder till ökade kostnader, för sent förändrade 

krav som blir större ju senare i systemutvecklingen kravet tillkommer. (ibid) Ett krav som 

tillkommer i genomförandefasen, när ett system utvecklas enligt vattenfallsmodellen, 

ökar kostnaden tiofalt (Eriksson 2008a). Rosengren (2011) menar vidare att verksamheter 

som arbetar agilt bör ta lärdom av sina misstag innan de går in i nya projekt samt att 

verksamhetens kravmodeller ska vara förankrade i aktuell forskning och vara empiriskt 

testade. 

 

Nilsson (2011) menar att en bra relation och kommunikation mellan beställare och IT-

leverantör är viktig för projektets helhetsresultat. En annan viktig dimension i 

systemutvecklingsprojekt är att de inblandade intressenterna är aktiva och motiverade. 

Beställare med ett bristande intresse i systemutvecklingsprojektet kan leda till att 

slutresultat blir medelmåttigt. (ibid) 

  

1.2 Forskningsöversikt 

Enligt Niazi och Shastry (2003) är bristande kravhantering en stor orsak till misslyckade 

projekt. Processen är viktig för att säkerställa kvalitén på IT-systemet och ett mått på 

kvalitet är att kunden får det som beställts. En väl genomförd kravhantering av kundens 

krav och behov ger projektet bättre förutsättningar, vilket kommer att spegla 

slutresultatet. (ibid) Keith (2009) menar också att en väl utförd kravhantering minskar 

risken med 56 % för att IT-projektet misslyckas. Keith (2009) kriterier för ett misslyckat 

IT-projekt är: om projektet dragit över tiden, överskriden budget, inte motsvarar de i 

förväg uppsatta kraven. Keiths (2009) studie stärker uppfattningen om att kravhantering 

är en väldigt viktig process under ett IT-projekt. 1995 gjorde även The Standish Group 

(1995) en stor och omfattande studie bland IT-leverantörer för att bland annat undersöka 

vilka faktorer som orsakade att IT-projekten misslyckades. Resultatet av studien visade 

att brister i kravhanteringen var den främsta källan till att IT-projekten misslyckades 

(ibid). 

Emam och Madhavji (1995) har studerat problematiken i kravhanteringsprocessen. 

Exempel på problem som identifierats i deras studie var att IT-leverantören tror sig förstå 

affärsprocesserna bättre än beställaren. Vidare uppstår det problem då kunden är osäker 

på vad de egentligen vill ha för IT-stöd. Detta kan härledas till att de personer som är 

avsatta av kunden för att dela med sig av domänkunskap till IT-leverantören inte är 

utvalda på grund av kompetens utan på grund av tillgänglighet. Emam och Madhavji 

(1995) menar att IT-projekt inte kan genomföras utan involvering av specifik kompetens 

från IT-systemets framtida användare. Emam och Madhavjis (1995) studie pekar även på 

en problematik kring kommunikationen mellan IT-leverantör och beställare. 
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Vidare har även Hall, Beecham och Rainer (2002) försökt identifiera problem i 

kravhanteringsprocessen. I deras studie kategoriserade de olika problem som identifierats 

i tolv olika systemutvecklingsprojekt. Problemkategorierna var indelade i krav, design, 

kodning, test och underhåll. Studien visade att av totalt 268 inrapporterade problem 

härstammade 128 stycken från krav, det vill säga hela 48 %. Dessutom var 63 % av 

samtliga inrapporterade kravproblem organisatoriska, det vill säga att de kunde härledas 

till beställarens verksamhet. Fortsatt visade studien att IT-projekten hade brister i 

utvecklarnas och användarnas kommunikation, olämplig kompetens, otillräckliga resurser 

samt bristande utbildning. De resterande 37 % av problemen kring krav kom från brister i 

kravhanteringen. Ett urval av bristerna var att kraven var vaga och att nya krav tillkom 

under projektet. (ibid) 

Bose, Kurhekar och Ghoshal (2008) beskriver hur agila metoder kan minska klyftan 

mellan beställarens behov och det system som ska utvecklas. Huvudaspekterna av agila 

metoder är att beställaren och IT-leverantören arbetar tätt ihop under kravhanteringen. De 

föreslår att minst en person från kundens organisation ska ingå i IT-leverantörens team 

under majoriteten av projektet. Personen ska vara med och besluta om vilka krav och 

behov som ska prioriteras. I och med detta är projektet drivet av ett affärsintresse, vilket 

hjälper IT-leverantören att förstå vilka kundens prioriterade behov är. (ibid) 

Goetz (2002) menar att en del av effektiviteten med agila metoder ligger i att de 

förespråkar muntlig kommunikation av krav mellan IT-leverantör och beställare framför 

dokumenterade krav. För beställaren handlar det om att själv skapa sig en bild av vad för 

system de vill ha vilket stöds under agil kravhantering och sedan kommunicera det till IT-

leverantören som i sin tur måste förstå vad beställaren vill ha. Den muntliga 

kommunikationen möjliggör en nyansering av kraven som inte är möjlig vid skrivna 

krav. Beställaren har möjlighet att utvärdera kraven löpande eftersom delar av systemet 

släpps med jämna mellanrum. Tack vare detta får de kontinuerliga värden för den 

investering i tid de gör under kravhanteringen. (ibid) 

Vid användning av agila metoder får beställaren en allt viktigare roll under IT-projektet, i 

synnerhet under kravhanteringen. Sillitti och Succi (2005) menar att problem kan uppstå 

om beställaren representeras av flera personer som alla har olika åsikter, eftersom det 

försvårar kommunikationen mellan IT-leverantör och beställare. Agila metoder 

förespråkar därför att beställaren representeras av en person som ensam för talan för alla 

intressenter. Beställarrepresentanten bör ha god kännedom om sin verksamhet. 

Beställarrepresentanten måste även ha mandat att ta viktiga beslut som rör verksamhetens 

krav. I agila metoder är det viktigt att beställarens representant är tillgänglig för IT-

leverantören under hela projektet om problem uppstår eller frågor behöver diskuteras 

med beställaren. (ibid) 
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1.3 Problemdiskussion 

I kapitlet ovan har det redogjorts för att kravhanteringen är ett av de mest kritiska 

momenten i IT-projekten. Historiskt sett har kravhantering varit en fas som genomförs 

inledningsvis i ett IT-projekt, där grunden för vad projektet ska leverera specificeras 

tidigt och sedan låses. Problematiken som ovanstående forskning visar, är att krav i IT-

projekt ofta förändras, vilket historiskt sett har varit svårt att hantera. Förändrade krav 

under IT-projekten leder till att resultatet inte kan levereras i tid, vilket ger ökade 

kostnader.  

Hall, Beecham och Rainer (2002) undersökning pekar på två olika kategorier av problem; 

dels organisatoriska problem, som innefattar de mänskliga bristerna och dels 

kravprocessen. Kravprocessen innefattar bristerna i de insamlade kraven. Beställaren har 

ett behov av att ändra kraven under projektets gång och det har visat sig vara ett problem 

för IT-leverantören. IT-leverantören måste använda metoder för att kunna hantera de 

förändrade kraven utan att projektet blir försenat, budgeten övertrasseras eller att 

systemet inte har rätt egenskaper. (ibid) 

 

Enligt Goetz (2002) förespråkar kravhantering i agila metoder att inte överarbeta och 

detaljera krav för tidigt i IT-projekten. Enligt Cao och Ramesh (2008) måste 

kravhanteringsprocessen anpassa sig till det dynamiska samhälle som vi lever i idag, 

detta gör att processen står inför en tuff utmaning. Det som var aktuellt igår kan vara 

passé imorgon. Cao och Ramesh (2008) menar att agila metoder bör lyftas fram som ett 

sätt att hantera ständigt förändrade krav och behov. Teorin ger en klar bild av hur 

kravhanteringen ska genomföras, men forskning visar på att processen dras med stora 

svårigheter.  

 

Bose, Krukekar och Ghoshal (2008) menar att agila metoder fokuserar på att leverera ett 

värde till beställaren. Vidare menar dem att agila metoder kan minska klyftan mellan 

kundens behov och det system som ska utvecklas, vilket historiskt sett har visat sig vara 

en stor svårighet under kravhanteringen. (ibid) En nyckel för att hantera kraven som 

förändras under IT-projekten kan vara att använda de agila principerna. 

  

Kravhanteringsprocessen brottas alltså med en del problem. Diskussionen ovan tydliggör 

problematiken i kravhanteringsprocessen och lyfter fram de agila principerna som en 

potentiell lösning. Tidigare forskning inom ämnet har fokuserat på IT-leverantören och 

hur de kan arbeta med agila metoder för att hantera förändrade krav. Vi finner det därför 

intressant att undersöka beställarens roll i det hela. Cao och Ramesh (2008) menar också 

att lite är känt om hur kravhantering i agila projekt går till i praktiken, vilket stärker 

uppsatsens syfte och relevans. 
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1.4 Problemformulering 

 
Vi har i det inledande kapitlet visat att allt fler IT-leverantörer väljer att gå över till agila 

metoder, vilket har en påverkan på hur kravhanteringen utförs i IT-projekten. Det sker en 

skiftning i beställarens roll eftersom agila metoder förespråkar att beställaren arbetar 

aktivt med kraven under hela projektet. I inledningen har vi visat att agila metoder 

välkomnar en förändring av krav under projektets gång, vilket ger beställaren en helt 

annan möjlighet att påverka. Kraven är inte låsta efter den inledande kravinsamlingen 

utan har en möjlighet att förändras. Problemdiskussionen visar på en kunskapslucka i den 

forskning som finns om hur beställaren ska förhålla sig till både IT-leverantören och 

kravhanteringen i agila projekt. Vi ser ett behov av att fylla kunskapsluckan, eftersom 

beställaren har en viktigare roll under kravhanteringen i agila metoder. Vi finner det 

därför viktigt att undersöka vad beställare bör tänka på under kravhantering vid 

användning av agila metoder. 

 

Ovanstående problemdiskussion och problemformulering har lett fram till följande 

huvudfråga: 

 

– Vilka faktorer är viktiga för beställaren att beakta under kravhanteringen vid 

användning av agila metoder? 

 

För att kunna ge svar på huvudfrågan behöver vi först förstå hur kravhanteringen i agila 

metoder fungerar rent praktiskt, därför har vi valt att formulera följande delfrågor:  

 

– På vilket sätt arbetar IT-leverantören med beställaren under kravhanteringen vid 

användning av agila metoder? 

 

– Vilka krav ställer IT-leverantören på beställaren under kravhanteringen vid användning 

av agila metoder? 

1.5 Syfte  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka beställarens roll under kravhanteringen vid 

användning av agila metoder eftersom allt fler IT-leverantören arbetar agilt. Beställaren 

har under kravhanteringen i agila metoder en mer framträdande roll där delaktighet krävs 

i en större utsträckning. Det finns för närvarande lite beskrivet om hur IT-leverantören 

arbetar rent praktiskt med beställarens roll i agila metoder, varför vi finner det intressant 

att undersöka vidare. Uppsatsens resultat är viktigt för att ge ökad förståelse om vad som 

faktiskt krävs av en beställare under kravhanteringen vid användning av agila metoder.  

 

1.6 Avgränsning 
 
Uppsatsen utgår från IT-leverantörens perspektiv på grund av att de är den drivande 

aktören i IT-projekt. Uppsatsen är avgränsad till att undersöka hur beställaren av IT-

systemet och IT-leverantören arbetar under kravhanteringen vid användning av agila 
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metoder, utan att ta hänsyn till någon specifik agil metod, eftersom många agila metoder 

bygger på ett nära samarbete med beställaren. 

  

1.7 Målgrupp 
 
Målgruppen för uppsatsen riktar sig till intressenter inom akademi och profession. Till 

akademin räknas lärare, studenter och forskare. Professionen består av utvecklare, 

kravfångare, beställare och projektledare samt andra förekommande roller som är aktiva 

under kravhanteringen. Förhoppningen är att den professionella gruppen kan använda 

resultatet för att få en ökad insyn i vad som är viktigt för beställaren att beakta under 

kravhanteringsprocessen. 
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1.8 Disposition 

 

Uppsatsen struktur presenteras här för att ge läsaren en förståelse för uppsatsens 

uppbyggnad. 

 

Kapitel 1 – Inledning 
I detta kapitel introduceras läsaren till uppsatsens ämnesområde, där en kort bakgrund om 

kravhantering i agila metoder presenteras. Därefter redogörs den forskning som har gjorts 

inom ämnet för att sedan leda till uppsatsens problemdiskussion. Kapitlet avslutas med 

att vi redogör för uppsatsens frågeställning, syfte, målgrupp och avgränsning. 

 

Kapitel 2 - Metod 
Metodkapitlet beskriver vilket tillvägagångssätt som har använts för uppsatsen. Vidare 

ger vi en presentation av vårt vetenskapliga förhållningssätt, forskningsstrategi, upplägg 

för uppsatsen samt datainsamlingsmetod. Här sker även en argumentation om varför de 

val vi har gjort är lämpliga för vår studie. 

 

Kapitel 3 - Kravhantering vid användning av agila metoder och beställaren i 
teorin 
Kapitlet syftar till att beskriva hur kravhantering går till historiskt och under agila 

metoder. Vidare beskrivs i kapitlet hur IT-leverantör och beställare samspelar under 

kravhanteringen. Ett avsnitt i kapitlet tar upp vilken kompetens en beställare bör ha under 

kravhanteringen för att IT-leverantören ska ha en möjlighet att utveckla deras IT-system. 

Syftet med kapitlet är att läsaren ska få kunskap om beställarens roll under 

kravhanteringen i agila metoder för att på så sätt kunna förstå resultatet av de intervjuer 

som senare kommer att analyseras och diskuteras.  

 

Kapitel 4 - Beställarens roll i praktiken under kravhanteringen 
I kapitlet beskriver vi hur IT-leverantören arbetar med beställaren för att ta fram en 

kravspecifikation och vilket ansvar och kompetens beställaren bör ha för att IT-

leverantören ska kunna utveckla beställarens IT-system.  Sammanfattning av empirin 

presenteras företag för företag. 

  

Kapitel 5 - Analys 
I kapitlet analyserar vi den empiriska studien. I analysen reder vi ut vilka faktorer som är 

viktiga för beställaren att beakta under kravhanteringen vid användning av agila metoder 

med en tematisk analysmetod.  

 

Kapitel 6 – Slutsatser 
Kapitel sex innehåller våra slutsatser om det som har framkommit i analysen av empirin. 

Slutsatserna redovisas under respektive frågeställning och grundar sig i vår analys av 

empirin. 

 

Kapitel 7 - Utvärdering och förslag till fortsatt forskning 

Avslutningsvis presenteras vår utvärdering av den valda metoden för vår studie och våra 

idéer för fortsatt forskning.  
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2 Metod 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens tillvägagångssätt. Vi inleder med att redogöra för 

uppsatsen förhållningssätt och strategi. Sedan beskrivs teorins och empirins roll i 

uppsatsen samt den insamlingsmetod som har använts. Vidare beskrivs uppsatsens urval 

av teori, empiri och tillvägagångssätt under intervjuerna. Avslutningsvis redogör vi för 

den analys- och presentationsmetod som använts för uppsatsen. 

 

2.1 Kunskapskaraktär 

 

Uppsatsens huvudforskningsfråga är ”Vilka faktorer är viktiga för beställaren att beakta 

under kravhanteringen vid användning av agila metoder?”.  

 

Syftet med uppsatsen är att ge ökad förståelse om vilka faktorer som beställaren bör 

beakta under kravhanteringen vid användning av agila metoder. I förlängningen ger det 

förståelse om vad beställaren och dess verksamhet bör beakta och vara medvetna om för 

att deras insats ska underlätta och effektivisera arbetet under kravhanteringen i agila 

systemutvecklingsprojekt. Kunskap om denna process i systemutvecklingen är viktig 

eftersom det är under kravhanteringen som grunden till det fortsatta utvecklingsarbetet 

läggs, det är även i den fasen som beställaren är mest delaktig. Uppsatsen syftar därför till 

att ge ökad förståelse om vilka faktorer som beställaren bör beakta under kravhanteringen 

vid användning av agila metoder.  Genom att bidra med ytterligare egenskaper om 

fenomenet ökas förståelsen av det. Av den anledningen kan uppsatsens kunskapsbidrag 

sägas vara karaktäriserande kunskap (Goldkuhl 2011).  

 

Karaktäriserande kunskap är beskrivna kunskaper om en kategoriserad och studerad 

företeelse. Karaktäriserande kunskap handlar om att tolka och klargöra vilka 

egenskapstyper som en specifik företeelse har (Goldkuhl 2011).  

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

 
Vi har undersökt vilka faktorer som är viktiga för beställaren att beakta under 

kravhanteringen när IT-leverantörerna i allt större utsträckning arbetar med agila metoder. 

Vi har även undersökt vilka krav som ställs på beställaren under kravhanteringen när 

agila metoder tillämpas. 

 

För att bidra med den kunskap som nämns i 2.1 Kunskapskaraktär krävs en förståelse 

kring de aspekter som omger beställaren under kravhanteringen. Uppsatsen frågeställning 

har en förståelseinriktad kunskapsform och ett hermeneutiskt synsätt blir då lämpligt. Det 

centrala i uppsatsen är förståelse för beställaren och hur denna påverkas av 

kravhanteringsarbetet. Patel och Davidson (2003) menar att hermeneutik betyder 

tolkningslära och är en av flera vetenskapliga inriktningar som syftar till att studera, tolka 

och förstå grundvillkoren för den mänskliga existensen. Fortsatt fokuserar det 

hermeneutiska synsättet på den historiska och den sociala kontexten i vilken den 



 

- 10 - 

skapades och inbjuder till att analysen överensstämmer med den aktuella kontexten 

(Bryman & Bell 2011). Insamlandet av empirin har genomförts med intervjuer. En 

tolkning gjordes sedan av respondenternas intervjusvar för att identifiera viktiga faktorer 

som omger beställaren under kravhanteringen vid användning av agila metoder. Genom 

att växla mellan delarna och helheten har vi sedan kunnat utveckla förståeslsen kring 

fenomenet vi undersökt. Till skillnad från positivismen, som menar att forskaren bör och 

kan producera säker och giltig kunskap (Widerberg 2002), ämnar vår uppsats inte att söka 

sanningen, utan att bidra med ökad förståelse kring de faktorer som är viktiga för 

beställare att beakta under kravhantering vid användning av agila metoder. 

 

2.3 Vetenskaplig forskningsansats 

 
Som nämns i avsnitt 2.2 Vetenskapligt förhållningssätt utgår denna uppsats från det 

hermeneutiska synsättet, som innebär att tolka och förstå ett specifikt fenomen. 

Positivismen är starkt kopplad till kvantitativa studier där resultatet kan mätas numeriskt 

medan hermeneutiken har en tydlig kopplig till kvalitativa studier vilket handlar om 

tolkning och förståelse (Patel & Davidson 2003). Vi anser att uppsatsens forskningsfrågor 

inte kan besvaras med en kvantitativ ansats eftersom uppsatsens problemområde är 

komplicerat och djupgående. Uppsatsens studie har på grund av det en kvalitativ ansats 

som enligt Jacobsen (2002) ger särskild vikt till nyanser, detaljer och det som är unikt för 

varje respondent. Enligt Patel och Davidson (2003) styr forskningsfrågan vilken typ av 

forskningsansats forskarna bör använda för undersökningen. Patel och Davidson (2003) 

menar att forskningsfrågor som formuleras på ett sätt som kräver tolkning och förståelse, 

motiverar en kvalitativ ansats.  

 

Våra forskningsfrågor är formulerade på ett sätt som innebär att vi måste tolka och förstå 

respondenternas svar för att bidra med ökad förståelse kring fenomenet, varför vi valt en 

kvalitativ ansats. Vi har haft en öppenhet kring forskningsprocessen då det är 

respondenternas åsikter som styr vilken data som har insamlats.  Enligt Jacobsen (2002) 

möjliggör det för mera specifika tolkningar senare i uppsatsen. Fortsatt har vi ämnat 

fånga respondenternas uppfattningar och tolkningar av den verklighet som omger 

beställarna av IT-systemet, vilket enligt Bryman (2011) gör en kvalitativ ansats lämplig 

till ändamålet. Uppsatsen undersöker beställarens roll under kravhantering vid 

användning av agila metoder, där tillgängligheten till forskning och litteratur är liten. En 

kvalitativ ansats är enligt Jacobsen (2002) lämplig att använda, eftersom klarhet söks 

kring ett ämne där lite forskning finns.  

 

En kritik mot en kvalitativ ansats är det kan bli svårt att tolka empirin som ges från 

intervjuer eftersom mängden data är stor och ostrukturerad. Metoden har dock fördelen 

att den ger detaljrik information, vilket är en viktig del av vår forskningsstrategi för att få 

nyanserad data som speglar beställaren roll under kravhanteringen i agila projekt. (ibid) 

 

Jacobsen (2002) menar att det finns två olika ansatser för datainsamling. En induktiv 

ansats betyder att forskaren samlar in empiri utan några förutfattade meningar. Den 

deduktiva ansatsen inleds med insamling av teori, från vilken antaganden skapas och 



 

- 11 - 

därefter ser forskaren om antaganden stämmer eller inte genom den empiri som har 

samlats in. (ibid) Vi har gjort en blandning mellan en deduktiv- och en induktiv ansats. 

Inledningsvis samlades teori in genom litteraturstudier för att öka vår kunskap och 

förståelse om kravhantering och agila projekt, vilket kan ses som en tillämpning av en 

deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen är tydligare i uppsatsen då empirin har gett oss 

ny information och nya uppslag som vi har arbetat efter. Ansatsen har även gett oss en 

möjlighet att komplettera med ny teori iterativt efter nya empiriska fynd.   

 

2.4 Teorins och empirins roll i uppsatsen 

 

Enligt Patel och Davidson (2003) finns det tre olika typer av undersökningar: explorativa, 

deskriptiva och hypotesprövande. Den explorativa undersökningen innebär att så mycket 

kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde inhämtas. Den deskriptiva 

undersökningen syftar till att beskriva ett problemområde där mycket kunskap redan 

finns tillgänglig. Den hypotesprövande undersökningsformen innebär att forskaren bildar 

en hypotes och använder empirin för att falsifiera eller bekräfta teorin. 

Undersökningsformen förutsätter att kunskapsmängden om problemområdet är 

omfattande och att teorier har utvecklats tidigare. (ibid) Eftersom det fanns begränsad 

forskning och litteratur om beställarens roll i agila metoder, har vi använt ett explorativt 

angreppssätt, i syfte att tillföra och berika den forskning och litteratur som för tillfället 

finns inom området. Vi har tidigare visat att det finns en kunskapslucka inom området, 

vilket Patel och Davidson (2003) menar motiverar en explorativ undersökning.   

 

För att kunna formulera relevanta intervjufrågor inför den empiriska insamlingen som 

berör faktorerna som är viktiga för beställaren att beakta under kravhantering i agila 

projekt har en litteraturstudie genomförts. Litteratur som berör kombinationen av 

kravhantering, agila metoder och beställare är dock för närvarande begränsad, på grund 

av detta har en litteraturstudie gjorts om respektive område var för sig. Avsikten med 

uppsatsen är inte att jämföra teoretiskt och empiriskt material, utan den teoretiska 

referensramen är viktig för att läsaren av uppsatsen ska få en grund och förstå de begrepp 

och resonemang som är centrala i uppsatsen. Eftersom få empiriska undersökningar är 

gjorda kring beställarens roll har vi kompletterat med teori parallellt med insamling av 

empiri eftersom en del nya begrepp framkom under intervjuerna. Den insamlade empirin 

har haft som syfte att ge svar på uppsatsens delfrågor: På vilket sätt IT-leverantören 

arbetar med beställaren och vilka krav som ställs på beställaren, vilket i sin tur gav oss 

underlag för att analysera uppsatsens huvudfråga: Vilka faktorer är viktiga för beställarna 

att beakta under kravhantering i agila projekt. 

 

2.5 Insamlingsmetod  
 

2.5.1 Insamling av teori 

 

Den teori som har använts i uppsatsen har samlats in från facklitteratur och vetenskapliga 

artiklar som berör kravhantering, agila metoder och beställaren. Insamling av 
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facklitteratur och vetenskapliga artiklar har gjorts på Högskolan i Borås bibliotek och i 

biblioteksdatabasen Summon samt på webbplatsen Google Scholar. 

2.5.2 Insamling av empiri 

 

Empiri har samlats in genom besöksintervjuer på fyra olika IT-företag. Data från 

intervjuerna har legat till grund för analysen och innefattar data från fem respondenter. Vi 

begränsade intervjuerna till fyra stycken, eftersom en empirisk mättnad upplevdes efter 

den fjärde intervjun, vilket Jacobsen (2002) menar är ett tecken på antalet nya poäng som 

kan framkomma fortsättningsvis är begränsade. I syfte att skapa en kunskapsbas inför 

intervjuerna har en litteraturstudie om det valda fenomenet genomförts. 

2.5.3 Urval av teori 

 

Det är viktigt att de källor som används är aktuella under forskning inom informatik, 

eftersom IT-branschen fortfarande är ung och det sker stora förändringar inom området. 

Vi har därför använt teori som vi anser är aktuell för uppsatsens fokus och aktuell 

tidsmässigt, vilket stärker uppsatsen tillförlitlighet. Den facklitteratur som använts har 

varit skriven av författare som arbetar med krav professionellt, undervisar för akademin 

och bedriver forskning. Exempelvis Ian Sommerville som är en av källorna i uppsatsen 

har skrivit en bok om kravhantering som för närvarande är tryckt i en nionde utgåva. 

Författarnas status inom kravhantering och agila metoder har varit en bidragande orsak 

till att de använts. Vi har också sett att böckerna har förekommit i ett flertal publikationer, 

varför de kändes relevanta. De vetenskapliga artiklar som finns i uppsatsen har ofta blivit 

citerade i andra vetenskapliga artiklar samt i tidigare uppsatser. De sökbegrepp som 

användes var; requirements engineering, agile, agil, agilt, kravhantering, customer role, 

beställare, involvement, project, projekt, användare, user, metoder och methods. 

Sökorden valdes eftersom de har en stark koppling till det som undersöktes. 

Kombinationen av svenska och engelska sökord gjorde att vi fångade både nationell och 

internationell forskning och litteratur. 

 

2.5.4 Urval av respondenter 
 

Ett urval av respondenter är viktigt eftersom det styr uppsatsens trovärdighet och 

tillförlitlighet (Jacobsen 2002). Respondenternas data har ensamt legat till grund för 

uppsatsens analys och slutsats, varför det var viktigt att respondenterna frambringade 

värdefull information. Vi valde IT-företag med ett målstyrt urval, vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att välja ut organisationer som är relevanta för de forskningsfrågor som 

har formulerats. Företagen kontaktades via email med en förfrågan om en intervju. I 

förfrågan ställdes ett antal kriterier och de var att respondenten skulle ha erfarenhet av 

kravhantering och agila metoder. Vidare ville vi att de skulle ha haft en position i ett 

projekt med mycket kundkontakt, för att de skulle ha erfarenhet och därmed kunna ge en 

bild av förhållandet mellan parterna. Vidare har vi valt att samla in empiri från relativt få 

enheter, vilket Jacobsen (2002) menar möjliggör en större detaljrikedom. De företag som 

valdes ut var Apper, Logica, Sigma och Konsultbolag1. Totalt intervjuades fem 
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respondenter från företagen. Samtliga företag är verksamma inom IT-branschen och har 

varit så under lång tid.  

2.5.5 Intervju 

 

Bryman (2011) menar att i kvalitativa intervjuer är fokus riktat mot den intervjuades 

åsikter om det specifika fenomenet. Intresset ligger i att fånga upp synpunkter i syfte att 

få en förståelse för intervjupersonens åsikter om det ämne som intervjun berör. 

Intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats, vilket enligt Jacobsen (2002) kan 

medföra att respondenterna känner mer trygghet under intervjun.  

Intervjuerna ligger till grund för empirin och har inslag av en semistrukturerad 

intervjuform eftersom graden av standardisering under intervjuerna har varit relativt låg. 

Vidare har vi använt samma ordval under samtliga intervjuer, vilket Bryman och Bell 

(2011) menar är viktigt. Under intervjuerna har vi ställt följdfrågor för att få djupare 

beskrivningar av respondentens svar, vilket är ett effektivt tillvägagångssätt enligt 

Bryman och Bell (2011) för att få mer detaljerad information kring en specifik fråga.   

 

Medan intervjuformen präglades av ett semistrukturerat tillvägagångssätt, var 

intervjufrågorna utformade på ett mer strukturerat sätt, eftersom undersökningen hade ett 

klart fokus om vilka områden som var intressanta för uppsatsen. Jacobsen (2002) menar 

att strukturerade intervjufrågor inte ger respondenten lika stor möjlighet att sväva iväg 

från ämnet. Jacobsen (2002) hävdar att fördelen med en tydlig förstrukturering av 

datainsamlingen är att empirin inte överflödas av data som inte är till användning för 

studien.  

 

Ett forskningsetiskt ställningstagande som vi beslutade oss för, var att inför varje intervju 

informera respondenten om att deras namn skulle anonymiseras i uppsatsen. Anledningen 

till det var att i större utsträckning få sanningsenliga svar och att skydda respondenterna 

från att bli utpekade i efterhand. För att ge uppsatsen ökad legitimitet har vi dock valt att 

ta med respondenternas företagsnamn i uppsatsen. 

 

Samtliga intervjuer spelades in efter att respondenten gav sin tillåtelse till inspelningen, 

för att författarna skulle kunna transkribera svaren och därmed på ett korrekt sätt kunna 

återge dem efter intervjun. Den första intervjun fungerade även som ett medel för att 

förbättra nästkommande intervjuer, både intervjuteknik och viss omformulering av 

frågorna. Intervjuerna har legat till grund för empirin om hur IT-leverantören i praktiken 

arbetar med kravhanteringen tillsammans med beställaren och för att besvara 

frågeställningarna.  

2.6 Analysmetod 

 

Intervjumaterialet har bearbetats och analyserats med en tematisk analys, vilket Bryman 

(2011) menar är ett angreppssätt för att söka efter teman genom att identifiera en grupp av 

koder. Varje intervju har - som tidigare nämnts - spelats in för att sedan transkriberas. 

Transkriberingen har utgått från vad som har sagts och inte hur det har sagts, eftersom det 

är innehållet i intervjuerna som har varit i fokus. Vi har därför uteslutit pauser, suckningar 



 

- 14 - 

och liknande beteenden från intervjupersonerna. Transkriberingarna har sedan lästs 

igenom upprepade gånger för att skapa en helhetsbild av vad som framkom under 

respektive intervju. Teman har använts för att dela in empirin och för att få struktur på 

den. Tillvägagångssättet för urval av teman kallas enligt Widerberg (2002) för ett 

empirinära förhållningssätt, vilket innebär att val av teman utgår ifrån empirin. De teman 

som har identifierats överfördes till ett nytt dokument där nyckelcitat från 

transkriberingen placerades under passande teman. Nyckelcitaten har sedan analyserats 

och berikats med våra kommentarer och reflektioner för att sedan sammanställas i en 

analys. Syftet med analysen var att få en förståelse för vilka faktorer som är viktiga för 

beställaren att beakta under kravhanteringen vid användning av agila metoder. 

2.7 Utvärderingsmetod 

2.7.1 Validitet 

Ambitionen med att validera en kvalitativ studie är enligt Patel och Davidson (2003) att 

upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av något, alternativt att beskriva 

uppfattningar eller kultur. När man talar om validitet i en kvalitativ studie omfattar den 

hela forskningsprocessen. Reliabilitet används inom kvantitativ forskning som ett 

utvärderingsinstrument för undersökningar där samma resultat ska uppstå vid 

slumpmässiga tidpunkter. Inom kvalitativa studier får begreppet en annan innebörd. Om 

forskaren får olika svar av en respondent vid flertalet intervjuer ses detta som ett tecken 

på låg reliabilitet i en kvantitativ studie, så är dock inte fallet inom kvalitativa studier. 

Om intervjufrågorna fångar den unika situationen och det ger uttryck åt variationen i 

svaren är det viktigare än att samma svar alltid ges. I kvalitativa studier är begreppen 

validitet och reliabilitet starkt sammanflätande, vilket är anledningen till att kvalitativa 

forskare sällan använder begreppet reliabilitet. (Patel & Davidson 2003) Vi har därför 

tagit beslutet att utelämna begreppet reliabilitet i utvärderingen och istället använda 

begreppet validitet. 

 

Till skillnad från kvantitativa studier menar Patel och Davidson (2003) att validitet i en 

kvalitativ studie inte enbart är relaterad till datainsamlingen, utan strävar efter en god 

validitet i forskningsprocessens alla delar.  Validiteten för datainsamlingen kan kopplas 

till hur väl forskaren lyckas skaffa ett underlag för att göra en pålitlig tolkning av 

fenomenet som studeras. Varje kvalitativ forskningsprocess är därför unik, vilket innebär 

att det inte går att sätta upp några specifika regler för att säkerställa validiteten. (Patel & 

Davidson 2003) 

 

När det gäller en studies validitet i analysen är det viktigt - om studiens analys bygger på 

intervjuer - att respondenternas svar inte är ryckta ur sitt sammanhang. Det är också 

viktigt att ha en bra balans mellan citat och egen analys för att ge läsaren möjlighet till att 

själv bedöma respondenternas utsagor och tolkningens trovärdighet av dem. (Patel & 

Davidson 2003) Eftersom vår studie bygger på intervjuer med ett antal respondenter, ser 

vi analysvaliditeten som en viktig aspekt att utvärdera. 

 

 



 

- 15 - 

Patel och Davidson (2003) menar att kvalitativa studier kännetecknas av en stor variation 

varför det är svårt att ta fram regler och kriterier för att uppnå en god validitet.  

Vad man dock kan säga är att det är viktigt att forskaren på ett tydligt sätt beskriver 

forskningsprocessen så att de som tar del av resultatet kan få en uppfattning om de val 

som forskaren har gjort. Lyckas forskaren med detta kan man stärka validiteten i en 

kvalitativ studie. (Patel & Davidson 2003) 

2.7.2 Generaliserbarhet 

 

Patel och Davidson (2003) menar att generaliserbarhet i en studie kan bedömas utifrån 

hur väl resultatet är användbart i andra situationer utanför forskarens egen studie. 

Generaliserbarhet är ofta svårt att uppnå i kvalitativa studier eftersom kvalitativa studier 

ofta ser olika ut och i någon aspekt är unik. En ökad generaliserbarhet kan uppnås i 

kvalitativa studier om urvalet av respondenterna sker systematiskt, vilket bland annat 

kännetecknas av att det finns klara kriterier för hur urvalet ska göras. En kvalitativ analys 

kan ge forskaren en förståelse av det som undersöks och resultatet kan därefter ställas i 

relation till sammanhanget. Det finnas då en en möjlighet att generalisera till andra 

likartade situationer eller sammanhang. (Patel & Davidson 2003) I vår studie anser vi att 

generaliserbarhet är ett viktigt kriterie, eftersom det är önskvärt att studiens resultat kan 

vara till nytta för fler personer än de som ingår i studien och att resultatet som helhet går 

att applicera på andra agila systemutvecklingsprojekt. 

2.7.3 Vidareförbarhet 

Oftast innebär en kvalitativ ansats att det görs en studie av en liten grupp på djupet 

snarare än att söka en bredd. Vidareförbarhet handlar om att som forskare producera en 

fyllig redogörelse om de detaljer som omger det sammanhang eller den kultur som 

undersöks och ska vara möjlig att vidareföra till en miljö. En mer fyllig beskrivning gör 

att det blir lättare att avgöra huruvida studiens resultat faktiskt är överförbart till andra 

omgivningar. (Bryman & Bell 2011) Vi anser att vidareförbarhet är ett lämpligt 

utvärderingskriterie eftersom uppsatsens resultat har haft som syfte att ta fram vad 

beställare bör beakta under kravhanteringen i agila systemutvecklingsprojekt.       

2.8 Presentationsmetod 

 

Ett kunskapsarbete blir av litet värde om resultatet inte presenteras alls eller om det sker 

på fel sätt. Den presentationsform som väljs beror mycket på vilken målgrupp uppsatsen 

vänder sig till. (Goldkuhl 2011) Uppsatsen presenteras i en textuell form och följer 

rapportstrukturen för akademiskt skrivande. Då vi följer den anser vi att den passar vår 

målgrupp (se kapitel 1.7) som består av akademiker och professionella intressenter. 
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3 Kravhantering vid användning av agila metoder och 
beställaren i teorin 
 

Nedan presenteras den teori som samlats in genom litteraturstudier. Syftet med kapitlet 

är att skapa en förståelse för kravhantering i allmänhet och kravhantering i agila 

metoder i synnerhet. Vidare fungerar kapitlet som en understödjande roll för läsaren 

genom att förklara begrepp och kontext som är centrala i uppsatsen och därför är viktiga 

för läsaren att ha kännedom om.   

 

3.1 Kravhanteringsprocessen ur ett historiskt perspektiv 

 

Enligt Kotonya och Sommerville (2003) definieras ett krav under de tidiga faserna i 

systemutvecklingsprocessen och är en specifikation om vad som skall implementeras och 

hur systemet skall bete sig. Det vill säga en beskrivning av vad systemet skall kunna göra 

samt hur det ska utföras. Kravhantering är en term som täcker alla aktiviteter som utförs 

under kravprocessen. Det innefattar att upptäcka, dokumentera, och underhålla en 

uppsättning av krav för ett IT-system. Anledningen till att ordet ”hantering” har lagts till 

beror på att dessa aktiviteter ska belysas och utföras systematiskt och repetitivt för att 

säkerställa att kraven är kompletta, konsekventa och relevanta. Kotonya och Sommerville 

(2003) menar att en bristande kravhantering kan resultera i att projektet blir försenat och 

att budgeten överskrids. Vidare ökar risken för att slutanvändarna inte blir nöjda med 

systemet vilket kan medföra att de inte använder alla funktioner eller till och med slutar 

använda systemet. Fortsatt menar Kotonya och Sommerville (2003) att kostnaden för att 

förändra krav sent i projektet blir väldigt kostsamma. Har inte kraven varit fullständiga 

under utvecklingen och de ändå implementeras beräknas det kosta upp till 100 gånger så 

mycket mer än om kravet var fullständigt under utvecklingen. Anledningen är att både 

systemdesign, implementation och testning kan behöva omarbetas. (ibid) 

 

En av anledningarna till att IT-projekt historiskt sett har haft problem med 

kravhanteringen kan enligt Kotonya och Sommerville (2003) bero på att det inte finns 

något idealiskt sätt att genomföra processen på. Varje organisation måste utveckla egna 

processer som är lämpliga beroende på vilken typ av system som utvecklas, 

verksamheten som systemet ska verka i, verksamhetens kultur och vilken erfarenhet och 

förmåga de människor som är inblandade i kravhanteringsprocessen har (ibid) 

 

Eriksson (2008a) menar att rollerna i kravhanteringsprocessen kan variera beroende på 

omfattningen av projektet. Det finns en mängd olika benämningar på de olika rollerna, de 

benämningar som nämns nedan är också de som fortsättningsvis kommer att användas i 

uppsatsen. Kravprocessen inleds med en rad aktiviteter som syftar till att samla in och 

dokumentera de krav som kunden ställer på systemet. För dessa aktiviteter involveras en 

mängd personer som innehar olika roller.  

Både under och efter dessa aktiviteter kommer säkerligen en del av kraven att behöva 

förändras av en eller olika anledningar, vilket hanteras i förvaltningsfasen som också är 

en del av kravhanteringsprocessen. (ibid) 
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Vidare beskriver Eriksson (2008a) att kravfångarens yttersta ansvar är att samla in, 

dokumentera och strukturera både de övergripande kraven och de mer detaljerade kraven 

för IT-systemet. Rollen som verksamhetsspecialist bidrar med expertkompetens inom ett 

specifikt verksamhetsområde, vilket är nödvändigt för att få en förståelse för 

verksamheten. Det är viktigt att säkerställa att rollen befattas av en person som verkligen 

har kunskap om området. Eriksson (2008a) menar att projektledaren har det övergripande 

ansvaret att kraven för IT-systemet verkligen är rätt. Rollen innefattar att personen har 

mandat att ta beslut om förändringar i arbetet som inte påverkar tidsplanen eller 

totalkostnad. Rollen som beställare är viktig för projektet eftersom den representerar 

kunden. Beställaren har det yttersta ansvaret att se till att kravspecifikationen är riktig och 

korrekt utformad. De personer som kommer att arbeta med daglig användning av 

systemet kommer fortsättningsvis att kallas slutanvändare. Även dessa medverkar i 

kravinsamlingsarbetet. Slutanvändarna involveras i arbetet med prototyperna och 

kvalitetssäkrar dessa samt bidrar med både idéer och förbättringsförslag. En person kan 

inneha rollen som kravadministratör, vars ansvar är att hantera förändringar i kraven samt 

underhålla strukturen. Det finns ofta en styrgrupp med personer från beställaren. 

Styrgruppen har ansvar och mandat att ta beslut i ärenden som uppkommer under 

projektet och som kan påverka budgeten och tidsplanen. (ibid) 

3.2 Den agila systemutvecklingsprocessen 

 

Enligt Gustavsson (2007) betyder agile smidig eller rörlig. Den svenska översättningen 

har blivit ”lättrörlig”. Det finns dock ingen direktöversättning, därför brukar det engelska 

ordet agile användas när det talas om fenomenet. Agile är ett antal metoder och synsätt 

som är ett resultat av att 17 IT-gurus en dag i februari 2001 samlades för att diskutera hur 

det exploderande antalet metoder som växt fram skulle hanteras. Några av de metoder 

som växte fram var Dynamic System Development Method (DSDM), eXtreme 

Programming (XP) och Scrum. Samtliga metoder påminner om varandra och tack vare 

den explosiva ökningen av dem behövde något göras för att behålla metodernas 

trovärdighet, vilket resulterade i det agila manifestet. Den agila principen går ut på att 

leverera nytta och resultat löpande för kunden under projektet, vilket medför att inte allt 

hänger på releasedagen. Den dag då allt i projektet ska levereras. Ytterligare principer 

som agile står för är att utvecklarna ska börja arbeta med det som är till störst nytta för 

kunden, på grund av det är det kunden som prioriterar vad som ska göras när. Vidare är 

förändringar av krav något som IT-leverantörer är förberedda på, eftersom det ofta sker i 

IT-relaterade projekt. Inför varje etapp får kunden möjlighet att förändra kraven och 

därmed ändra prioriteringen på det som ska byggas. Ett agilt arbetssätt gör det också 

möjligt att hela tiden veta i vilket stadium projektet befinner sig. Uppföljningsmöten äger 

rum varje dag vilket gör att status kan kontrolleras och spåras genom hela projektet. De 

metoder som går under samlingsnamnet agile har skapats från metoder som användes 

som nödlösningar för att lösa krisartade projekt. Då dessa metoder visade sig vara 

framgångsrika började de att appliceras redan från början av projektet. (ibid) 
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3.3 Kravhantering enligt det agila arbetssättet 

 

Bose, Kurhekar och Goshal (2008) hävdar att den agila metoden skapar bättre 

förutsättningar för en mer effektiv kravhantering samtidigt som gapet mellan beställaren 

och utvecklarna minskar. De agila metoderna förespråkar att beställaren är en aktiv 

medlem i systemutvecklingsprojektet. Rollen som beställare innebär att ha ansvaret för 

vilka krav som ska prioriteras. Det möjliggör att projektet styrs och drivs av de 

affärsintressen som i sin tur bestämmer vad som är användbart för kunden. (ibid) 

 

Enligt Gustavsson (2007) inleds ett agilt projekt på samma sätt som ett traditionellt 

projekt, det vill säga med en förstudie där det definieras varför projektet skall 

genomföras, vilka tidsramar projektet har, vilka kostnadsramar projektet har samt vad 

som ska göras. Svaret på dessa frågor kan innebära en A4-sida eller flera pärmar med 

dokumentation beroende på projektets komplexitet. Principen är att inte för tidigt 

dokumentera i detalj i projektet. Sedan upprättas ett visionsdokument där mål och 

strategier dokumenteras för att slutligen resultera i en nyttobeskrivning. I agila metoder 

ligger intresset i att ta reda på vilka intressenter som påverkar projektet, snarare än de 

som kan tänkas påverkas. Detta härstammar ifrån principen att agila projekt är mer 

fokuserade på de roller eller individer som finns i projektet, det vill säga de som påverkar 

projektet. Att hantera krav innefattar att samla in, tolka samt prioritera krav. Krav 

hanteras alltså i många fall på en övergripande nivå redan under förstudien för att sedan 

brytas ned inför varje iteration. (ibid) 

 

Enligt Bose, Kurhekar och Goshal (2008) innebär korta releaser att beställaren kan skapa 

sig en mental karta över hur systemet kommer att se ut. Korta cykler har även den 

fördelen att beställarens krav blir mer tydliga. Erfarenheterna från föregående iterationer 

används för att förbättra nästkommande. Kravhantering i agila metoder möjliggör också 

att krav på både en abstrakt och en konkret nivå kan fångas från slutanvändarna. Krav på 

en övergripande nivå kan fångas genom att användarna skriver så kallade 

användarhistorier (eng. user stories). Bose, Kurhekar och Goshal (2008) menar vidare att 

anledningen till att det är personer från kundens sida som skriver användarhistorierna 

beror på att de vet bäst vilket stöd de vill ha från ett IT-system. Det vill säga vad det ska 

kunna göra för att underlätta deras arbete. Att samla in krav på en övergripande nivå gör 

att det är lättare att anpassa sig till föränderliga krav under projektets gång eftersom de 

oftast består av endast ett par rader text. (ibid) 

 

Som tidigare nämnts förespråkar det agila tänkandet en kortfattad dokumentation, det vill 

säga att den skrivs och hålls på en så enkel nivå som möjligt. Synsättet stödjer 

användandet av användarhistorier som är utformade på ett kortfattat och enkelt sätt. Det 

generella formatet för användarhistorier är: ”Som X vill jag Y för att Z”. Exempelvis: 

”Som användare vill jag använda kortkommandon för att effektivisera arbetet”. Enligt 

Gustavsson (2007) är fördelen med metoden är att det förenklar hantering av förändrade 

krav eftersom begränsat med tid har lagts på att formulera precisa krav. Fokus ligger på 

vad systemet ska kunna göra, inte hur det ska utföras. Det gör det också lättare att förstå 

kraven vid en första anblick.  
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Om beställaren inte har en detaljerad insikt i projektet, är det desto viktigare för IT-

leverantören att ge beställaren ett antal kriterier för att på så sätt få kraven mer 

detaljerade. För att enkla kravbeskrivningar ska fungera, är det viktigt att ständigt kunna 

stämma av kraven med kunden om tveksamheter skulle uppstå. Gustavsson (2007) menar 

också att det kan hända att kunden inte kan förmedla kraven för en viss funktion. Då 

gäller det att ställa frågor runt funktionen för att på så sätt få mer information om vad den 

bör kunna utföra. (ibid) 

  

Gustavsson (2007) framhäver att inledningsvis bör krav samlas in på en övergripande 

nivå, istället för att detaljplanera hela projektet i planeringsfasen. Inga krav är låsta vilket 

bidrar till en stor flexibilitet att förändra dem. Med tanke på att dokumentationen hela 

tiden hålls på en enkel och kortfattad nivå, är det inte lika tungt att slänga något 

dokument med krav för att istället tillföra nya. Det ger en ökad flexibilitet då det har 

minimal påverkan på den framtida planeringen av de aktiviteter som ska genomföras. 

Anledningen till detta är att det inledningsvis inte är detaljplanerat när de ska utföras. 

(ibid) 

 

Vidare menar Gustavsson (2007) att den agila metodiken förespråkar att detaljplanering 

endast görs för de aktiviteter som ska utföras inom de närmsta veckorna. Därför är 

projekt enligt den agila metoden uppbyggt kring iterationer, där en leverans sker efter 

varje iteration. I den agila metoden Scrum kallas en iteration för en sprint. Inför varje 

sprint förespråkar Scrum-metoden att beställaren av projektet och teamet som ska utföra 

projektet samlas under en heldag för att planera vad som ska göras under den kommande 

sprinten. Samtliga funktioner prioriteras av projektbeställaren och sammanställs i en så 

kallad produktbacklogg (eng. product backlog). (ibid) 

 

Även Paetsch, Eberlein och Mauerer (2003) anser att beställaren i samråd med 

utvecklarna ska prioritera kraven, för att göra det möjligt för beställaren att direkt få 

återkoppling om vilken risker och kostnader som kravet för med sig samt vilka eventuella 

svårigheter utvecklarna kommer att ställas inför. Kommunikationen skapar en gemensam 

förståelse samtidigt som det ger beställaren en möjlighet att ändra prioritering baserat på 

risk, kostnad och svårigheter som kravet ifråga bär med sig (ibid). 

 

I likhet med Paetsch, Eberlein och Mauerer (2003) menar Gustavsson (2007) att de 

funktioner som tillför mest nytta placeras högst upp på prioriteringslistan. Sedan gör 

projektgruppen och beställaren en inledande uppskattning om hur lång tid det kommer ta 

för att uppnå målen för de funktioner som finns i produktloggen. Inför den första sprinten 

är det beställarens ansvar att prioritera vilka uppgifter/funktioner som ska ingå i den 

första sprinten. När det har bestämts blir kraven låsta. I samband med prioriteringen 

uppskattas det också hur lång etappen blir, vilket brukar begränsas till 2-6 veckor, det vill 

säga mellan 10-30 arbetsdagar. Resten av dagen är det projektgruppens ansvar att 

överföra kraven till aktiviteter i en så kallad etapplogg (eng. sprint log) samt bestämma 

vem i gruppen som ska göra vad. Vid leverans av sprinten ska kunden få ett resultat som 

genast går att använda och som tillför nytta. Den agila principen går ut på att 

kontinuerligt under projektets gång leverera värde till kunden, vilket ökar möjligheten för 

feedback och att rättning av fel i applikationen kan åtgärdas tidigt. (ibid) 
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För att fånga krav på en konkret nivå menar Hoffer, George och Valacich (2011) att 

användarfall är lämpliga att använda. Kraven beskrivs mer i detalj och fokuserar på att 

modellera en organisations affärsprocesser och fånga den funktionalitet som krävs av 

systemet. I ett användarfall används mer omfattande dokumentation som användarfall 

diagram (eng. use-case diagrams) vilket beskriver systemets beteende samt vilka aktörer 

som interagerar med systemet. För att ta reda på vad som händer i detalj i varje 

användarfall kompletteras användardiagrammen med skrivna användarfall antingen i 

löpande text eller i fördefinierade mallar. Skrivna användarfall är dock mindre använt i 

agila metoder eftersom dokumentationen blir omfattande och mindre flexibel mot 

förändrade krav. Ändras kraven kommer all dokumentation som tidigare gjorts om ett 

specifikt krav att skrotas. (ibid) 

3.4 Beställarkompetens 

 

Gustavsson (2007) beskriver projektbeställaren som kundens representant i ett projekt. 

Rollen som projektbeställare innebär mycket ansvar, den är ansvarig för verksamhetens 

krav och för den funktionalitet som projektet ska leverera. En beställare måste kunna 

svara på detaljfrågor om verksamheten, kunna prioritera krav samt ha överordnad 

beslutsrätt. Ansvaret ställer stora krav på beställarens verksamhetskunnande. Förutom 

nämnt ansvar, måste beställarrepresentanten ha kompetensen att se det stora perspektivet 

så att de krav som ställs resulterar i det som tillför mest verksamhetsnytta. Eftersom 

kraven på projektbeställaren är så höga kan det ibland krävas att rollen delas mellan flera 

personer. Olika områdeschefer kan tänkas ha bättre detaljkännedom om sitt område än 

verksamhetschefen, men eftersom agil metodik förespråkar att endast en person har det 

övergripande ansvaret för kraven kan en verksamhetschef anta rollen som 

beställarrepresentanten. De olika områdescheferna fungerar då som kravställare för sitt 

verksamhetsområde. (ibid) 

 

Förutom att beställaren måste ha rätt kompetens krävs det också att de är effektiva i sitt 

samarbete med IT-leverantören, det vill säga att de kan ge IT-leverantören rätt 

förutsättningar för att kunna leverera en IT-lösning. Enligt en studie gjord med 16 olika 

mjukvaruföretag som praktiserar agila arbetssätt har Hoda, Noble & Marshall (2010) 

identifierat ett antal olika orsaker till varför beställaren har en bristande medverkan i 

systemutvecklingsprojekt. I studien beskrivs en effektiv kundrepresentant som "någon 

som förstår vilken konsekvens eller innebörd systemet har samt hur det passar in i 

affärsprocesserna.”. De problem som upptäcktes i studien var dels beställare som inte 

levererar kraven eller ger feedback i rätt tid och dels beställare som inte förstår den agila 

processen. Undersökningen visade även att teamen hade begränsat med inflytande över 

vem som skulle vara kundens representant. I de fall där representanten visar sig vara 

olämplig som beställarrepresentant, kan det vara känsligt att framföra det till den 

beställande organisationen. (ibid) 

 

En beställare av ett IT-system kan ha lite, mycket eller ingen tidigare erfarenhet av att 

beställa IT-system. En beställare som har lite vana blir därför sämre förberedd på vad det 

innebär att förmedla krav eller ingå i ett agilt projekt. Ofta refereras det i litteraturen till 
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en beställares mognadsgrad. En mogen beställare eller organisation är enligt Niazi och 

Shastry (2003) en organisation som är baserad på ett bra regelverk och har väldefinierade 

metoder. Den motsatta - en omogen beställare - är en organisation som har en 

kravhanteringsprocess av ad-hoc karaktär, ingen dokumentationsstandard och projektets 

framgång beror mer på erfarenhet och kunskap hos individerna i organisationen (ibid). 

3.5 Beställarens delaktighet och samspel med IT-leverantören 

 

Till skillnad från ett traditionellt projekt, anser Gustavsson (2007) att det är viktigt att 

projektbeställaren kan medverka i projektet i större utsträckning. Projektbeställaren ska 

delta vid varje inledande möte inför varje sprint, vid varje delleverans efter varje sprint 

samt vara tillgänglig för att svara på detaljfrågor under projektet. Det är också viktigt att 

beställaren är aktiv och ger feedback vid delleveranserna.  

Att arbeta agilt kräver mycket tid från projektbeställaren, det blir då viktigt att den som 

innehar rollen som beställare är engagerad och förstår vikten av att han/hon är delaktig 

under hela projektet. (ibid) 

 

I likhet med Gustavsson menar Hoda, Noble och Marshall (2010) att i agila metoder 

krävs en tät kontakt mellan beställaren och IT-leverantören. Det är avgörande för om 

metoden ska fungera som det är tänkt. I ett nära samarbete med beställaren utvecklar 

teamet sedan funktioner som finns i produktloggen. I XP (Extreme programming) finns 

en motsvarande roll för beställaren som här ansvarar för att tillhandahålla och prioritera 

krav, bedöma utvecklade funktioner mot kundens acceptans kriterier samt även ge 

feedback till teamet. Bristande medverkan från beställaren sågs som det enskilt största 

problemet i studien, eftersom agila metoder kräver en hög nivå av användarmedverkan. 

(ibid) 

 

En annan orsak som identifierades av Hodas, Nobles och Marshall (2010) som anledning 

till bristande involvering från beställarens håll var skepticism och hajp. Studien visade att 

många beställare som arbetar med agila team tidigare har jobbat med traditionell 

utveckling och är vana vid den metoden och därmed bemöter agila metoder med 

skepticism. Dessa beställare har också många gånger felaktiga uppfattningar om metoden 

vilket påverkar samarbetet mellan utvecklare och kund. Vissa agila begrepp är inte heller 

kända för beställarna och kan leda till missuppfattningar. Å andra sidan behandlar andra 

beställare agilt som ett hajpat ord och vill gärna ta del av fördelarna som metoden för 

med sig men glömmer av att deras medverkan är avgörande för projektets framgång. 

Deras studie visar dock hur en IT-leverantör presenterade arbetssättet för att lugna sina 

kunder. IT-leverantören menade att till skillnad från ett traditionellt projekt, där resultatet 

av genomförandet presenteras då allt är färdigt, visas här resultatet mer löpande. Skulle 

inte kunden vara nöjd efter en release kan han välja att lägga ner projektet, och det mesta 

han förlorar är den senaste sprinten, vilket motsvarar arbete på mellan 10-30 dagar. Den 

nedlagda arbetstiden och därmed kostnaden, kan jämföras med ett traditionellt projekt, 

där projektet kanske är igång under flera månader för att sedan visa upp ett resultat som 

inte motsvarar kundens förväntningar. Genom att lägga fram det sämsta tänkbara 

scenariot till kunderna, insåg dem att de inte riskerade att förlora så mycket pengar och 

mycket av skepticismen försvann. (ibid) 
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Enligt Hoda, Noble & Marshall (2010) har avståndet mellan IT-leverantör och beställare 

visat sig vara en faktor som påverkar samarbetet. Ett nära samarbete gör det lättare att ta 

kontakt med varandra med kort. Avståndet mellan teamet och beställaren gör också att 

missförstånd och svårigheter att koordinera arbetet lättare uppkommer. En beställare som 

finns i närområdet möjliggör också för personliga möten vilket underlättar när projektet 

ska diskuteras. Om kunden befinner sig i närområdet går det också lättare att förmedla 

vad som har gjorts och visa det för beställaren. (ibid) Även Stapleton (2003) anser att 

kommunikationsklyftan mellan IT-leverantör och beställare bör minskas. Det 

effektiviserar utvecklingsprocessen eftersom utvecklarna kan ta direktkontakt med 

beställaren och snabbt få svar på sin fråga för att sedan arbeta vidare (ibid).  

Hoda, Noble & Marshall (2010) menar att ett stort problem för agila team är att 

beställaren inte hinner eller kan engagerar sig tillräckligt i projektet på grund av andra 

åtaganden. Ett av problemen som identifierades i deras studie är när kundens representant 

samtidigt måste sköta sitt normala jobb i linjeverksamheten samtidigt som han ska vara 

tillgänglig för teamet. Ansvaret för att kundens representant får tillräckligt med tid anser 

IT-leverantören i studien bör ligga på produktägaren som ska avsätta tillräckligt med tid 

för att beställaren ska kunna samarbeta med teamet. I studien framkommer det också att 

stora kunder som bedriver stora projekt är mindre benägna att samarbeta på det sätt som 

krävs i agila projekt. De försöker istället få IT-leverantören att arbeta på det sätt som de 

är vana vid, på ett mer traditionellt sätt. Stora kunder som inte har arbetat agilt innan var 

de som var svåraste att sälja in idén om att projektet ska bedrivas enligt en agil metodik. 

Mindre kunder visade sig vara mer villiga att arbeta agilt. (ibid) 
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3.6 Ämnesområdenas relevans för studien 

 

Nedan relateras det teoretiska ramverkets ämnesområden till respektive 

forskningsdelfråga för att visa vilken betydelse de har för uppsatsen.  

 

  

Huvudfråga 
Vilka faktorer är viktiga för beställaren att 

beakta under kravhanteringen vid agila metoder? 
 

Kravhanteringsprocessen 
ur ett historiskt 

perspektiv 

 

Beställarkompetens 

Den agila system- 

utvecklingsprocessen 

Beställarens delaktighet 

och samspel med  

IT-leverantören 

Kravhantering enligt det 

agila arbetssättet 

Delfråga 2: 

Vilka krav ställer IT-leverantören på 

beställaren under kravhanteringen vid 

användning av agila metoder? 

 

Delfråga 1: 

På vilket sätt arbetar IT-leverantören med 

beställaren under kravhanteringen vid 

användning av agila metoder? 
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Kapitlets första avsnitt 3.1 Kravhantering ur ett historiskt perspektiv har inte någon direkt 

koppling till forskningsdelfrågorna, men är av stor betydelse för att visa på hur 

kravhantering har gått till historiskt. Anledningen är för att senare i kapitlet identifiera 

skillnaden mellan hur kravhantering har gått till jämfört med hur det går till vid 

användning av agila metoder. Det visar också på svårigheten med att genomföra en 

optimal kravhantering i ett inledande skede av ett IT-projekt. Att inleda med en historisk 

översikt visar på hur kravhanteringen har utvecklats och markerar skillnaden mellan hur 

kravhantering genomförs när IT-leverantörer arbetar med agila metoder, vilket vi anser är 

viktigt att ha med sig. 

 

Avsnitt 3.2 Den agila systemutvecklingsprocessen visar på övergången från de historiska 

systemutvecklingsmetoderna till de agila metoderna som skedde i samband med att det 

agila manifestet upprättades. Ämnesområdet är relevant, eftersom det är viktigt att få en 

förståelse för de agila principer som bland annat möjliggör förändring av krav under IT-

projektets gång, vilket inte var möjligt tidigare. Ämnesområdet presenterar också hur ett 

agilt IT-projekt går till på ett övergripande sätt. Avslutningsvis är avsnittet relevant för att 

läsaren tidigt ska få en uppfattning om hur agila systemutvecklingsprojekt går till på en 

övergripande nivå.  

 

Avsnitt 3.3 Kravhantering enligt det agila arbetssättet sätter kravhantering och agila 

metoder i sitt sammanhang. Kapitlet tydliggör hur krav samlas in under agila projekt och 

hur dem hanteras under projektets gång. Det teoretiska materialet har senare använts för 

att styrka det svar vi ger på delfråga ett i kapitel 6 Slutsatser. Avsnittet är relevant för att 

ge en större förståelse för läsaren inför Kapitel 4 Beställarens roll i praktiken under 

kravhanteringen om hur IT-leverantören i praktiken arbetar med beställaren under 

kravhanteringen vid användning av agila metoder. 

 

Avsnitt 3.4 Beställarkompetens visar på vilken kompetens beställare bör ha i ett agilt 

projekt när det handlar om kravhantering. Ämnesområdet är relevant eftersom det visar 

på vikten av att beställaren har rätt kompetens för att kravställa ett IT-system i ett agilt 

IT-projekt. Det är också viktigt för att för att ge förståelse om den teoretiska bilden av 

beställarens kompetens, för att se skillnaden och likheter i respondenternas tankar och 

funderingar kring detta, vilket vi ämnar få svar på genom delfråga två.  

 

Kapitlet avslutas med avsnittet 3.5 Beställarens delaktighet och samspel med IT-

leverantören går ett steg djupare och visar hur beställaren och IT-leverantören interagerar 

under kravhanteringen vid användning av agila metoder. Avsnittet ger insyn i hur viktigt 

det är med en nära dialog mellan parterna och visar på ett antal faktorer som påverkas 

positivt av ett nära samarbete. Ämnesområdet är högst relevant eftersom det ger en 

normativ bild över hur samspelet påverkar kravhanteringen vid användning av agila 

metoder, vilket sedan kan vara intressant att jämföra med det empiriska materialet som 

presenteras i kapitel 4 Beställarens roll i praktiken under kravhanteringen. Avsnittet är 

relevant för både huvudfrågan och delfrågorna, eftersom avsnittet berör hur leverantören 

och beställaren arbetar under kravhanteringen. Det tar även upp problematik som kan 

uppstå vilket kan kopplas till uppsatsens huvudfråga.  
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4 Beställarens roll i praktiken under kravhanteringen 

 

I kapitlet nedan kommer empirins resultat att presenteras. Resultatet av datainsamlingen 

presenteras med respondenternas svar sekventiellt i syfte att öka empirins tydlighet. 

De intervjuer som har genomförts består av respondenter från Apper, Logica, Sigma och 

Konsultbolag1. Samtliga företag är konsultbolag och verksamma inom IT-branschen.  

4.1 Apper 

 

Intervjun genomfördes med två utvecklare på företaget Apper, vilket är ett konsultbolag 

som varit verksamma inom IT-branschen sedan 1987. De erbjuder tjänster inom 

nyutveckling, förvaltning och utbildning. Respondenterna arbetar för närvarande i ett 

agilt projekt, vilket kännetecknas av bland annat ett nära kundsamarbete.  

 

I projektet är metodiken inte strikt agil, men den har tydliga influenser av det agila. På 

grund av att deras nuvarande beställare är en oerfaren beställare av IT-system, har 

utvecklarna och beställaren tillsammans kommit överens om att agilt arbetssätt med tät 

kontakt och täta avstämningar kommer att gynna projektet. Respondenterna menar att ett 

agilt arbetssätt växte fram naturligt eftersom de behövde den täta kontakten med 

beställaren. Det bestämdes i ett tidigt skede att företaget och beställaren skulle arbeta på 

det här sättet. Respondenterna menar att agila metoder är speciellt lämpliga när 

beställaren är oerfaren eftersom beställaren inte alltid kan ge IT-leverantören rätt 

förutsättningar för att teamet ska kunna bygga systemet initialt.  

 

Respondenterna säger att det är viktigt att beställaren informeras om hur projektet 

kommer att bedrivas, så att de är införstådda med vad som kommer att hända.  

 
"Dels tror jag det skapar bättre relation mellan beställare och utvecklare och dels så 

tror jag att kunden känner att de är med i det hela mer. Och det tror jag är viktigt för 

dem, i alla fall i det här fallet." (Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 

Respondenterna tycker att det är positivt att beställaren kontinuerligt får reda på vart 

projektet är på väg. Respondenten tillägger emellertid att information på en övergripande 

nivå är bra, men inte nödvändigtvis på detaljnivå. Respondenterna nämner bland annat att 

beställaren inte är speciellt intresserad av vilka namn IT-leverantörens metoder har.  

 

Respondenterna tycker att det kan vara svårt att informera beställaren om vad som krävs 

av dem, i form av resurser och engagemang. Trots detta säger de att i deras nuvarande 

projekt har det inte varit speciellt svårt, eftersom de utvecklar ett system som beställaren 

kommer att arbeta med dagligen. Vidare säger respondenterna att beställaren i det 

nuvarande projektet är medveten om att de får mycket inflytande i utformandet av 

systemet, vilket har bidragit till ett ökat engagemang. 
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"Och jag tror att dem är ganska medvetna om att det är dem två som formar systemet. Dom har 

fått mycket ansvar skulle jag säga och i det här fallet så funkar det väldigt bra för dem är väldigt 

måna om att det ska bli ett bra system. " (Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 

Vidare menar respondenterna att det beror mycket på beställarens initiala inställning. De 

måste inse hur viktigt det är att de är engagerade. Respondenterna menar också att i det 

nuvarande projektet har de lagt ett ganska stort ansvar på beställaren. Dels i att bidra med 

verksamhetskunskap och dels med att ge feedback på de lösningar som teamet har tagit 

fram. Projektet som respondenterna refererar till är relativt komplext, vilket gör att 

beställaren ibland måste fråga sin uppdragsgivare om frågor som rör verksamhetens 

processer.  

 
” … så här ligger det till, och ni måste ta reda på detta, annars så går timpengen och 

inget blir gjort”. (Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 

 Ansvaret är lika stort för både IT-leverantören och beställaren när verksamhetens krav 

formuleras.  

 
”Jag ser definitivt på det [ansvaret] som att det är 50-50.”  

(Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 

Bristande engagemang eller bristande underlag från beställarens sida gör det svårare för 

IT-leverantören att leverera ett system som täcker beställarens behov till fullo. 

Respondenterna anser därmed att det är viktigt att en beställare avsätter den tid som krävs 

under kravhanteringen. 

 

Respondenterna säger att de inte stött på något motstånd när de introducerat agila 

arbetssätt för beställaren. Han tror dock att en stor organisation ofta har mer åsikter om 

utvecklingsprocessen, vilket respondenterna har svårt att tro att en oerfaren IT-beställare 

har. Vidare säger respondenten att ett agilt arbetssätt kan skapa rent affärsmässiga 

problem eftersom de arbetar på löpande räkning och inte har satt upp någon skarp 

tidsplan. Metoden kräver även att beställaren måste avsätta många personer för projektet. 

Respondenterna säger att ett agilt arbetssätt möjliggör för beställaren att påverka systemet 

och det blir därmed mer som de vill ha det. Respondenten menar också att kontinuerlig 

feedback gör att det blir relativt billigt att göra förändringar inledningsvis i systemet, 

eftersom fel upptäcks tidigt.  

 
” ... jag tror det [kontinuerlig feedback] gör att de [beställarna] blir mindre rädda för 

att föreslå förändringar, vilket innebär att systemet kommer att bli mer som de vill ha 

det, vilket innebär nöjdare kunder, vilket är bra.” (Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 

Respondenterna förklarar att för att undvika en situation där beställaren inte kan bidra 

med den verksamhetskunskap som krävs, hade de gjort klart för beställaren vilken 

information de behöver bidra med och vad konsekvensen blir om informationen uteblir. 
Det vill säga att teamet inte kommer att kunna utföra sitt arbete. Konsekvensen kan bli att 

tiden drar iväg och det medför extra kostnader.  
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Respondenterna nämner också att om de inte får den information som de behöver, 

försöker de jobba med andra delar av projektet om det är möjligt, tills de får den 

information de behöver. Respondenterna menar att de i det nuvarande projektet inte 

kunnat påverka vem som blivit utsedd till beställarens representant, utan rollen har blivit 

utsedd av beställarens chef och beställarrollen representeras av slutanvändarna. 

 

Respondenterna säger att den kund de arbetar med just nu tycker att arbetssättet fungerar 

bra. De lägger ned mycket tid på projektet och får därmed möjlighet att komma med 

konstruktiva inlägg, förslag och funderingar. Vidare säger respondenterna att IT-

leverantören har ett väldigt stort ansvar under kravhanteringsprocessen. Respondenterna 

menar vidare att det är väldigt lätt att skjuta över kravinsamlingen på kunden.  

 
” ... om du säger till kunden att 'ni ska komma med en kravspec till oss', och sen 

arbetar man helt utgående från den, då kan du alltid hålla ryggen fri så att säga.” 

(Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 

Respondenterna menar också att Apper är intresserade av att ha ett längre samarbete med 

sina kunder och då är det i teamets intresse att ge kunden vad de faktiskt vill ha. Att bara 

prata i tekniska termer som beställaren inte förstår leder inte till något resultat. 

Respondenterna trycker på att det är viktigt att teamet förstår kundens önskemål och att 

teamet beskriver funktionaliteten på systemet ur kundens perspektiv. Respondenterna 

beskriver hur en inledande kravspecifikation arbetades fram i ett pågående projekt. I 

början hade teamet täta möten med beställaren på plats hos beställaren. Respondenterna 

påpekar dock att dessa möten var väldigt informella, vilket innebar att det inte fanns 

någon exakt agenda, utan diskussionen kretsade kring de frågor teamet hade och vad de 

ansåg var oklart. Under mötena har teamet också intervjuat beställaren och varit väldigt 

tydlig med att beställaren måste vara tydlig mot dem. De frågor som beställaren inte 

kunde ge svar på direkt, fick de i uppdrag att ta reda på till nästa möte. Efter mötet satte 

sig teamet ner och funderade på vad de hade fått ut av mötet samt formulerade fler frågor 

som skickades till beställaren för att de skulle kunna ha tid att fundera tills nästa möte. 

Vidare menar respondenterna att beställarens mognadsgrad har inneburit att teamet måste 

utforma frågorna på ett tydligt sätt för att få ett bra svar. När det gäller prioritering av 

krav menar respondenterna att det är teamet som prioriterat kraven.  

 
”När du sitter med en sån här kund som inte har så mycket erfarenhet, om du bara 

frågar dom 'Vad vill ni att det [systemet] ska göra', då får du höra 1000 olika saker 

[krav] alltså. Kanske 50 av dem är egentligen kärnfunktionalitet. Så det handlar om 

att sålla i de här mötena.” (Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 

Respondenterna tillägger att systemet inte är jättegigantiskt, varför det inte har varit svårt 

att prioritera bland kraven.  

 
” ... vi har bara använt oss av sunt förnuft [när vi prioriterat kraven]. Vad är 

kärnfunktionaliteten och vad är önskemål.” (Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 

Respondenterna menar att de egentligen inte låser kraven under det nuvarande projektet. 

Tillsammans med beställaren har en kravspecifikation arbetats fram, men det är inget 
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officiellt dokument på det sättet. Kravspecifikation är mer som ett underlag på vad IT-

leverantören och beställaren har skrivit kontrakt på. Vidare menar respondenterna att 

skulle beställaren helt plötsligt komma på att de vill ha ytterligare funktionalitet, så hade 

teamet inte haft några problem med det, såvida inte projektets omfattning ändras i stort.  

 
” ... det finns också någon slags förståelse om att, om vi helt plötsligt ändrar scoop 

på projektet, så kommer det ta väldigt mycket extra tid. Egentligen så låser man det 

på sätt och vis då men det är ingen officiell låsning att 'där var alla krav, nu kör vi 

inget mer'.” (Utvecklare, Apper 2012-04-16). 

 

Respondenterna anser att om kundens representant, som agerar beställare i deras 

nuvarande projekt, faller bort under arbetets gång hade det i nuläget inte fått så stor 

konsekvens, eftersom de redan har så mycket information om det system som ska 

utvecklas. Representanterna menar vidare att om en representant för beställaren faller 

bort under ett projekt innan teamet samlat in den information som krävs, hade det 

givetvis fått konsekvenser. Risken är att kunskapen om beställarens verksamhet går 

förlorad och teamet hade då fått göra fler antaganden om vad beställaren vill ha.  

 
”Men det hade också ökat risken för att de [beställaren] inte skulle få det som de 

ville ha.” (Utvecklare, Apper 2012-04-26).  

 

Respondenterna säger att den enskilt viktigare delen inom kravhantering vid användning 

av agila metoder är att fånga upp de krav som beställaren har, vilket ska återspegla de 

faktiska behoven hos beställaren. Representanterna menar att för att fånga upp 

beställarens faktiska behov krävs en nära dialog.  

 
"Det går nog inte att övervärdera kommunikation." (Utvecklare, Apper 2012-04-26) 
 
” ... du är inte rädd för att be om ett förtydligande om det är något du inte är säker på. 

Utan du ser till att du verkligen har förstått kunden rätt och att kunden förstår dig.” 

(Utvecklare, Apper 2012-04-26).  
 

Det som kan förbättras inom kravhantering vid användning av agila metoder är att efter 

ett möte med beställaren går både IT-leverantören och beställaren igenom 

mötesprotokollet var för sig och formulerar krav för att sedan stämma av att för att 

säkerställa att båda har tänkt likadant.  

 
"Det är ju en kommunikationsprocess, och som vi jobbar nu är det väldigt 

informellt." (Utvecklare Apper 2012-04-26).  

 

Respondenterna menar dock att avstämning efter varje möte innebär att det tar mer tid i 

anspråk från beställarens sida, vilket de inte alltid har möjlighet till. Respondenterna 

anser att samla in krav enligt den agila metoden är rätt väg att gå. Det fungerar inte att 

samla in samtliga krav på systemet inledningsvis och sedan arbeta efter det.  

 
” … det känns som om att vissa människor tror att man kan speca ett system till 100 

%, och det kan man, men det är extremt tidskrävande.”  

(Utvecklare, Apper 2012-04-16). 
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Istället menar respondenterna att det är mer lämpligt att arbeta agilt när beställaren vill ha 

resultat så snabbt som möjligt. Vidare är det fördelaktigt för beställaren eftersom kraven 

är informella, men samtidigt finns en gemensam förståelse mellan beställare och IT-

leverantör som gör att den sistnämnde kan leverera det beställaren efterfrågar. 

 

4.2 Logica 
 
Logica är ett konsultbolag som erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, 

systemintegration och outsourcing till både nationella och internationella kunder. 

Respondentens arbetar för närvarande som teknisk projektledare.  

 

Logica arbetar nästan uteslutande med en Scrum-version som är anpassad efter deras 

arbetssätt, som är uttagen av ett externt konsultbolag. Det finns även några konsulter som 

arbetar med XP vid korta projekt och några som använder RUP vid äldre projekt.  Vid in-

houseprojekt är Logicas arbetssätt mer anpassat efter det projektet de arbetar med, än 

efter beställare. Vid konsultuppdrag anpassar sig konsulten efter kundens arbetssätt.   

Logicas respondent anser att till största del fungerar agila arbetssätt bra till de flesta IT-

projekt, på grund av den korta konventionsvägen och möjligheten att kunna förändra.  

 
”Att bygga mjukvara är inte som att bygga hus, man kan nämligen ändra även om 

det kostar så är det bättre att vara förberedd på det.”  

(Projektledare, Logica 2012-04-26).  

 

Beställaren informeras om arbetsmetodiken så mycket som de behöver. 

 
”Många är inte intresserade att veta hur det blir gjort, utan att det blir gjort.” 

(Projektledare, Logica 2012-04-26.  

 

Respondenten tror att beställaren ser det som positivt med nära integration och 

möjligheten att få igenom sina idéer till verklighet mycket snabbare.  

 
" … fint ni jobbar agilt för då kan vi [beställaren] vara med mer … ”  

(Projektledare, Logica 2012-04-26).  

 

Respondenten menar dock att Logicas övervägande beställare är mer intresserade av 

resultat än att Logica förklarar vilket arbetssätt som används för att nå resultatet. 

Information om arbetssättet är bra, men inte nödvändigtvis på en detaljnivå. De ger dock 

mer information om beställaren önskar det. Beställaren är mer intresserade av en bra 

service. 

 

Logica använder sig ofta en person som är anställd av Logica som representerar 

beställaren i projekt. Den anställdes roll är att försvara beställarens intresse under 

projektet. Logicas beställarrepresentant åker även ut till kunden och visar projektets 

progress. Respondenten anser inte att det är nödvändigt att en beställare är med under det 

dagliga arbetet. Personen har ett nära samarbete med kunden och känner till kundens 
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åsikter och tjänar ett bättre syfte om han är på plats hos Logica. Det ses även som en 

resursfråga, för kunden vill inte sitta på Logica kontor.  

 
”Så jag tror att det är en fråga om att det är onödigt, det ger inte så mycket som det 

kostar.” (Projektledare, Logica 2012-04-26).  

 

Beställarrepresentanten från Logica måste förstå kunden och reda ut det faktiska behovet 

som kunden har. Kunden vet inte alltid omfånget av deras krav vilket kräver en 

diskussion.  

 
”Absolut kan ni behöva ha det här, men ni kanske också [behöver ha något] mer åt 

det här hållet. Så absolut måste du förstå kunden, vad deras core values är och driv.” 

(Projektledare, Logica 2012-04-26).  

 

Respondenten anser att personen som representerar beställaren måste ha 

verksamhetskunskap samt kunskap om metoden och den produkt som projektet berör.  

Respondenten har ingen erfarenhet om något motstånd från beställare med att arbeta med 

ett agilt arbetssätt. Anledningen till att det tror han beror på att få av deras kunder är 

medvetna om metoden. Deras medvetande om metoden ligger mer i att det är ett närmare 

samarbete och kortare tid till leverans, med ökad flexibilitet.  
 

”Egentligen varje kundkontakt blir ett sätt att arbeta fram hur man ska arbeta 

tillsammans.” (Projektledare, Logica 2012-04-26).  

 

Vid händelse av att en beställare skulle vara missnöjd, förs en dialog med beställaren om 

hur en förändring kan ske. Stora processförändringar hos beställaren testas alltid internt 

innan den implementeras ute hos beställarna. 

 

Logica´s respondent menar att beställaren har stora fördelar av att arbeta agilt. 

 
”De får exakt vad de vill ha i slutet eftersom den är skräddarsydd hela vägen  

när det är klart jämfört med vattenfall [modellen] där de får vad de ville  

ha när de beställde den [systemet].” (Projektledare, Logica 2012-04-26).  

 

I de fall Logica använder sig av en beställarrepresentant från sin egen organisation, utses 

personen av projektledaren för det aktuella projektet. Representanten har ofta gjort något 

projekt åt kunden tidigare, alternativt har den kunskap som krävs för projektet.  

De flesta av Logicas kunder har utarbetade modeller för kravhantering som Logicas 

konsulter använder sig av. I de fall beställaren inte har en egen modell för att ta fram krav, 

används Logicas egna framtagna modell för att ta fram kraven för systemet.  Beställarna 

är oftast positiva till att använda den modellen. 

 

Att leverera krav innebär att ta fram en kravspecifikation, det vill säga genomföra en 

förstudie. Respondenten säger att om det handlar om ett helt nytt system går Logica´s 
business analyse team ut och gör en analys av kundens verksamhet om hur de arbetar 

samt identifierar beställarens behov. Under analysen förekommer intervjuer och det är då 

viktigt att IT-leverantören intervjuar rätt personer. I ett senare skede kan det vara aktuellt 
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att göra en kravanalys, även på de krav som tillkommer under projektets gång. 

Respondenten nämner ”As is och to be” som förklaras med att Logica vill ta reda på hur 

det är och hur det ska bli i framtiden. Teamet använder också ofta user stories när 

beställaren inte är fullt insatt i vilken funktionalitet systemet ska ha. Då intervjuas 

beställarens personal, vilket resulterar i högnivå-krav. Teamet har hela tiden nära kontakt 

med kunden för att säkerställa att de är på rätt väg. Kontakten kan vara så tät att IT-

leverantör och beställare träffas en gång per dag, det kan till och med vara så att IT-

leverantören sätter sig hos kunden i flera månader för att få en bra förståelse av 

verksamheten. Vidare säger respondenten att vid stora projekt kan även utveckling ske 

hos kund. Då blir det daglig kontakt, men kanske inte så formellt. Det beror på kundens 

mognadsgrad. Det är inte säkert att det blir just Logica som står för implementeringen 

efter att teamet har gjort en analys av verksamheten. Respondenten säger att det lika 

gärna kan vara någon annan IT-leverantör som står för implementering. 

 

Respondenten refererar till ett pågående projekt med ett av Logica´s affärssystem, i vilket 

de låser kraven ett halvår innan varje release. En ny release släpps var sjätte månad och 

ett halvår innan projektstart samlas nya krav in, för nästkommande release. De krav som 

kunderna har tagit fram prioriteras av projektledaren. Vidare menar respondenten att 

kunderna till affärssystemet inte brukar komma med ändringar efter projektstart eftersom 

den här typen av affärssystem är relativt statistiskt över tid, utan det är mer viktigt att 

systemet är korrekt, eftersom affärssystem styrs av lagar och regler. Det premieras mer än 

att det ska vara lätt att förändra. 

 

Logica har initierat ett användarforum där kunderna till Logica´s affärssystem gemensamt 

kan diskutera kommande krav på förändringar av funktionalitet i affärssystemet.  

 
”Generellt är det halvårsreleaser för de flesta features som tas fram, men är det 

specifika saker så sitter kunden närmare och man bollar mycket snabbare.” 

(Projektledare, Logica 2012-04-26).  

 

I de fall en eller flera kunder vill ha en specialanpassad modul, har de möjlighet att föra 

diskussioner om vad de vill ha i ett användarforum, som Logica tagit fram för sina 

kunder. Kunderna har då möjlighet att få leverans av en speciallösning, vilket ligger 

utanför de ordinarie releaserna. Den eller de kunder som vill implementera lösningen får 

bekosta ett litet projekt som Logica arbetar med vid sidan av det ordinarie projektet. 

Prioritering för de krav som tagits fram är kunderna ansvariga för.  

 

Logica ställer krav på att det finns en representant från beställarens organisation som har 

insyn i det pågående projektet Respondenten anser att det kan vara farligt om 

representanten försvinner, eftersom Logica då tappar en värdefull kontakt, som måste 

byggas upp på nytt. Respondenten knyter an till det agila arbetssättet och menar att 

många i arbetsgruppen ska ha insyn i projektet, vilket Logica stöder genom att 

dokumentera vad de gör. Dokumentationen ger att vem som helst kan sätta sig in i 
projektet, vid ett eventuellt bortfall av en nyckelperson. 

 

Respondenten menar att kraven för en ny release av affärssystemet är låsta sex månader 

innan det släpps ut till beställaren, men det går fortfarande att göra vissa förändringar i 
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kraven under de sex månader som Logica arbetar med att utveckla den nya releasen. Hur 

kraven ska lösas rent praktiskt, tas fram längs vägen, vilket ger en ökad möjlighet till att 

förändra.  

 

Det viktigaste inom kravhantering vid användning av agila arbetssätt anser respondenten 

är att hitta de personer som kan ge utvecklarna den information de behöver för att 

utveckla systemet. 

 
”Det som både är svårt och viktigaste är att hitta rätt personer att intervjua.” 

(Projektledare, Logica 2012-04-26).  

 

Viktigt är också att få fram rätt krav, eftersom många beställare tror att de vet 

organisationens krav men egentligen vet de inte. Den viktigaste informationen är att få 

kännedom om hur systemet ska användas, och den informationen får IT-leverantören 

genom att intervjua den person som faktiskt vet hur systemet ska användas.  

 

Det som kan förbättras inom kravhantering vid användning av agila metoder är att hela 

tiden utveckla processen samt plocka inspiration utifrån. Att hela tiden arbeta med att ha 

en förståelse för kunden, vad de vill ha för att det ska överensstämma med vad de faktiskt 

vill ha. 

 
”Alla har vi ju värderingar och synsätt på allting.”  

(Projektledare, Logica 2012-04-26). 

 

Han förklarar ovanstående citat med att beställaren och IT-leverantörens syn inte alltid 

överensstämmer. Det är därför viktigt att ständigt arbeta med att öka förståelsen för 

kunden. För att överföra beställarens vision av systemet till IT-leverantören anser 

respondenten att en tät kontakt är fördelaktigt.  

 
”Det är ganska vanligt att man sitter med någonting och man har en beställare från 

sin chef eller kund, att man snabbt frågar.”  

(Projektledare, Logica 2012-04-26).  

 

Det är extra viktigt att ha tät kontakt vid nya projekt, där är kommunikation är A och O. 

Fördelen med tät kontakt är att IT-leverantören kan ställa många frågor och få snabba 

svar. Logica använder sig ofta av en chatt när de kommunicerar med beställarna. 

Kontakten ger att IT-leverantören kan bolla idéer med beställaren och snabbt reda ut ifall 

något är oklart. Behovet för snabb kommunikation är dock inte lika stort när de arbetat 

med beställaren länge, vilket är fallet med kunderna till Logica´s affärssystem. 

4.3 Sigma 

 

Sigma bedriver verksamhet inom informationslogistik och IT & Management. 

Respondenten arbetar för närvarande som utvecklare i ett agilt projekt. 

 

Sigma använder sig av både traditionella och agila arbetssätt. Respondenten menar att de 

inte är strikt agila utan mer anpassar arbetssättet beroende på beställare och vilket projekt 
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de arbetar med. Respondenten säger att ett agilt arbetssätt blev naturligt för det projekt 

som respondenten arbetar med just nu, mycket på grund av att de ville ha ett direkt 

informationsutbyte med beställaren. Anpassningen som Sigma gör, sker i samförstånd 

med beställaren och kan bestämmas antingen inledningsvis eller så mognar det fram 

under projektet.  

 
“ ... man kan inte säga att vi har, att vi följer den strikt agila inriktningen eller 

ramverk … Vi har format vårt arbetssätt kan man säga till något som fungerar [för 

det nuvarande projektet].” (Utvecklare, Sigma 2012-04-04). 

 

Respondenten upplever inte att det finns något behov av att förklara för beställaren vad 

det innebär att arbeta agilt. Respondenten säger att metoden ofta initieras av kunden, och 

i samförstånd med dem kommer de fram till ett sätt att arbeta på. Det krävs inga formella 

möten, utan arbetssättet framkommer naturligt efter dialog med beställaren. Respondent 

menar också att det är lättare att införa ett agilt tänkande i en organisation som tidigare 

inte har en inrotad traditionell projektmetodik. 

 
"Eftersom vi inte har tänkt så [att beställare behöver informeras om metoden] tror 

jag inte att jag känner att jag behöver." (Utvecklare, Sigma 2012-04-04).  

 

Senare under intervjun framkom ändå att det fanns vissa aspekter som respondenten 

ansåg var viktigt för beställaren att känna till.  

 
”Jag tycker det är viktigt att [beställaren ska känna till] man ska kunna sitta och 

jobba tillsammans ... " (Utvecklare, Sigma 2012-04-04). 

 

Respondenten anser att beställarens ansvar under projektet är att skriva krav på det sätt 

som IT-leverantören vill ha dem. Det är viktigt för att IT-leverantören ska kunna göra en 

tidsestimering, vilket styr hur kunden debiteras. Är inte kravspecifikationen ordentligt 

skriven, vet inte teamet vad som ska utföras. Det är också beställarens ansvar att 

prioritera kraven, Sigma bistår dock med stöd under processen. Det handlar om att 

kommunicera till kunden om vilka krav som påverkar varandra och konsekvensen för 

övriga krav om ett specifikt krav ska implementeras.  

 
”Om vi gör det här kravet så hinner vi inte med det här.”  

(Utvecklare, Sigma 2012-04-04).  

 

Respondenten menar att det är viktigt att beställaren har verksamhetskunskap. Vidare 

anser respondenten att beställaren ska veta vilken affärsnytta kraven ger till 

verksamheten.  

 
”Det kan lätt bli att den som skriker högst får det han vill”. (Utvecklare, Sigma 

2012-04-04).  

 

Det krävs att beställaren kan se till helheten, att verksamheten i stort har nytta av en 

specifik funktion, inte bara ett fåtal personer. Beställaren bör även vara tillgänglig för 

frågor under arbetstid. Respondenten menar att det aldrig varit ett problem i det 
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nuvarande projektet utan att beställaren har varit mycket välvillig. Respondent tar upp ett 

exempel på hur de gjorde vid en situation där en person inte kunde bidra med all 

verksamhetskunskap till IT-leverantören. Respondenten säger att de inledningsvis 

samlade ca 20 personer, främst från verksamheten, för att skapa en gemensam bild av 

verksamheten. Mötet resulterade i att parterna fick en större förståelse för verksamhetens 

processer. 

 

Respondent tror att det kan vara svårt att arbeta med agila inslag mot större företag med 

tydliga rutiner för hur projekt ska bedrivas. Vidare säger respondenten också att vissa 

informationsvägar kan vara svårare på ett större företag, det vill säga att få tag på rätt 

person. 

 

En fördel respondenten nämner med att arbeta agilt är att beställarna får tänka igenom 

vad de egentligen har för behov. De inte är riktigt vana vid det här sättet att arbeta på, 

men tack vare den täta kontakten får de möjlighet att tänka igenom vad de egentligen vill 

ha.  

 

Respondenten menar att i det nuvarande projektet har beställaren tagit in Sigma som 

resurs, varför det redan finns en representant utsedd hos kunden innan Sigma kommer in i 

bilden. En projektledare som tidigt har kontakt med kunden, kan eventuellt ha möjlighet 

att påverka vem som ska representera beställaren under projektet. 

 

Respondenten anser att deras ansvar är att förtydliga de krav som verksamheten kommer 

med. Motivet är att de måste kunna tidsestimera hur lång tid det kommer ta att utveckla 

ett specifikt krav. Det är vanligt förekommande att beställaren är tillgänglig för frågor 

under normala kontorstider, vilket gör det lätt för utvecklaren att ta kontakt. Arbetar 

teamet på plats hos beställaren blir det ännu lättare att ha regelbunden kommunikation. 

Respondenten talar istället om att ett problem kan vara att utvecklarna inte alltid tar 

kontakten med beställaren, trots att möjligheten finns.  

 
 ”Problemet kan nog vara i så fall att man som utvecklare så där, jaja,  

 men dem menar nog det här, då gör jag såhär och så kanske det inte  

 blir så som de har tänkt sig. Då hade det varit bättre att ta kontakten.  

 Så det är ju viktigt att man gör det. Alla programmerare är ju lite så,  

 jag kan bäst.” (Utvecklare, Sigma 2012-04-04). 

 

Respondenten menar att det är viktigt med kommunikation som inte enbart är på email, 

utan att IT-leverantör och beställare också har direktkommunikation. Respondenten 

nämner att de spontana följdfrågor som uppkommer är svåra att ta på email. 

 
"Och sen lär man ju sig att skriver man många frågor, så får man svar på den sista de 

läste." (Utvecklare, Sigma 2012-04-04).  

 

Av den anledningen menar respondenten att det är bättre att skicka ett email för varje 

fråga alternativt kontakta beställaren per telefon. 

 

Respondenten säger att hur en kravspecifikation tas fram är olika från kund till kund. I 
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det nuvarande projektet kom beställaren med en lång lista på krav. I det läget visste 

Sigma inte så mycket om beställaren, varför de fick titta på hela verksamhetens processer, 

för att få reda på hur det egentligen fungerade i deras verksamhet. När en kartläggning av 

verksamhetens processer hade gjorts, prioriterades de krav som tagits fram tillsammans 

med verksamheten. På så vis var teamet och beställaren överens om prioriteringen av 

kraven. Många av beställarens inledande krav faller bort på vägen eftersom de känner att 

det här inte kommer att behövas. Allt görs på plats hos kunden eftersom Sigmas team är 

en del av kunden under det pågående projektet. Teamet från Sigma består av två personer 

och från kunden var det i huvudsak två personer. Under projektets gång tillkommer även 

nya krav från beställaren, vilket oftast bara är beskrivet på en rad.  

 
"Vi [beställaren] vill ha, vi vill kunna boka en tid." (Utvecklare, Sigma 2012-04-04).  

 

Det kräver då ytterligare kartläggning kring det aktuella kravet för att förstå vad som 

omger kravet. 

 

Respondenten menar att de formellt inte låser kraven, men när ett krav har blivit 

tidsuppskattat och placerat i en sprint vill teamet säga att det är låst, för då är 

omfattningen av kravet bestämt och en lösning uttänkt. Under sprinten kan själva 

utformningen av kravet förändras, på en detaljnivå. 

 

Respondenten tycker att kravhanteringsprocessen fungerar bra och att den ständigt 

förbättras. På grund av den nära kommunikationen med kunden har IT-leverantören haft 

möjlighet att tala om för kunden att de vill ha tydligare krav. Kravhanteringsprocessen 

börjar i regel med en processkartläggning, vilket syftar till att förtydliga verksamheten för 

utvecklarna. Att ta sig tid för att kartlägga verksamheten i början, ger stora fördelar för 

utvecklarna. Det finns en risk att utvecklare som har arbetat länge med en verksamhet 

arbetar ad-hoc, det vill säga att de använder sig av att lösningar som tidigare har använts 

och fungerat i andra projekt, men inte nödvändigtvis passar för det aktuella projektet.  

 
"Såhär gör vi, det finns något liknande, vi bygger likadant." (Utvecklare, Sigma 

2012-04-04). 

 

Engagemang från beställaren är alltid viktigt enligt respondenten.  

 
"Det är kul att de [beställaren] tycker att det är spännande med det man håller på 

med, det tycker man ju själv oftast. Och tycker inte kunden att det är något bra man 

gör så tycker man ju snart inte det själv heller." (Utvecklare, Sigma 2012-04-04). 

 

En konsekvens av att beställaren inte är engagerad är att projektets resultat som helhet 

blir dåligt. Respondenten refererar till ett projekt när hon arbetade för ett annat företag 

där en extern projektledare skulle representera beställaren. Projektledaren saknade 

konkret kunskap om verksamheten och organisationens mål. Representanten upplevde 

hela projektet som luddigt och visste ens vem som var beställare av respondentens 

tjänster. Projektet blev inom kort nedlagt.  

 
"Engagemang är viktigt." (Utvecklare, Sigma 2012-04-04) 
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Respondenten anser att en mer formaliserad process för att prioritera krav kan förbättra 

kravhanteringen. På Sigma prioriteras kraven, men inte efter något formaliserat sätt. 

Även att arbeta aktivt med user stories, ger att de viktigaste punkterna i kravhanteringen 

kommer med, där både verksamhetens behov och affärsnyttan kan fångas. 

 

Respondenten tycker att på det sätt de arbetar med krav idag fungerar bra. De jobbar 

aktivt med kravhantering under hela projektets gång, vilket innebär att kraven förändras 

mellan sprintarna. Vidare anser respondenten att förändrade krav är något som krävs idag.  

Beroende på vilket projekt respondenten arbetar med hanteras möjligheten till förändrade 

krav olika. Är utgångspunkten tydlig, finns det inte ett lika stort behov av att ha möjlighet 

att förändra kraven. Respondenten nämner till sist att utveckling inom 

mobiltelefonibranschen snabbt förändras vilket kräver att hänsyn måste tas till nya 

trender.  

 
” ... Världen är ju snabbt förändringsbar.” (Utvecklare, Sigma 2012-04-04).   

 

4.4 Konsultbolag1 

 

Konsultbolag1 erbjuder konsulttjänster och utbildning inriktat på kravhantering och test 

av IT-system. Respondenten från Konsultboag1 är för närvarande ansvarig för 

fokusområdet testautomatisering, men har arbetat med kravhantering sedan 2001. Under 

de senaste åren har respondenten även drivit många frågor kring krav och agila metoder. 

 
De agila arbetssätt som används på Konsultbolag1 styrs mycket av vad kunden redan 

använder eller vill arbeta med, eftersom de är ett konsultbolag. De arbetar också med att 

införa agila arbetssätt i organisationer och är då styrande. Oftast arbetar de med en 

blandning av Scrum och Kanban. Respondenten nämner också att i de flesta fall används 

en version som har inslag av Scrum.  

 
” ... nästan jämnt behöver vi anpassa någonting [i metoden]"  

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

Respondenten säger att de nästan jämt anpassar metodiken efter beställare eller situation. 

Det beror mycket på vilken beställare eller vilket projekt de arbetar med. Alla 

organisationer hinner inte med att produktionssättning sker en gång i veckan, det vill säga 

att kontinuerligt ta emot ny programvara. Respondenten menar att agila arbetssätt 

fungerar bra i alla projekt, men det ser olika ut beroende på projekt, vissa ingående delar i 

metoden måste de ibland göra avsteg ifrån. Agilt fungerar framförallt bra vid 

nyutveckling och när utvecklarna inte har systemberoende att ta hänsyn till. 

 
” ... ju mer beroende egentligen till andra [system] och hur mycket historia man har, 

desto svårare blir det men jag ser fortfarande massa vinster och fördelar med det 

[agila] men det blir tuffare och svårare självklart.”  

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 
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Storleken på projektet har också betydelse om det går att arbeta agilt. Små projekt upp till 

tre parallella team med 30 personer fungerar bra. Överstigs den storleken blir det dock 

svårare, framförallt med integration med samplanering. Respondenten har även arbetat i 

stora projekt med RUP och vattenfallsmodellen innan, vilket också var svårt när för 

många team var inblandade.  

 
”Svåra projekt är svårt.” (FO-ansvarig, Konsultboag1 2012-04-16).  

 

Respondenten anser vidare att små kunder är lättare att omvända till att arbeta agilt. Stora 

kunder och organisationer är svårare eftersom de har mer tradition och mer inbyggd 

metodik. Den inbyggda metodiken för med sig mätpunkter och uppfyllningspunkter som 

fortfarande måste följas, även fast de arbetar agilt. Stora organisationer för också med sig 

att IT-leverantören måste övertyga väldigt många människor om fördelarna med metoden. 

Respondenten menar att nuförtiden är fler beställare insatta i agila arbetssätt än för två år 

sedan. Respondenten tillägger dock att de flesta beställare tror att de vet, men de saknar 

den djupa kunskapen och drivkraften kring metoden. Respondenten informerar 

beställaren om metoden genom att utgå från det problem som beställaren har. Genom 

problemet förklarar han hur de kommer att bedriva projektet med ett agilt arbetssätt.  

 
”Oftast brukar jag ta reda på vad de har för problem, vad de har för något som 

smärtar i deras organisation, så att man utgår ifrån någon konkret problemställning 

som de vill lösa.” (FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

Respondenten menar att agilt handlar mycket om kommunikation och att de flesta 

problem går att lösa genom bättre kommunikation. Problemet blir utgångspunkten för 

vilka agila influenser som kan lösa problemet. En aspekt av den agila metoden Scrum, 

som respondenten uttrycker är jobbig för de flesta beställarorganisationer, är att det inte 

finns någon uttalad projektledare. Lösningen blir ofta att en projektledare tillsätts och 

samordnar arbetet, trots att metoden inte förespråkar det.  

 

Respondenten säger att beställaren har ett väldigt stor ansvar, det ligger främst i att 

beställarens ska delta med resurser, ha befogenhet att ändra, samt ha åsikter och ge 

feedback.  

 
" ... agila arbetssätt trycker mycket på kommunikation och på ständig dialog och att 

kunden ständigt är engagerad... " (FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16) 

 

Han önskar att beställarna var mer aktiva och med mer i det dagliga arbetet samt vågar 

ändra sig vartefter projektet går och vågar stå för det inför sin egen organisation. 

Respondenten upplever att det är svårt att få beställaren att ta det ansvaret och att tycka 

det är värt den investeringen.  

 
”Vi [beställare] kan inte avsätta någon säljare.”  

(FO-ansvarig, Konsultboag1 2012-04-16).  

 

” … beställare tycker inte de har tid, de är uppchokade med linjearbete … ”  

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 
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Ovanstående citat kom från en av respondentens kunder som inte hade möjlighet att 

avsätta någon person med den domänkunskap som krävdes för projektet. Ofta vill en 

beställare bara lägga en beställning och hämta ut en färdig produkt om ex antal månader.  

 
”Ska vi vara med som beställare, det är ju ni som sköter utvecklingen. Vad ska ni 

göra för något?” (FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16).  

 

Ett sådant scenario kräver en diskussion med beställaren för att få dem att inse vikten av 

deras engagemang i projektet.  

 
”Det är en tre-stegs process att få till beställarengagemang...”  

(FO-ansvarig Konsultbolag1 2012-04-16).  

 

Ett problem som ofta uppstår är att beställarna är upptagna med sina dagliga 

arbetsuppgifter och delegerar ansvaret till en annan person. Det krävs då att den personen 

har mandat och befogenhet att ta beslut under projektet.  Respondent tror att beställaren 

tycker att kravhanteringsprocessen i ett agilt projekt är jättejobbigt till en början, eftersom 

metoden kräver att de är engagerade och att de måste vara med och tycka och tänka. 

 
 ”Så till andra eller tredje projektet brukar de vara jättepositiva men i början brukar 

de tycka att det ställs väldigt hårda krav på dem, att de faktiskt betalar för den här 

utvecklingen och de inte borde behöva vara så engagerade under resans gång. "  

(FO-ansvarig Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

Vidare säger respondenten att beställaren i början kan ha åsikten om att de betalar för 

utvecklingen och därmed borde dem inte behöva vara så engagerade. Under tidens gång 

menar respondenten att beställaren blir mer van, vilket gör att de ser styrkorna och 

fördelarna med det här sättet att jobba på, eftersom de kan vara med och påverka i allt 

större utsträckning. När respondenten diskuterar fördelarna med en agil metodik med 

beställaren, brukar han ta upp aspekter som att de kan spara pengar med ett sådant 

arbetssätt. De kan få ut produkterna tidigare i produktion samt få verksamhetsnytta 

tidigare. Andra delar av organisationen motiveras genom att den agila metoden betyder 

att de arbetar i korta iterationer, vilket innebär att de får se små resultat oftare.  

 

Respondenten anser att de krav som bör ställas på den person som representerar 

beställaren under kravhanteringen är att beställaren måste ha kunskap om verksamheten 

samt ha ett brett perspektiv som omfattar hela beställarens affär. Vidare bör beställaren ha 

förståelse för deras organisation samt se helheten och inte fastna i detaljfrågor. 

Respondent menar att konsekvensen av att en beställare inte har förståelse för sin 

organisation, resulterar i att kraven inte blir lika tydliga. Kravarbetet blir då mer 

omfattande och därmed mer kostsamt. Muntlig kommunikation måste istället ersättas 

med dokumentation. Risken med att beställaren inte ställer tydliga krav, blir att teamet 

utvecklar fel. Det vill säga inte det kunden egentligen vill ha, utan det kunden ville ha till 

en början. Produkten täcker inte beställarens behov och den blir dyrare om beställaren 

kommer in med åsikter sent i projektet. Det blir inte lika optimalt att utveckla 

programvaran. 
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Respondenten menar att det är en vanlig situation att beställaren inte är tillräckligt 

engagerad i kravhanteringen. Ett sätt att lösa situationen är att ta en person från IT-

leverantören som simulerar beställarrollen och får sätta sig in i kundens organisation. 

Som exempel nämner respondenten att den simulerade beställaren är ute hos kunden och 

praktiserar och ser deras verksamhet. Vid ett tillfälle nämner respondenten att de fick 

hyra in en extern konsult från en konkurrerande verksamheten, för att täcka upp för 

beställarens brist på närvaro i projektet och få den domänkunskap som krävdes för att 

genomföra projektet. 

 
” … det skulle varit bättre om de hade kommit från beställarsidan men går det inte så 

sätter vi en från vår sida helt klart." (FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

En bit in i projektet förstod beställaren att det var viktigt att någon från deras verksamhet 

var med och bidrog med verksamhetskunskap, vilket gjorde att de till slut avsatte en 

representant som kunde bidra med den faktiska kunskapen som krävdes. 

 

Respondenten säger att de inte har någon formell process för att utse beställarens 

representant. Men ofta är det projektledaren eller Scrummastern som lyfter frågan om en 

beställarrepresentant. Det diskuteras på interna möten vem hos beställaren som är lämplig 

som deras representant. Respondenten menar att de har möjlighet att påverka vem som 

blir beställarens representant. 

 

Respondenten menar att som IT-leverantör måste de vara med och ställa frågor när en 

beställare uttrycker sina krav. Vidare menar respondenten att IT-leverantören måste 

komma med rätt frågor, ganska öppna frågor. Att fråga mycket och att hålla beställaren på 

rätt spår är viktigt. Det är också IT-leverantörens ansvar att ta fram kravens lösning, 

varför de bara vill ha fram vad det är beställaren vill ha. Att kommunicera och kvittera 

väldigt mycket nämner respondenten också som IT-leverantörens ansvar.  

 
"Helt enkelt försöka stötta dem så mycket som det går, och kommunicera [och] 

kvittera väldigt mycket. Om de ställer ett krav på något sätt så måste vi svara emot".  

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 
"Men sen svarar man med [att] man kvitterar med genom att göra en prototyp eller 

användningsfall eller vad det kan vara eller detaljerat kravmönster. Helt enkelt 

kommunicera att vi har tänkt rätt, på rätt sätt".  

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

Respondenten säger också att IT-leverantörens ansvar ökar om beställaren är omogen och 

inte är vana vid att ställa krav. Processen med att arbeta fram en kravspecifikation ser 

olika ut beroende på hur situationen ser ut. Ofta har kunden redan tänkt lite på vilket 

behov de har och vilket system de borde ha. Arbetet inleds då med någon form av 

processmodellering för att ta fram arbetssätt och arbetsflöde, vilket kan ta allt ifrån några 

timmar till flera veckor beroende på hur komplex verksamheten är, hur mycket 

beställaren vet och inte vet om sitt system. Sedan skriver beställaren user stories 

tillsammans med IT-leverantören. Respondenten menar att de personer som skriver user 
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stories måste ha stor domänkunskap. Det är de som drar det tyngsta lasset 

kunskapsmässigt. Sedan prioriteras kraven successivt efter vad som är viktigast genom en 

”produkt backlogg”. När teamet sedan ska börja utveckla tar de krav från backloggen och 

kommunicerar kraven muntligt med beställaren om vad som ligger bakom så att teamet 

får mer kött på benen. Teamet svarar sedan genom att kvittera ut något genom en 

prototyp eller liknande. Helt enkelt för att kvittera med beställaren så teamet vet att de 

tänkt rätt. 

 

Respondenten säger att kraven låses när teamet går in i en sprint. I sprinten detaljeras 

kravet vilket betyder att omfånget på det är låst, men att detaljer kan tillkomma. Vidare 

menar respondenten att teamet inte låser kraven, men att de är väldigt tydliga med att tala 

om vad det kostar om kraven förändras. Eftersom kostnaden av att förändra kraven blir 

väldigt stor, upplever beställaren kraven som låsta. Respondenten menar dock att 

möjligheten finns om beställaren är beredd att betala för det.  

 
”Om ni vill förändra det här kravet just nu då får ni göra det men det innebär att det 

[kravet] blir [levererat] tre månader senare eller att det här försvinner bort ... från en 

kunds perspektiv upplever de säkert att vi låser kraven ... " 

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

Om en nyckelperson från beställaren faller bort under projektet får det oftast inte så stora 

konsekvenser om beställaren fyller tomrummet med en ny person. Övergången kan ta 

lång tid, vilket kan medföra att tempot på projektet dras ned ett tag, eftersom den nya 

personen behöver sätta sig in i projektet. Vid ett tillfälle då en sådan situation uppstod 

säger respondenten att de var ikapp på cirka tre veckor.  

 

Respondenten menar att det är få kunder som har en roll i organisationen som endast 

arbetar med krav till organisationens IT-system till vardags. Ofta sköts det av 

systemförvaltaren eller systemägaren. Vidare menar respondenten att trots att 

kravhantering är en komplex och krävande process, vill beställare att kravhanteringen ska 

utföras på så kort tid som möjligt. Vidare menar han att beställarna behöver se på 

kravhantering på ett mer professionellt sätt.  

 
”Veta hur man arbetar med krav för att vara en duktig kravställare, så lite mer 

renodlade kravroller tror jag skulle stärka mycket.”  

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

Vilket behov som ska fyllas är centralt, det vill säga vad systemet ska uppnå. Ofta ser 

beställaren på specifika lösningar och det krävs att de lyfter blicken och tittar på vilket 

behov som ska lösas, var de största bristerna finns.  

 
" ... vi [beställaren] hittade det här systemet, det verkar tufft. Det ska vi köra på." 

 (FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

Det viktigaste under kravhanteringen är att kommunicera med varandra, inte bara 

producera dokument utan att kommunicera de behov som finns. Genom 

kommunikationen nås en förståelse för vilka behov en beställare har och ger att 
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beställaren och IT-leverantören kan diskutera och kvittera varandra. Ett agilt arbetssätt 

kan förbättra kravhanteringen eftersom det agila tänker trycker mycket på 

kommunikation, ständig dialog och en engagerad beställare.  

 
”Så agilt är inte så viktigt i sig men det ger verktygen och möjligheterna och 

processen för att kunna ha de här viktiga beståndsdelarna och bitarna.”  

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16).  

 

Vilken utvecklingsmetod som helst skulle gagnas av att beställaren och IT-leverantören 

har ständig kommunikation. Det agila tänket ger ett stöd och lyfter upp vikten av 

kommunikation. Avslutningsvis säger respondenten att kravhanteringen var det som kom 

in absolut sist i den agila omvändningen. Den började bland utvecklare och sedan blev 

testarna medryckta, men krav kom in relativt sent. IT-leverantören samlade inledningsvis 

in alla krav detaljerat likt ett traditionellt sätt och sedan skedde utvecklingen agilt, vilket 

gav ett dubbelarbete. Respondenten menar därför att det är av vikt att arbeta agilt redan 

när kraven samlas in, för att undvika dubbelarbete. Problemet ligger i att beställarna inte 

informeras eller förstår vad det innebär att arbeta agilt, vilket gör att de tar fram en 

kravspecifikation med färdiga dokument. Sen börjar IT-leverantören jobba med kraven 

agilt och bryter ner dem i sprintar och frågar beställarna vad de tycker och vill ha, vilket 

kan innebära att delar av kravspecifikationen kan bli överflödig relativt fort. 
 

” ... då betalar de egentligen två gånger för ett kravarbete när de inledande tar fram 

hela grundmassan och sen när vi gör förbättringar och diskuterar och utvecklar 

vidare [kommer kraven att förändras]." (FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

4.5 Sammanfattning av empiri  

 

De återkommande åsikterna bland respondenterna var att beställaren bör involveras 

mycket under kravhanteringen i agila projekt, vilket kräver en aktiv beställare. Kraven 

från beställarna ska medföra affärsnytta, respondenterna menade också att kraven bör 

återspegla hela verksamhetens behov och inte bara enskilda individers behov. Vidare 

menar respondenterna att det är viktigt att man har nära kontakt med beställare som är 

oerfarna av att beställa IT-system. Anledningen till det är att de ofta har en sämre 

överblick över vilket IT-stöd verksamheten är i behov av. Empirin har också visat att IT-

leverantören tar mer ansvar när de arbetar med en beställare som är oerfaren i syfte att 

stötta dem. IT-leverantören anpassar också arbetssättet efter beställarens förutsättningar 

och behov. Att beställaren kommunicerar kraven till IT-leverantören och att IT-

leverantören sedan kvitterar att de förstått dem visade sig också vara en viktig punkt. Att 

beställaren är engagerad och har åsikter om kraven och en vilja att diskutera dem ser 

samtliga respondenter som en viktig aspekt. Vidare framkom att det var viktigt att 

beställaren hade verksamhetskunskap för att IT-leverantören ska få förståelse för 

beställarens behov. Det har också visat sig att kraven är relativt låsta ganska tidigt i de 

projekt som respondenterna arbetar i, trots att de arbetar agilt.  
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyseras den empirisammanfattning som presenterades i föregående 

kapitel. Analysen kretsar kring fyra teman som identifierats i analysen. Syftet med kapitlet 

är att redovisa analysen av respondenternas svar för att förstå vad som är viktigt för 

beställaren att beakta under kravhanteringen i agila projekt.    

 

5.1 Engagemang 

 

Engagemang från beställaren under kravhanteringen var ett frekvent återkommande tema 

under samtliga intervjuer och ses av respondenterna som en viktig del i kravhanteringen.  

Under temat har vi funnit flera likheter mellan de olika respondenternas svar men även en 

del skillnader i deras svar. Flera av respondenterna upplever det dock som både viktigt 

och positivt att beställarna är engagerade under kravhanteringsprocessen. 

 
"Och jag tror att dem är ganska medvetna om att det är dem två som formar 

systemet. Dom har fått mycket ansvar skulle jag säga och i det här fallet så funkar 

det väldigt bra för de är väldigt måna om att det ska bli ett bra system." 

(Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 
“Engagemang är viktigt.” (Utvecklare, Sigma 2012-04-04). 

 

” ... agila arbetssätt trycker mycket på kommunikation och på ständig dialog och att 

kunden ständigt är engagerad hela tiden ... "  

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

Att få beställaren att inse vikten av deras engagemang under kravhanteringsprocess och 

vad engagemanget gör för projektet i stort upplevde respondenten som svårt. 

 
”Det är en trestegsprocess att få till beställarengagemang...”  

(FO-ansvarig Konsultbolag1 2012-04-16).  

 

Engagemang av beställaren för projektet och kravhanteringen i synnerhet, är en viktig del 

av agila metoder, för att metoden ska fungera som det är tänkt. En del av beställarens 

ansvar ligger i att ge utvecklarna domänkunskap och är en viktig del för att utvecklarna 

ska förstå beställarens processer och syfte och samtidigt identifiera om det finns några 

systemberoenden som de måste ta hänsyn till. Vi har sett att det är svårt att motivera en 

beställare som initialt har ett bristande engagemang i projektet. Vi vill dock mena att det 

är beställarna själva som måste inse hur viktigt det är att de visar engagemang under 

projektet.  

 

 

 
 

 



 

- 43 - 

Vi har upptäckt att när beställare inte visar engagemang blir det svårt för utvecklarna att 

arbeta med beställarens krav agilt på grund av metodens behov av en aktiv beställare som 

för en ständig dialog med utvecklarna.  

 
"Vi [beställaren] kan inte avsätta någon säljare, någon som ringer kan vi inte ha med 

i ert projekt för det kostade så och så mycket med bortfall när den här någon [säljare 

hos beställaren] inte ringer."  

(FO-ansvarig Konsultbolag1 2012-04-16).  

 

Om beställarens inte visar engagemang och inte tillsätter en person som kan förmedla 

verksamhetens behov ger det att utvecklarna inte kan arbeta med kraven löpande under 

projektet. Konsekvensen av det blir att utvecklarna får göra egna antagande om 

beställarens verksamhet. Det ökar då risken för missförstånd och att beställarens system 

inte blir så som de hade tänkt det. IT-leverantören är positivt inställd till att beställaren 

arbetar aktivt med systemets krav och är med och påverkar under pågående projekt.   

 

Beställarens engagemang kring att ständigt vara engagerade i processen ökar enligt 

Konsultbolag1 respondent när de ser fördelarna med det kravhantering i agila projekt. 

 
”Så till andra eller tredje projektet brukar de vara jättepositiva men i början brukar 

de tycka att det ställs väldigt hårda krav på dem, att de faktiskt betalar för den här 

utvecklingen och de inte borde behöva vara så engagerade under resans gång. " (FO-

ansvarig Konsultbolag1 2012-04-16).   

 

När beställaren ser att deras insats har en positiv inverkan ökar deras engagemang, 

problemet är att det tar några projekt för dem att inse värdet av engagemang under 

kravhanteringen. Anledningen kan vara viss skepticism från beställaren kring deras 

ständiga medverkan i projektet då de ofta är upptagna av linjearbete. Citatet ovan visar på 

att beställarna ofta ser på IT-projektet som ett leverantörs- och kundförhållande. 

Beställarens syn på IT-projekt behöver förändras för att kommunikationsklyftan mellan 

aktörerna ska minskas. IT-leverantören kan inte ensamt reda ut beställarens krav och 

systemberoenden för det system som de beställer. Beställarna förlorar då en viktig fördel 

med det nära samarbetet till IT-leverantören. Respondenten från Konsultbolag1 anser att 

det bör finnas mer renodlade kravroller från beställarsidan. 

 
”Veta hur man arbetar med krav för att vara en duktig kravställare, så lite mer 

renodlade kravroller tror jag skulle stärka mycket.” (FO-ansvarig, Konsultbolag1 

2012-04-16).  

 

Det finns en stor fördel i att beställaren är insatt om vad betyder att framföra krav och 

vilken påverkan de har på systemet. Respondent menar ovan, att det finns utrymme för 

förbättringar i kravhanteringen. Övrig empiri har dock gett indikationer på att det är svårt 

för beställaren att frigöra personal. Vi tror inte det är möjligt i en mindre verksamhet med 

ett fåtal anställda, eftersom få personer ansvarar för en betydande del av 
arbetsuppgifterna. Idén kan möjligen tillämpas i en större verksamhet då de har mer 

resurser och har andra möjligheter att frigöra personal för en sådan roll. Den person 

måste då visa ett intresse för en sådan roll och inte påtvingas den. En nackdel med att ha 
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en sådan roll som ensamt svarar för organisationens krav är att organisationen får ett stort 

beroende av personen och vid händelse att han/hon slutar förloras viktig kunskap om 

verksamhetens krav.  

 

De agila arbetssätten ger beställarna större möjligheter och stärker deras roll under 

utvecklingen. Beställarens stärkta roll innebär bland annat att de får mer inflytande över 

hur systemets ska utformas. Vi tror att agila metoder kan fungera som ett verktyg för att 

belysa vikten av engagemang vilket även nedanstående citat visar på. 

 
”Så agilt är inte så viktigt i sig men det ger verktygen och möjligheterna och 

processen för att kunna ha de här viktiga beståndsdelarna och bitarna.”  

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

5.2 Kommunikation 

 

Överlag anser inte respondenterna att det är nödvändigt att förklara den agila metoden i 

detalj, det vill säga hur det kommer påverka beställaren att IT-leverantören arbetar agilt. 

Baserat på respondenternas utsagor om när beställaren brister i kommunikation, finns det 

ett värde i att IT-leverantören kommunicerar vad ett agilt arbetssätt handlar om och vad 

som krävs av beställaren. Är de medvetna om vad som krävs av dem kan de förbereda sig 

bättre för uppgiften och därmed vara en bättre resurs för IT-leverantören. Respondenten 

för Konsultbolag1 säger att de för en diskussion med beställaren kring det behov 

beställaren har.  

 
”Oftast brukar jag ta reda på vad de har för problem, vad de har för något som 

smärtar i deras organisation så att man utgår ifrån någon konkret problemställning 

som de vill lösa.” (FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

Diskussionen med beställarna utnyttjas här som ett sätt att förklara hur de löser kundens 

problem rent konkret genom en agil metod. Att kommunicera arbetssättet på ett sådant 

sätt ger ett stort värde, eftersom beställaren då är införstådd med hur IT-leverantören 

kommer att utveckla beställarens system och samtidigt förankrar den agila metoden i 

beställarens problem.   

 

Gemensamt för respondenterna är att det krävs en ingående diskussion med beställare för 

att få kunskap om deras verksamhet och vilka värden som driver deras verksamhet. Det 

är inte alltid beställaren har en färdig lista med krav så det initiala arbetet blir omfattande 

för att ta reda på vad som är beställarens behov. Beställaren är heller inte alltid medveten 

om omfånget på deras krav, vilket ofta kräver en diskussion.   

 
”Absolut kan ni behöva ha det här, men ni kanske också [behöver ha något] mer åt 

det här hållet. Så absolut måste du förstå kunden, vad deras core values är och driv.” 

(Projektledare, Logica 2012-04-26). 

 
Ovanstående citat visar på bristande medvetenhet hos beställaren om verksamhetens 

behov. Här behöver IT-leverantören föra en diskussion med beställaren, så de tillsammans 
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får förståelse för vad som är deras behov. Verksamhetskunskapen som beställare bidrar 

med tillsammans med IT-leverantörens IT-expertis, är viktig för att effektivt ge 

beställaren det IT-stöd de behöver. 

 

En viktig aspekt när det gäller att kommunicera krav, är att IT-leverantören ges möjlighet 

att tala med rätt person, vilket har visat sig vara en person med god kunskap om 

verksamhetsområdet. Flera respondenter upplever en svårighet att hitta den/de person/er 

som kan förmedla verksamhetens krav.  

 
"Det som både är svårt och viktigaste är att hitta rätt personer att intervjua.” 

(Projektledare, Logica 2012-04-26). 

 

Vi anser att det är resursslöseri att IT-leverantören ska behöva lägga onödig tid på att jaga 

rätt på de personer som är lämpliga att intervjua. Vi anser att det är viktigt att redan på de 

inledande mötena mellan beställaren och IT-leverantören, lyfta frågan om vilken eller 

vilka personer som ska intervjuas. IT-leverantören kan då fungera som ett stöd genom att 

berätta för beställaren vilken typ av kunskap som de behöver för kravinsamlingen. Det är 

då klart när kraven ska samlas in vilken person IT-leverantören ska vända sig till och en 

fungerande kommunikationskanal kan då etableras mellan beställaren och kravfångaren. 

En rak kommunikationskanal gör att onödigt tidspill kan undvikas för att hitta rätt 

personer att intervjua.  

 

En svårighet med att olika personer intervjuas, är att de kan ha olika åsikter och 

förmedlar krav som konflikterar med varandra, vilket skapar ett problem som behöver 

hanteras för att reda ut vad som är "sanningen".  

 
”Alla har vi ju värderingar och synsätt på allting.”  

(Projektledare, Logica 2012-04-26).  

 

Vi anser att det även är viktigt att IT-leverantören kommunicerar med endast en 

beställarrepresentant för att undvika konflikterande krav. Beställarrepresentanten ansvarar 

då för att samla in representativa krav för hela verksamheten som sedan förmedlas till IT-

leverantören.  

 

Att IT-leverantören kommunicerar om hur kravhanteringen kommer att gå till i ett agilt 

projekt, anser vi som tidigare nämnt är viktigt. En följd av att IT-leverantören inte 

kommunicerar om hur de kommer att arbeta med krav i agila projekt, är att beställaren 

initialt tar fram hela grundmassan med krav och sedan när IT-leverantören kommer in i 

bilden och börjar arbeta med kraven aktivt, sker ofta en förändring av kraven. 

 
” ...  då betalar de egentligen två gånger för ett kravarbete när de inledande tar fram 

hela grundmassan och sen när vi gör förbättringar och diskuterar och utvecklar 

vidare [förändras kraven]. (FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 
Har beställaren tidigare arbetat med IT-projekt på ett traditionellt arbetssätt, exempelvis 

vattenfallsmodellen, är de inte vana vid att IT-leverantören arbetar agilt. Får de inte någon 

information om att projektet kommer att bedrivas med ett agilt arbetssättet, är de inte 
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medvetna om att IT-leverantören endast samlar in kraven på en övergripande nivå 

inledningsvis. Först under sprintplanering detaljeras kravet. Det är därför viktigt att 

beställaren är informerad om hur IT-leverantören kommer att arbeta med kraven agilt, för 

att undvika dubbla kravarbeten.  

 

Kommunikation mellan IT-leverantören och beställaren ses som A och O under 

kravhanteringen. Inför sprintarna kommunicerar IT-leverantören med beställaren för att 

detaljera krav som tidigare samlats in på en övergripande nivå. En respondent gör detta 

genom att hela tiden kvittera det beställaren säger för att få en djupare förståelse för 

beställarens verksamhet och undvika missförstånd.  

 
"Men sen svarar man med [att] man kvitterar med genom att göra en prototyp eller 

användningsfall eller vad det kan vara eller detaljerat kravmönster. Helt enkelt 

kommunicera att vi har tänkt rätt, på rätt sätt".  

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16)  

 

” ...  du är inte rädd för att be om ett förtydligande om det är något du inte är säker 

på. Utan du ser till att du verkligen har förstått kunden rätt och att kunden förstår 

dig.”  

(Utvecklare, Apper 2012-04-26).  

 

"Helt enkelt försöka stötta dem så mycket som det går, och kommunicera [och] 

kvittera väldigt mycket. Om de ställer ett krav på något sätt så måste vi svara emot".  

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16) 

 

Genom att IT-leverantören kvitterar de krav beställaren uttrycker, genom att använda 

prototyper eller användningsfall, blir det mer visuellt tydligt och konkret för beställaren 

vad de kommer överens om. Det blir då lättare för dem att ta ställning till kraven 

eftersom de då kan se sammanhanget och hur deras krav kommer att omsättas rent 

praktiskt. IT-leverantören får också en kvittens på att de förstått kraven rätt.   

 

Följande citat visar att kvittering inte är en självklarhet samt vilken konsekvens det kan få 

om IT-leverantören inte tar kontakt med beställaren. 

 
"Problemet kan nog vara i så fall att man som utvecklare så där, 'jaja, men de menar 

nog det här, då gör jag såhär' och så kanske det inte blir så som de har tänkt sig.  

Då hade det varit bättre att ta kontakten [med beställaren]." 

 (Utvecklare, Sigma 2012-04-04) 

 

Vi tycker att diskussionen ofta ligger kring att det är beställaren som inte kan ge IT-

leverantören rätt förutsättningar eller kommunicera när kraven behöver förtydligas. Det 

är även viktigt att IT-leverantören tar kontakt när kraven behöver förtydligas. 

Kravhanteringen i agila metoder är en pågående diskussion, eftersom kraven måste 

detaljeras då de inledande kraven samlas in på en övergripande nivå.  
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5.3 Delaktighet 

 

Ett tema som återkommit i empirisammanfattningen är vikten av delaktighet från 

beställarnas sida. Samtliga respondenter menar att en beställare har ett ansvar att vara 

delaktig under hela projektet för att kunna ge feedback på de krav som ska ingå i varje 

sprint, inte bara under en inledande fas. Trots att beställarens delaktighet är en viktig del 

under kravhanteringen i agila projekt, menar en av respondenterna att beställaren inte 

behöver informeras om vad det innebär att arbeta med agila metoder.  

 
"Eftersom vi inte har tänkt så [att beställare behöver informeras om arbetssättet] tror 

jag inte att jag känner att jag behöver."  

(Utvecklare, Sigma 2012-04-04). 

 

För att återkomma till vårt tidigare resonemang om att det är viktigt att IT-leverantören 

kommunicerar med beställaren om vad det agila arbetssättet innebär för dem, vill vi här 

visa på en annan sida av vikten av att beställaren informeras. En potentiell risk med att 

inte informera, är att beställaren inte är medveten om vad som krävs för att agera 

beställarrepresentant, vilket i sin tur kan leda till att beställarorganisationen inte avsätter 

den tid som krävs för att delta under projektet. Vi anser därför att det är viktigt att 

informera om vikten av delaktighet i ett tidigt skede, vilket även bidrar till ytterligare 

fördelar, vilket nedanstående citat tyder på.  

 
"Dels tror jag det skapar bättre relation mellan beställare och utvecklare och dels så 

tror jag att kunden känner att de är med i det hela mer. Och det tror jag är viktigt för 

dem, i alla fall i det här fallet. " (Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 

" … fint ni jobbar agilt för då kan vi [beställaren] vara med mer … ”  

(Projektledare, Logica 2012-04-26). 
 

Information till beställaren om att kravhanteringen sker iterativt i ett agilt projekt, är 

viktigt för att få dem att förstå att de måste vara delaktiga under hela projektet för att 

kunna påverka och förändra kraven. Det är därför viktigt att IT-leverantören i ett tidigt 

skede informerar beställaren så att beställarorganisationen kan planera för att en person 

från verksamheten kan behöva vara tillgänglig för IT-leverantören. Vår uppfattning är att 

om beställarorganisationen inte informeras om vilken delaktighet som krävs, blir det svårt 

för dem att avsätta tid och rätt person, det vill säga den som kan svara på detaljfrågor, har 

mandat att ta beslut etc. En beställare som inte är medveten om vilken grad av delaktighet 

som krävs, kan innebära att de är upptagna av ordinarie arbetsuppgifter när IT-

leverantören behöver deras detaljkunskap om verksamheten, vilket nedanstående citat 

visar på. 

 
” … beställare tycker inte de har tid, de är ’uppchokade’ med linjearbete … ”  

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

Konsekvensen av bristande delaktighet från beställarrepresentanten, blir att projektets 

progress riskerar att stanna av då IT-leverantören inte får svar på vissa frågor. 

Respondenten från Apper menar att beställarens detaljkunskap är viktig och att det 
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egentligen inte finns något sätt att hantera en situation där beställaren inte är delaktig i 

projektet.  

 
” … så här ligger det till, och ni måste ta reda på detta, annars så går timpengen och 

inget blir gjort”. (Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 

Det framkom dock att övriga respondenter hanterar ett ovanstående scenario genom att ha 

en person från IT-leverantörens organisation som simulerar beställaren. Den simulerade 

beställarens ansvarar för att föra beställarens talan till IT-leverantören.  

 
” … det skulle varit bättre om de hade kommit från beställarsidan men går det inte så 

sätter vi en från vår sida helt klart." (FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

" ... det är ofta en från Logica som är beställare internt i projektet. Så kunden sitter 

aldrig här och representerar kundens vilja och nära relation."  

(Projektledare, Logica 2012-04-26). 

 

En potentiell risk som vi ser med att tillsätta en simulerad beställare från IT-leverantören, 

är att utvecklarna inte får förstahandsinformation från beställaren. Viktig information om 

kraven på IT-systemet kan gå förlorat längs med vägen och det finns större utrymme för 

misstolkningar.  

 

5.4 Flexibilitet 

 

Ett agilt arbetssätt innebär inte att beställaren är låst vid ett agilt regelverk som IT-

leverantören bestämmer. Det handlar snarare om att IT-leverantören och beställaren är 

överens om hur de förhåller sig till ett antal agila principer. I vilken utsträckning dessa 

principer följs, anpassas i en dialog med beställaren inför projektet, vilket framgår av 

nedanstående citat. 

 
” ... nästan jämnt behöver vi anpassa någonting [i arbetssättet]" 

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

" ...  alla organisationer stödjer inte att man kan produktionssätta en gång i veckan.”  

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

“ ... man kan inte säga att vi har, att vi följer den strikt agila inriktningen eller 

ramverk … Vi har format vårt arbetssätt kan man säga till något som fungerar.” 

(Utvecklare, Sigma 2012-04-04). 

 

Som framgår ovan sker anpassningar av det agila arbetssättet på grund av olika 

anledningar. Respondenten från Konsultbolag1 nämner att beställarens organisation inte 

alltid har möjlighet att produktionssätta en gång i veckan. Att produktionssättning sker en 

gång i veckan är dock inget som visat sig vara vanligt förekommande i övriga 
respondenters utsagor. Sigmas respondent exemplifierade det genom att förklara att de 

under ett projekt körde 3-veckorssprintar, men produktionssättning skedde ibland efter 

två sprintar, det vill säga efter sex veckor, eftersom det passade beställaren bättre. 
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Poängen är att alla organisationer inte kan hantera kontinuerlig leverans av mjukvara i 

små iterationer, vilket kräver en anpassning av arbetssättet. Det är därför viktigt att IT-

leverantör och beställare är överens om hur ofta IT-leverantören ska leverera resultat. Det 

är också viktigt eftersom det krävs ett mer omfattande kravarbete där beställare och IT-

leverantör tillsammans ska bestämma vad som ska levereras om sex veckor. Kommer 

parterna överens om att ett specifikt resultat ska levereras om sex veckor, medför det att 

kraven är låsta i sex veckor, vilket begränsar beställarens flexibilitet när det gäller att 

förändra de krav han ställt på resultatet. Att beställaren kan ta emot kontinuerliga 

leveranser är en viktig princip i det agila arbetssättet. Anledningen till principen är dels 

på grund av att beställaren ska ge kontinuerlig feedback på resultatet av sprintarna till IT-

leverantören och dels att de ska prioritera, tycka och tänka inför nästkommande sprint. 

 

En annan anledning till att en anpassning av det agila arbetssättet kan krävas, är om 

beställaren är oerfaren av att beställa IT-system, vilket framkom under intervjun med 

Apper. Respondenten förklarade att i ett nuvarande projekt ansvarade projektteamet för 

prioriteringen av krav, istället för beställaren som var vanligt förekommande, enligt 

övriga respondenter. Intervjuerna med övriga respondenter visade dock att det är vanligt 

att prioritering av kraven görs av beställaren i samförstånd med IT-leverantören. Det är 

alltså ingen process som sker utan IT-leverantörens involvering. Vi delar också 

respondenternas uppfattning om att en beställare behöver IT-leverantörens stöd under 

prioritering av krav, för att förstå innebörden av att ett krav blir topp-prioriterat, likaväl 

som IT-leverantören behöver beställaren under processen, för att säkerställa att de förstått 

vad som är viktigast för beställaren. 

 
”När du sitter med en sån här kund som inte har så mycket erfarenhet, om du bara 

frågar dom 'Vad vill ni att det [systemet] ska göra', då får du höra 1000 olika saker 

[krav] alltså. Kanske 50 av dem är egentligen kärnfunktionalitet. Så det handlar om 

att sålla i de här mötena.” (Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 

Som framgår av respondentens citat ovan var beställaren väldigt omogen, vilket innebar 

att de inte hade kunskapen om vilken funktionalitet som var viktigt för systemet, varför 

IT-leverantören fick gå in och prioritera de krav som tagits fram. Prioriteringen skedde 

väldigt ad-hoc, vilket framgår av nedanstående citat. 

 
” ... vi har bara använt oss av sunt förnuft [när vi prioriterat kraven]. Vad är 

kärnfunktionaliteten och vad är önskemål.” (Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 

Av citatet framgår också att det fanns ett väldigt stort förtroende mellan IT-leverantör och 

beställare. Det visar också att beställaren hade gjort allt för att få IT-leverantören att 

förstå kraven på IT-systemet, eftersom de i nästa steg låter IT-leverantören ha ansvaret 

över att prioritera kraven över deras framtida system. Att en omogen beställare inte kan 

prioritera kraven är en situation som säkerligen uppstår ofta under kravhanteringen. Det 

är en svår situation, som respondenten från Apper hanterade på det sätt som framgår 

ovan. Att överta det ansvaret som beställaren i normala fall har, utsätter respondenten för 

en viss risk, eftersom beställaren i ett senare skede skulle kunna hävda att IT-leverantören 
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hade ansvaret över prioriteringarna av kraven, men prioriterade fel. Att vända på myntet 

och överlåta ansvaret på beställaren är inte ett alternativ, vilket förklaras nedan. 

 
” ... om du säger till kunden att 'ni ska komma med en kravspec till oss', och sen 

arbetar man helt utgående från den, då kan du alltid hålla ryggen fri så att säga.” 

(Utvecklare, Apper 2012-04-26). 

 

Ovanstående citat visar återigen på att det är möjligt att anpassa ett agilt arbetssätt om 

beställaren inte har kunskapen om att prioritera sina krav. Vad som också går att säga är 

att om beställaren inte har kunskap av att prioritera kraven, är det inte lämpligt att IT-

leverantören tar emot en kravspecifikation och arbetar helt utifrån den. Det blir dock än 

viktigare att beställaren vid ett sådant scenario kan överföra sin vision av systemet till IT-

leverantören så att det i slutändan blir rätt prioriteringar. 

 

Något som återkommer i empirisammanfattningen bland samtliga respondenter, är att 

förändringar av krav sällan förekommer. Baserat på empirin har vi fått uppfattningen om 

att IT-leverantör och beställare relativt tidigt kommer fram till omfånget av projektet, det 

vill säga vad projektet ska leverera, hur lång tid det kommer ta, utan att gå ner på en 

detaljnivå. När parterna kommit överens om omfånget av projektet krav, sker ingen 

låsning av dem, förutom inför en sprint.  Men skulle beställaren vilja förändra kravens 

omfattning i stort, skulle det bli väldigt kostsamt för dem.  

 
”Om ni vill förändra det här kravet just nu, då får ni göra det, men det innebär att det 

[kravet] blir [levererat] tre månader senare eller att det här försvinner bort … från en 

kunds perspektiv upplever de säkert att vi låser kraven ... " 

(FO-ansvarig, Konsultbolag1 2012-04-16). 

 

Ovanstående citat är ett talande exempel på att trots ett agilt arbetssätt är det svårt att ha 

en totalt flexibel kravhanteringsprocess. Vi har fått indikationer på att orsaken till det kan 

vara att beställaren vill ha en prisuppskattning och då måste IT-leverantören på något sätt 

göra en grovplanering. När beställaren sedan fått en prisuppskattning, drar de sig för att 

göra förändringar eftersom den på sätt och vis blivit projektets budget. 

 
” ... det finns också någon slags förståelse om att, om vi helt plötsligt ändrar scoop 

på projektet, så kommer det ta väldigt mycket extra tid. Egentligen så låser man det 

på sätt och vis då, men det är ingen officiell låsning att 'där var alla krav, nu kör vi 

inget mer'.” (Utvecklare, Apper 2012-04-16). 

 

Det verkar således som att de önskemål som beställare inledningsvis kommunicerar till 

IT-leverantören, är de som kommer att levereras, med möjlighet till mindre förändringar 

under projektet. Fördelen beställaren har är att IT-leverantören arbetar med kraven i små 

iterationer, vilket ger beställaren möjlighet att kontinuerligt ge feedback på det som 

åstadkommits och ändra småsaker. 

 
” … det känns som om att vissa människor tror att man kan speca ett system till 

100%, och det kan man, men det är extremt tidskrävande.”  

(Utvecklare, Apper 2012-04-16). 
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Ovanstående citat resulterade i en tanke om varför beställaren inte har något behov av att 

göra radikala förändringar under ett systemutvecklingsprojekt. Vi tror att det kan vara så 

att IT-leverantören får en relativt god förståelse för beställaren krav ganska tidigt i ett 

projekt, dock på en hög nivå och givetvis med ett antal missförstånd, men kärnan av 

kraven är greppbar för IT-leverantören. När projektet sedan startar behöver IT-

leverantören beställaren som stöd för att kunna anpassa systemet så att det blir som 

beställaren vill ha det. Stödet innefattar att svara på detaljfrågor, komma med feedback 

samt prioritera vad som ska göras och när det ska göras. Det kan vara så att det är de små 

förändringarna som är de viktigaste. Kan IT-leverantören förstå beställarens krav på en 

övergripande nivå och utforma systemet i stort så kan det räcka med att beställaren 

kommer med input på detaljnivå. Bakgrunden till vår tanke är att vi fått uppfattningen om 

att det görs relativt omfattande kartläggningar av beställaren verksamhet för att IT-

leverantören ska få en förståelse för deras verksamhetsprocesser och deras behov. När de 

sedan har fått en god förståelse får inte dialogen med beställaren upphöra. Istället bör 

beställaren användas som ett bollplank kontinuerligt under projektet för att säkerställa att 

IT-leverantören har tänkt rätt. Det är dock viktigt att IT-leverantör och beställare för en 

dialog inför varje sprint, för att kontrollera att de krav som är tänkta att ingå i nästa sprint 

är de som beställaren värdesätter och fortfarande har ett behov av. 

 

5.5 Sammanfattning av analys  

 

Uppsatsens två delfrågor som formulerades i avsnitt 1.4 Problemformulering, vilkas svar 

presenterades i kapitel 4 Beställarens roll i praktiken, har ovan analyseras. För att 

tydliggöra de fynd som gjorts i analysen ovan, presenteras nedan en sammanfattning av 

dem.  

 

Analysen fynd pekar på att det finns flera faktorer som beställaren bör beakta under 

kravhanteringen. Analysen indikerar att det är svårt att arbeta agilt utan beställarens 

engagemang. Analysen pekar också på att IT-leverantören bör kommunicera med 

beställaren om vad ett agilt arbetssätt innebär i ett tidigt skede, för att de inte ska arbeta i 

gamla mönster, utan tidigt kunna planera för att avsätta personal under 

kravhanteringsprocessen. Genom analysen av empirin upptäcktes också att beställare 

behöver ett stort stöd av IT-leverantören under kravhanteringen, vilket är viktigt att ge 

dem för att de ska kunna förmedla verksamhetens krav. Samarbetet mellan IT-leverantör 

och beställare blir allt viktigare under kravhantering i agila metoder.  

 

Engagemang måste komma från beställaren från början. De måste förstå vikten av vad de 

tillför under kravhanteringen för att IT-leverantören ska få det underlag som krävs för att 

förstå beställarens krav och behov. IT-leverantören har svårt att komma i kontakt med rätt 

personer under kravhanteringen. Vi menar att beställaren bör förse IT-leverantören med 

mänskliga resurser, för att de tidigt ska få en god förståelse kring beställarens verksamhet 

och därmed kunna förstå deras behov. Förändrade krav är fortsatt något som inte sker 

i någon större omfattning, trots att kravhanteringen sker agilt.  
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6 Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser genom att först besvara de delfrågor som 

formulerades i avsnitt 1.4 Problemdiskussion och till sist uppsatsens huvudfråga.  

6.1 Slutsatser 

 

De IT-leverantörer vi har intervjuat har samtliga visat sig positiva till det sätt de arbetar 

med kravhantering i sina agila projekt. Vi har förstått att kravhantering vid användning av 

agila metoder inte är någon mirakelprocess där krav samlas in och sedan kan förändras 

efter beställaren önskemål utan någon som helst negativ konsekvens.  

 

Uppsatsens primära frågeställning var att ta reda på vilka faktorer som är viktiga för 

beställaren att beakta under kravhantering vid användning av agila metoder. För att 

besvara huvudfrågan, behövde vi besvara ett antal delfrågor om på vilket sätt IT-

leverantören arbetar med beställaren och vilka krav de ställer på dem under 

kravhanteringen vid användning av agila metoder. Nedan besvaras uppsatsens 

frågeställningar som presenterades i kapitel 1.4 Problemformulering. 

 

På vilket sätt arbetar IT-leverantören med beställaren under 
kravhanteringen vid användning av agila metoder? 
 

Vi har upptäckt att inga av de företag som intervjuades arbetade strikt agilt i 

kravhanteringsprocessen. Det handlar snarare om att IT-leverantören och beställaren i 

dialog bestämmer sig för ett fungerande arbetssätt. I vilken utsträckning de agila 

principerna följs, anpassas i en dialog med beställaren, där beställaren alltid har sista 

ordet. IT-leverantören samlar inledningsvis in krav från beställarens verksamhet på en 

övergripande nivå, eftersom en del krav kommer att förändras mer eller mindre under 

projektet. IT-leverantören anser att det är fördelaktigt med en tät kommunikation med 

beställaren för att kunna arbeta aktivt med kraven under hela projektet. En omogen 

beställare har ett större behov av tätare kommunikation. Beställaren har möjlighet att 

förändra kraven under projektet, men konsekvensen av att kravets omfattning förändras i 

stort, resulterar i att det kostar mer än vad det ger. Att förändra detaljer i kraven mellan 

sprintar eller iterationer är alltid möjligt om beställaren önskar och resulterar inte i några 

konsekvenser i form av ökade kostnader.  

 

IT-leverantören använder beställaren som ett verktyg under kravhanteringen för att 

säkerställa att de har tänkt rätt och att de levererar ett system som ger beställaren 

affärsnytta. En aspekt av det är att IT-leverantören kvitterar vad beställaren säger, vilket 

kan innebära att prototyper skapas för att ge beställaren möjlighet att förhålla sig till 

kravet rent visuellt. Ständig kommunikation och feedback gör också att beställaren lättare 

kan förstå hur kraven kommer omsättas i praktiken. Beställaren har möjligheten att 

prioritera i vilken ordning krav ska implementeras.  
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Prioriteringen sker ofta tillsammans med IT-leverantören, som då fungerar som ett stöd 

för beställaren för att förklara vad konsekvens av att ett visst krav prioriteras.   

 

Vilka krav ställer IT-leverantören på beställaren under kravhanteringen vid 
användning av agila metoder? 
 

Det är ett känsligt ämne att som IT-leverantör ställa allt för stora krav på beställaren 

eftersom de trots allt har ett leverantörs- och kundförhållande. De krav som IT-

leverantören ändå har på beställaren, är att den personen måste ha kunskap om sin 

verksamhet och organisationens processer. Först när parterna har en gemensam bild över 

verksamheten, kan parterna tillsammans identifiera vilka behov beställaren har i sin 

verksamhet. Är beställaren omogen krävs större insyn i beställarens verksamhet vilket 

ställer större krav på att beställaren avsätter flera personer som tillsammans kan ge en 

representativ bild av verksamheten. IT-leverantören kräver även att 

beställarrepresentanten har en förmåga att se till hela verksamhetens behov och inte bara 

ett fåtal personers behov. Det är viktigt att beställaren kan se affärsnyttan med införandet 

av ett specifikt krav. 

 

Vilka faktorer är viktiga för beställaren att beakta under kravhanteringen vid 
användning av agila metoder? 
 

Oavsett om ett IT-projekt bedrivs strikt agilt eller inte så visar analysen att engagemang, 

kommunikation och delaktighet alltid är viktiga verktyg under kravhanteringen vid 

användning av agila metoder. Engagemang är viktigt för att IT-leverantören ska få 

beställarens åsikter om vilka krav som ställs på beställarens system. För att IT-leverantör 

och beställare ska kunna ha en ständig dialog om kraven under projektets gång, är det 

viktigt att parterna har en regelbunden kommunikation. Delaktighet är en viktig aspekt 

för att beställaren ska kunna ta ställning till kraven under hela projektet och eventuella 

förändringar av dem. Att beställaren är delaktighet under kravhanteringen bidrar också till 

att parterna kommunicerar mer. Beställaren ges möjlighet till att vara flexibel eftersom 

det är möjligt för IT-leverantören att anpassa kravhanteringsprocessen till varje enskild 

beställare. 

 

De faktorer som är viktiga för beställaren att beakta är: 

 

 Större delaktighet under kravhanteringen 

 Arbeta mot ett gemensamt mål med IT-leverantören 

 Ta möjligheten att påverka och förändra 

 Tillhandahålla en beställarrepresentant med domänkunskap 

 Prioritera krav och se affärsnyttan  

 Se kravhantering som en investering 

 

De faktorer som är viktiga för beställaren att beakta, är att de måste se på kravhantering 

som att de är en del av den processen och inte bara mottagare av ett IT-system. Vi hävdar 

att synen på leverantörs- och kundförhållandet behöver förändras. Beställare behöver bli 

mer integrerade, vilket kräver att de tar ett större ansvar för sitt engagemang och 
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deltagande under kravhanteringen. De måste inse att kravhantering handlar om att arbeta 

mot ett gemensamt mål och en gemensam syn på den funktionalitet som systemet ska ha, 

där deras input är viktig. Först då går det att fånga alla fördelar med kravhantering i agila 

metoder. IT-leverantören visar en stor flexibilitet mot beställaren, då de agila metoderna 

alltid anpassas efter deras förutsättningar. Beställaren bör ta möjligheten att vara med och 

påverka, förändra och ha åsikter om kraven, fram tills sprinten startar och därmed låser 

kravet, när möjligheten finns där. 

  

Även om IT-leverantören inte kräver av beställaren att de ska tillhandahålla personal som 

kan ge IT-leverantören domänkunskap och förmedla verksamhetens behov är det något 

beställaren bör ha i åtanke. Beställarens representant behöver vara en person som är 

engagerad och välkomnar förändring. Det är viktigt för beställaren att de under 

prioritering av krav kan värdera kravet kontra effekten av det. Tid och kostnad är vikigt 

att beakta för den affärsnytta som kravet ger IT-systemet. En konsekvens av det är att 

beställaren ofta inte förändrar kravens omfång i stort även, det kostar mer än vad det ger 

även om möjligheten rent teoretiskt finns där i många projekt. Analysen visar att det är 

viktigt att beställaren är medveten om att projektet ska genomföras med en agil metod. 

Beställaren bör se kravhanteringen som en investering, genom att aktivt delta under den, 

eftersom beställaren och IT-leverantören faktiskt arbetar mot ett gemensamt mål, det vill 

säga det bästa tänkbara systemet för beställaren.  

 

Beställaren är ännu inte så van vid att det ställs krav på dem vilket kan bero på att IT-

branschen fortfarande är ung. Det är en balansgång från IT-leverantörens sida hur hårda 

krav de faktiskt kan ställa på beställarna. 
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7 Utvärdering 
 

Under detta kapitel kommer uppsatsens tre utvärderingsmetoder, validitet och 

generaliserbarhet samt vidareförbarhet att utvärderas.  Sedan följer utvärderingen av 

vår metod samt ett förslag till fortsatt forskning som vi tycker är intressant. 

 

7.1 Validitet 

 

Validitet inom kvalitativ forskning berör hela forskningsprocessen. Kort sagt kan man 

säga att validitet beskriver hur väl forskarna mäter det de vill mäta. Ett sätt att öka 

validiteten i forskningen är att ständigt ställa sig frågan om forskarna verkligen mäter det 

som ska mätas. Fortsatt har vår handledare bidragit till att öka validiteten, genom att 

bekräfta att de intervjufrågor som har ställts under intervjun har verkat rimliga och 

korrekta.  På så sätt ökas chansen att rätt fenomen mäts (Jacobsen 2002). Uppsatsens 

validitet har vidare stärkts genom att intervjun i efterhand har transkriberats och skickats 

ut till respondenterna efter intervjun. Respondenterna har då fått möjlighet att läsa genom 

de svar de gav under intervjun och haft möjlighet att bekräfta att vi har uppfattat 

respondenternas svar korrekt samt göra tillägg eller förändringar om de har önskat. Ingen 

av respondenterna har haft någon invändning mot den utskrivna intervjun. Vi har tolkat 

deras uteblivande svar som att vi har uppfattat dem på ett korrekt sätt. Men med tanke på 

att det transkriberande materialet är väldigt gediget (15-20 A4-sidor) finns risken att 

respondenterna inte förmått att granska materialet. 

 

Respondenternas svar har varit något varierande men i stort har de varit väldigt lika. 

Inom kvantitativ forskning hade detta setts som ett tecken på hög validitet. Vad man kan 

säga om det i denna kvalitativa studie är att vi fångat respondenternas unika svar 

oberoende från varandra och fångat den unika situationen vilket stärker validiteten. 

 

Vad gäller uppsatsens validitet i analysen har vi haft för avsikt att ha en balans mellan 

citat och egen analys för att ge läsaren möjlighet att bilda sin egen uppfattning baserat på 

citaten som förekommer. Vi anser också att strukturen har en stor betydelse för hur 

läsaren av uppsatsen uppfattar kapitlet och har därmed omsorgsfullt tillämpat en tydlig 

struktur som gör att det är lätt för läsaren att tolka och ta till sig materialet. Det inspelade 

materialet som även dokumenterades textuellt – vilket framgår i avsnitt 2.5.5 Intervju - 

var användbart eftersom vi då kunde gå tillbaka till materialet för att validera att vi 

uppfattat respondenten på ett korrekt sätt. 

 

För att stärka resultatets validitet är det viktigt att uppsatsens metodkapitel är formulerat 

på ett sätt som gör det möjligt för läsaren av uppsatsen att förstå hur vi gått tillväga för att 

komma fram till det resultat som presenteras i Kapitel 6. Slutsatser. Vi menar att vi på ett 

tydligt sätt har redogjort för forskningsprocessens samtliga delar och de val vi gjort under 

uppsatsens arbete. Trots att metoden är noggrann beskriven bör man inte förvänta sig 

samma resultat, även fast samma metod används. Detta beror på att kvalitativa 

undersökningar alltid är unika i någon aspekt. Den främsta aspekten är tidsaspekten 

vilken styr det sociala sammanhanget som ständigt förändras. Även respondenternas 
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kunskap förändras, vilket kan innebära att samma fråga inte ger samma svar vid olika 

tidpunkter. 

7.2 Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet beskriver hur väl uppsatsens resultat går att generalisera till en större 

population, det vill säga till andra situationer utanför den egna studien. Vår uppsats har 

innefattat fyra företag som alla arbetar med kravhantering med agila metoder och svaren 

vi har fått från respondenterna har ett tydligt samband. Dock har ett av företagen haft ett 

annorlunda förfaringssätt under kravhanteringen som skiljer sig åt från de andra 

företagen, vilket kan tala emot uppsatsens generaliserbarhet. Uppsatsens resultat pekar 

dock mot att det är giltigt på en lokal nivå för de fyra företag som vi har undersökt, 

eftersom sambanden mellan företagen och deras svar tydligt går att se. Respondenterna 

har i flera avseenden haft samma syn på beställarens agerande under kravhanteringen. En 

kvalitativ studie har dock inte för ambition att generalisera resultatet i en stor population 

på ett sätt som en kvantitativ studie har, varför detta inte ses som en stor negativ aspekt. 

 

7.3 Vidareförbarhet 

 

Vår studie har handlat om att ta fram vad beställare bör beakta under kravhanteringen i  

agila systemutvecklingsprojekt. Som stöd för undersökningen har vi genomfört en 

litteraturstudie, även om den har fungerat som en understödjande roll för läsaren av 

uppsatsen går det att hitta en samstämmighet i det teorin säger och de svar som 

respondenterna har gett under intervjuerna vilket validerar de problem och möjligheter 

som vi har upptäckt i vår studie. Vi anser därför att uppsatsens resultat skulle vara 

vidarförbara till att tillämpas av beställare och IT-leverantörer i samband med denna fas i 

systemutvecklingen i agila projekt. IT-leverantörerna och beställare kan använda 

faktorerna som ett stöd för att förenkla interaktionen mellan leverantör och beställare 

under kravhanteringen. Vissa aspekter som har framkommit under intervjuerna är 

problematik som inte är ny utan är ett problem oavsett om kravhanteringen genomförs 

med traditionella eller agila metoder. Föregående kan tala emot att resultatet är 

vidareförbart då mycket av problematiken redan är känd för IT-leverantören, 

problematiken finns dock där och behöver hanteras.  Det finns många faktorer som är 

viktiga för beställare att ta hänsyn till, innan och under en kravhantering i agila 

systemutvecklingsprojekt. De faktorerna skulle då vara möjliga att tillämpa för beställare 

när de ska genomföra en kravhantering i syfte att effektivisera och förbättra 

kravhanteringsprocessen för alla inblandade parter.       

 

7.4 Utvärdering av metod 

 

Avsnittet har för avsikt att utvärdera de val av metoder som vi använt oss av under 

uppsatsens arbetsgång, vilket presenterades i Kapitel 2. Metod. Vi är medvetna om att vår 

uppsats endast berör problemområdet ytligt och för att få en ökad förståelse krävs att 

andra forskare fortsätter där vi slutar. Vi har valt att studera problemområdet utan att ta 
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hänsyn till någon specifik agil metod vilket gör att resultatet inte direkt kan kopplas till 

en särskild utvecklingsmetod. Vilka faktorer som är viktigt för beställaren att beakta kan 

med anledning av det se olika ut om en specifik agil metod studeras under 

kravhanteringen.  

 

Det hermeneutiska synsättet har använts för att tolka och förstå respondenternas utsagor i 

syfte att bilda en helhet kring de delar som uppkommit under intervjuerna med respektive 

respondent. Först när samtliga intervjuer var sammanställda kunde vi få en uppfattning 

om helheten vilket var nödvändigt för att komma fram till de slutsatser som presenteras i 

Kapitel 6. Slutsatser. 

 

Vi har använt en kvalitativ ansats, vilket kännetecknas av att uppsatsens resultat inte går 

att mäta. För insamling av empiri genomfördes intervjuer som är vanlig inom kvalitativ 

forskning. Intervjuerna som genomfördes hade ett semistrukturerat inslag, med relativt 

strukturerade frågor. Blandningen av intervjustrukturen visade sig vara lämplig för att 

fånga respondenternas åsikter. Trots att frågorna var väldigt specifika, gav 

respondenterna väldigt fylliga svar samtidigt som respondenterna i stor utsträckning höll 

oss till ämnet. Det gav oss en större möjlighet att ställa följdfrågor på respondenternas 

svar, vilket gjorde att vi kunde styra intervjun och beröra andra områden som vi 

inledningsvis inte hade tänkt. Detta berodde på att vi hade en öppenhet kring 

forskningsprocessen. Detta gav oss en rikare empiri, som också kunde användas för att 

förstå konsekvenserna av kravhanteringen i agila projekt i ett större perspektiv. Valet av 

respondenter var också ett viktigt ställningstagande eftersom det var viktigt för oss att 

komma i kontakt med företag och personal som har erfarenhet av agila arbetssätt och som 

arbetar under dess principer i sitt dagliga arbete. Många IT-leverantörer känner till dess 

principer, men att ta del av deras spekulationer om agila kravhantering hade troligtvis inte 

gett samma resultat. 

 

Den litteraturstudie vi genomförde var väldigt betydelsefull då den gav oss kunskap och 

ovärderlig information inför intervjuerna. Att gå ut på fältet och genomföra intervjuer 

helt förutsättningslöst, hade inte gett samma resultat hävdar vi. Vi hade då inte haft 

samma möjligheter att ställa de frågor som visade sig vara väldigt viktiga för 

datainsamlingen av empiriskt material. Litteraturstudien gjorde också att vi var väl 

bekanta med den terminologi som respondenterna använde under intervjuerna. Tack vare 

att intervjuerna transkriberades direkt efter intervjutillfället och parallellt med ytterligare 

intervjuer, blev vi väldigt bekanta med det empiriska materialet, vilket gjorde det lättare 

då analysering av empirin skulle påbörjas.   

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra en liknande undersökning där beställare 

intervjuas för att på så sätt fånga deras uppfattning om kravhanteringen i agila projekt. Vi 

anser det intressant att se hur beställaren ser på kravhanteringen, vilka förhoppningar de 

har och vad de i sin tur har för förväntningar på IT-leverantören. Vår undersökning har 

resulterat i vilka faktorer beställaren bör beakta under kravhanteringen, utifrån IT-
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leverantörens perspektiv. Vår uppsats kan då tillsammans med en liknande undersökning 

från beställarens perspektiv fungera som en del av något större där det går att fånga både 

IT-leverantören och beställarens åsikter. Förhoppningen är då att båda parter kan närma 

sig varandra och få ökad förståelse för varandra, vilket skulle kunna förbättra 

kravhanteringen i agila projekt i framtiden.    
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Bilagor 
 

Nedan är de intervjufrågor som användes vid det första intervjutillfället. 

 

Bilaga 1  

 

Vad anser du det innebär att arbeta agilt? 

Använder ni något agilt arbetssätt? 

För vilka projekt passar ett agilt arbetssätt? 

Kan ni berätta hur det går till när ni tar fram kravspecifikationen (produktbackloggen 

eller motsvarande)? 

I vilken utsträckning följs den agila metodiken i kravhanteringsprocessen? 

 

Är det någon skillnad mellan den tid ni får tillsammans med beställaren när ni jobbar med 

stora respektive små kunder? 

Upplever du att beställaren måste informeras om vad det innebär att arbeta efter agila 

arbetssätt? 

Vilket ansvar har beställaren i agila projekt? 

Ställer ni några krav på den person som har beställarrollen i projektet? 

Kan ni påverka valet av vem som blir beställarens representant? 

 

Vilket ansvar har kravfångaren under kravhanteringsprocessen? 

Vilken kontakt har ni med beställaren under kravhanteringen? 

Arbetar ni med beställare på distans? 

Arbetar ni med användarhistorier för att ta fram kraven för systemet? 

Engageras användare under kravhanteringsprocessen? 

Vilka konsekvenser får det om nyckelpersoner från beställaren faller bort under 

kravhanteringen? 

 

Låser ni krav någon gång under projektet? 

Hur anser du att kravhanteringsprocessen tillsammans med beställaren fungerar i agila 

projekt? 

Vad tror du beställarna anser om kravhanteringsprocessen i agila metoder? 

Hur många fullständiga representanter som har mandat att ta beslut är önskvärt att ha från 

beställaren? 

Finns det olämpliga personer som har beställarrollen? 

Vad anser du kan förbättras inom kravhanteringen? 
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Bilaga 2  

 

Denna bilaga med intervjufrågor användes för de tre andra intervjuerna. 

 

Vilka agila arbetssätt använder ni? 

Anpassar ni metodiken beroende på situation och kund? 

Vad anser du det innebär att arbeta agilt? 

När passar ett agilt arbetssätt? 

 

Behöver beställaren informeras om vad det innebär att arbeta agilt? 

Hur går det till när ni informerar beställaren? 

Vilket ansvar har beställaren i agila projekt? 

Har du stött på motstånd från beställaren när du har introducerat agila metoder? 

Vilka är fördelarna för beställaren med att arbeta när utvecklingsteamet? 

Vilka krav bör ställas på den/de person/er som har beställarrollen? 

Vad är konsekvensen av en beställare som inte möter kraven? 

Hur hanteras en situation där beställaren inte motsvarar kraven? 

Vem utser kundens representant (rollen som beställare)? 

Vad tror du beställarna anser om den agila kravhanteringsprocessen? 

 

Vilket ansvar har IT-leverantören under kravhanteringsprocessen? 

Arbetar ni med beställare på distans? 

Hur går det till när ni tar fram kravspecifikationen? 

Vilken kontakt har ni med beställaren under kravhanteringen? 

Arbetar ni med user stories? 

Låser ni kraven någon gång under projektet? 

Vilka konsekvenser får det om nyckelpersoner från beställaren faller bort under 

projektet? 

 

Hur anser du att den agila kravhanteringsprocessen fungerar?  

Vad anser du är den enskilt viktigaste delen inom kravhantering vid användning av agila 

metoder? 

Vad anser du kan förbättras inom kravhantering vid användning av agila metoder? 

Är ett agilt arbetssätt rätt väg att gå för en förbättrad kravhantering? 

 



 

 

 

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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