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Sammanfattning 

Att arbeta agilt är idag vanligt förekommande inom IT-branschen där företag ständigt måste 

anpassa sig till förändringar. Scrum är idag den främst tillämpade agila metoden och har stark 

koppling till utvecklingsprojekt och kravhantering. Trots detta finns det få empiriska studier 

om Scrum och det finns även en brist på jämförande studier som ställer kravhantering i 

praktiken mot det som finns formulerat i litteraturen. Vi har därför i denna studie undersökt 

hur arbetet med kravhantering i utvecklingsprojekt bedrivs i praktiken hos en organisation 

som arbetar efter Scrum och jämfört om arbetet utförs i enlighet med det som står i 

litteraturen. Vi har även tittat på vilka problem och svårigheter som kan uppkomma i 

kravhanteringsarbetet samt vilka aspekter som utövarna i praktiken betraktar som viktigast. 

För att ta reda på hur arbetet faktiskt genomförs intervjuade vi fyra personer på företaget 

Arris, alla med olika befattningar och kopplingar till kravhantering. 

 

Slutsatsen av undersökningen visar att kravhanteringsarbetet i praktiken i de flesta aspekter 

överensstämmer med det som formuleras i litteraturen. Det finns dock områden som ej går 

helt i linje, dokumentation av krav är ett sådant. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

Working agile is nowadays common within the IT industry where companies constantly have 

to cope and adapt to change. Scrum is today the most applied agile method and is strongly 

linked to development projects and requirements engineering. Despite this, there are few 

empirical studies on Scrum and it also lacks comparative studies where requirements 

engineering in practice are compared to what is formulated in the literature. As a result of this, 

we have in this survey, examined how requirements engineering in an organization that is 

using Scrum is conducted in practice in accordance to what is formulated in the literature. We 

also identified problems and difficulties that may arise in the work with requirements 

engineering and also which aspects practitioners considers as most important. In order to be 

able to realize this study we interviewed four practitioners from Arris, all with different 

positions and connections to requirements engineering. 

The conclusion of this study shows that the requirements engineering in practice in most 

aspects is consistent with what the literature advocates. However, there are areas that not fully 

correspond to what is written in the literature, documentation of requirements is one such 

area. 
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1 Inledning 

I denna del redogör vi för bakgrunden vilket leder in oss på studiens problemformulering. 

Motiveringen till varför studien genomförts tas upp och även frågeställning, avgränsning 

samt målgruppen som berörs av området presenteras i detta kapitel. Till sist presenteras även 

en disposition över uppsatsen för ett ge läsaren en god överblick. 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i ett samhälle som är under ständig förändring och som utvecklas varje dag. I detta 

samhälle är informationsteknologi (IT) numera en viktig faktor och vi blir allt mer beroende 

av den. Inom IT-branschen är förändringstakten hög (Söderström 2010) och företagen 

försöker hålla sig i framkant för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. På grund av denna 

konkurrens blir också tiden för varje utvecklingsprojekt och dess processer allt kortare (Chin 

2004). Det medför att företagen måste agera snabbt och ta snabba beslut baserat på 

ofullständig information. Genom att beslut tas snabbt leder det i sin tur till frekventa 

förändringar av projekts krav och styrning (ibid.).  

 

Trots att företagen försöker anpassa sig genom dessa snabba beslut är det få projekt som 

slutförs med lyckat resultat utan att vara försenade, felaktiga eller rentav inte helt färdigställda 

(Chow & Cao 2007). En anledning till dessa "misslyckade" projekt är att kravhanteringen ej 

genomförs på ett fullgott sätt. Det kan vara allt från att identifiering av relevanta krav missas 

till att förståelse för kraven saknas (Aurum & Wohlin 2005). Kravhantering kan ses som 

processen i vilken krav samlas in, analyseras, dokumenteras och hanteras (ibid.). Dagens höga 

förändringstakt medför att det traditionella arbetet med kravhantering har ifrågasatts och 

istället har mer fokus lagts på att försöka adaptera sig efter de uppkommande förändringarna 

(Elshandidy & Mazen2013).  

 

Inom projektledning finns en mängd olika arbetsmetoder att arbeta efter. Av den traditionella 

projektledningens strategier är vattenfallsmetoden den kanske mest välkända och enklaste 

modellen (Tonnquist 2012).  Det är en sekventiell utvecklingsmodell där alla krav ska vara 

uppfyllda innan nästa steg i utvecklingsprocessen kan påbörjas. Alltså överlappar inte de olika 

processerna, istället utförs de stegvis (Balaji & Sundararajan Murugaiyan 2012). Metodens 

oförmåga att anpassa sig efter nya krav medför ofta att ändringar av krav ej genomförs i den 

aktuella utvecklingsprocessen (ibid.). Denna stelhet i anpassningsförmåga låg till grund för 

vad som skulle komma att utformas under ett möte i februari 2001. Som en lösning på 

vattenfallsmodellens stelhet och antalet misslyckade projekt skapade Kent Beck tillsammans 

med 16 andra personer under mötet det som skulle komma att kallas för "Det agila 

manifestet" (Beck et al. 2001). Syftet med detta manifest var att istället lägga mer fokus på 

individer och interaktioner, fungerande mjukvara, kundsamarbete samt anpassning till 

förändringar vilket skiljde sig från de tidigare hårt styrda traditionella metoderna (Beck et al 

2001). Framställningen av manifestet har idag medfört stora förändringar för 

mjukvaruutvecklingen. Ur detta växte flertalet agila metoder fram varierande grad av 
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koppling till det agila manifestet och dess principer (Dingsøyr, Nerur, Balijepally & Moe 

2012). Numer välkända metoder inom fältet så som Scrum, Lean, Kanban och Extreme 

programming för att nämna några har sedan manifestets uppkomst sakteliga vuxit fram och 

blivit en naturlig del av dagens mjukvaruutveckling (ibid 2012). Grunden till dessa agila 

metoder kan ses som förmågan att svara mot och anpassa sig till förändringar inom såväl 

affärsområden som inom tekniska områden (Henderson-Sellers & Serour, 2005; Highsmith 

and Cockburn, 2001). Detta går att relatera till Lee och Xias (2010) definition av 

mjukvaruutveckling inom det agila arbetssättet. De ser det som arbetsgruppens förmåga att på 

ett effektivt sätt svara på kundens kravändringar under projektets gång. Även i det agila 

manifestet (Beck et al. 2001) finns det dokumenterat för öppenhet då krav kan förändras 

under projektets gång och att de bästa kraven framställs av grupper som är självorganiserade. 

Frågan kan då ställas: följer de agilt arbetande företagen de principer formulerade i det agila 

manifestet och deras valda agila metod i sitt arbete med kravhantering, eller modifieras 

arbetssättet efter verksamheten?  

 

Ständigt återkommer begreppen "krav", "anpassning" och "förändring" inom litteraturen om 

agila arbetsmetoder. Krav och hantering av dessa kan således tolkas som en vital del i arbetet 

med agila metoder. Organisationer idag tvingas allt mer anpassa sig efter förändringar av 

krav, som till och med kan vara förlegade innan projektet ens har avslutats (Boehm 2000). 

Eftersom kraven utvecklas efter förändringar i teknologi, kundbehov och affärsområden (Turk 

et. al 2005) kan agil kravhantering användas för att bemöta dessa förändringar. Det finns 

förvånansvärt lite om hur kravhantering inom agila projekt verkligen går till i praktiken och 

det är även oklart hur utövarna faktiskt följer det som står inom den agila litteraturen 

(Ramesh, Cao & Baskerville 2007). Likväl skriver Hasnain (2010) att kravhantering inom 

exempelvis Scrum ej är tillräckligt utforskat i praktiska exempel. Det är detta som ligger till 

grund för denna fallstudie vi ämnade genomföra. För att ta reda på hur det kan se ut i 

praktiken i relation till litteraturen är det därför viktigt att denna studie genomförs för att ge en 

klarare bild av hur det verkligen går till i praktiken. 

 

Denna studie ligger således till grund för att undersöka hur ett agilt arbetande företag arbetar 

med kravhantering i praktiken i jämförelse med litteraturen kopplad till sin valda agila metod, 

i detta fall Scrum. 

1.2 Problemformulering 

För några år sedan fanns inte mycket formulerat om hur agil mjukvaruutveckling utövades i 

praktiken (Erickson et al. 2005: Cao & Ramesh 2008) och inte heller hur väl det stödde de 

kravhanteringsprocesser som finns (Erickson et al. 2005). Idag lyfter Inayat et al. (2015) upp 

likvärdig problematik och skriver att det även saknas kunskap om kravhanteringens roll och 

utmaningar inom agila arbetsmetoder. Resultatet av en studie utförd av Hasnain (2010) visade 

också att det krävs fler empiriska studier om specifika agila metoder, i synnerhet Scrum och 

Extreme Programming. Trots avsaknaden av resultat från tidigare studier inom det specifika 

området argumenterar Orr (2004) för att kravhantering har en viktig roll inom agila 
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utvecklingsprojekt, detta för att bland annat minimera risker. Men lyckas arbetet med att 

minimera dessa risker? 

 

Liu (2015) skriver att de flesta IT-projekt som genomförs, kan ses som misslyckade i det att 

de antingen blir dyrare än väntat, de överskrider budgeten, eller att de drar ut på tiden, det vill 

säga att de inte håller den uppsatta tidsplanen. El Emam och Koru (2008) däremot 

kategoriserar ett projekt som misslyckat om det ej möter intressenternas krav eller 

rätt/tillräckligt god funktionalitet. En bidragande faktor till att såväl budget som tidsplan 

överskrids kan vara förändring av krav. Ali och Lai (2016) skriver att för varje krav som 

ändras påverkas kvalitet, totalkostnad och tidsschema. Detta gör att förändringar av krav kan 

ses som en av de främsta anledningarna till att utvecklingsprojekt misslyckas (ibid.) 

Bjarnason et al. (2016) å andra sidan belyser att en bristfällig kravhanteringsprocess ofta kan 

vara en bidragande faktor till att utvecklingsprojekt misslyckas. 

 

En studie av Inayat et al. (2015) visar att det behövs fler och djupare studier av kravhantering 

i inom agila utvecklingsprojekt. Eftersom det också finns brist på studier som ställer litteratur 

mot hur det ser ut i praktiken (Erickson et. al 2005) inom det specifika området har en 

kunskapslucka identifierats. Problemformuleringen bottnar således i att fylla denna lucka 

vilket har resulterat i att vi vill undersöka hur kravhanteringsprocessen ser ut i verkligheten i 

relation till litteraturen. Vi har valt att angripa detta problem genom att undersöka hur 

personer som arbetar med/har anknytning till kravhantering och Scrum. Detta då de berör 

kravhantering på en daglig basis och har således en djup kunskap om ämnet. 

1.3 Syfte 

Vi vill i denna uppsats undersöka hur kravhantering inom agila utvecklingsprojekt går till i 

praktiken jämfört med vad som finns formulerat i litteraturen. Vi vill även ta reda på vad 

utövare i praktiken ser som viktigt i agilkravhantering samt vilka svårigheter och problem 

som kan uppkomma vid arbetet med agil kravhanteringen. 

 

Syftet med denna studie därmed är att bidra med kunskap gällande hur arbetet med 

kravhantering går till i praktiken kontra med vad som finns formulerat i litteraturen. 

1.4 Frågeställningar 

Till följd av det ej finns tillräcklig litteratur/vetenskapliga studier om hur 

kravhanteringsprocessen inom utvecklingsprojekt som arbetar efter Scrum utövas i praktiken 

har den första av nedanstående forskningsfrågor formulerats. Med bakgrunden om att en stor 

del utvecklingsprojekt misslyckas vill vi även undersöka de andra nedan presenterade 

frågorna. 
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 Hur ser arbetet med kravhantering ut i praktiken inom utvecklingsprojekt som 

använder sig av Scrum i jämförelse med litteraturen? 

 Vad är viktigast med kravhantering inom utvecklingsprojekt som applicerar Scrum 

enligt utövare i praktiken? 

 Vilka problem/svårigheter kan uppkomma med kravhantering inom utvecklingsprojekt 

som applicerar Scrum i praktiken? 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till att endast undersöka hur arbetet med kravhanteringsprocessen 

inom den agila arbetsmetoden Scrum utövas i praktiken. Studien har även på grund av 

tidsbrist avgränsats till att endast undersöka hur ett specifikt företag (Arris) arbetar med 

kravhantering inom utvecklingsprojekt som utövar Scrum. Studiens datainsamlingsmetod 

avgränsades till att endast genomföra intervjuer. Detta då det passade väl med studiens valda 

forskningsstrategi. 

1.6 Målgrupp 

Denna studie riktar sig främst till företag och organisationer som arbetar agilt. Den riktar sig 

även till personerna i dessa företag som arbetar med eller berörs av kravhantering. Andra 

målgrupper som kan finna denna undersökning intressant är studenter och lärare som har 

intresse av att se hur kravhantering bedrivs och betydelsen av den. Då det finns väl 

dokumenterat hur Scrum som arbetssätt fungerar i teorin men inte hur det rent praktiskt 

används av företag kan därmed denna studie vara av intresse för de som vill veta mer om hur 

Scrum och kravhantering utförs i praktiken. 

1.7 Disposition 

I denna del presenteras uppsatsens struktur. Detta för att ge läsaren en god översikt över 

studiens uppbyggnad. 

 

1. Inledning  

I detta kapitel ges läsaren en bakgrund om det aktuella ämnet, vilket sedan leder in på 

den problemdiskussion som formulerats. Vidare redogörs det för uppsatsens syfte, 

frågeställningar, avgränsningar och till sist studiens målgrupp. 

 

2. Metod 

I denna del redogörs för de metoder som vi arbetat efter. Dessa metoder, förankrade i 

teori, argumenteras för och vi tar även upp styrkor och svagheter med de metodval 

som gjorts. 
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3. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för den jämförelse som gjorts 

mellan teori och praktik. Även centrala begrepp av vikt för läsaren tas upp i denna del. 

 

 

4. Empiri 

I denna del redovisas resultatet av studiens genomförda intervjuer. 

 

5. Analys 

I analyskapitlet genomförs en analys där empiri och litteratur ställs mot varandra. 

 

6. Slutsats 

I detta kapitel drar vi slutsatser utifrån det som framkommer i analysen. 

 

7. Reflektion 

I reflektionskapitlet reflekterar vi över de slutsatser som dragit och om studien som 

helhet. Vi presenterar även förslag på vidare forskningsområden som 

uppmärksammats under studiens gång. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens tillvägagångssätt. Syftet med detta är att ge läsaren en 

förståelse för vilka metoder och etiska grunder som studien baseras på. 

2.1 Forskningsansats 

I denna del beskriver vi studiens kunskapsteori och forskningsstrategi. 

2.1.1 Kunskapsteori 

Vi har valt att använda oss utav hermeneutik som kunskapsteori. Hermeneutik är ett synsätt 

som främst är utformat för att kunna tolka och förstå texter (Bryman 2011). Vi har grundat 

denna studie på att försöka tolka och förstå vad intervjupersoner uttalat sig om. Studiens 

frågeställning är utformad så att vi vill undersöka hur det praktiska arbetet med agil 

kravhantering går till i relation till litteraturen och därmed vill vi genom intervjuer försöka 

tolka och förstå hur intervjuobjekten faktiskt arbetar. Inom hermeneutiken ligger fokus just på 

att en forskare utifrån insamlad data ska försöka förstå meningen eller perspektivet av den 

insamlade data som gjorts (ibid.). Det är detta som ligger till grund för valet av hermeneutik 

som kunskapsteori. 

2.1.2 Forskningsstrategi 

Vi har i denna studie använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi. Då fokus har legat på att 

få ett djup i studien och på så vis kunna besvara vår frågeställning har vi använt oss utav ett 

abduktivt angreppsätt. Abduktion innehåller både induktiva och deduktiva inslag (Patel & 

Davidson 2011). Deduktion utgår från teori för att skapa hypoteser som sedan testas i 

praktiken medan induktion innebär att teorin är resultatet av en forskningsansats vilket medför 

att slutsatser dragits utifrån exempelvis intervjuer och insamlad data (Bryman 2011). 

Induktion däremot innebär att teorin är resultatet utav någon typ av genomförd forskning 

(ibid.). Då litteraturinsamlingen och dess identifierade teman låg till grund för de 

intervjuguider som utformades och således även för den empiri som samlades in kan detta ses 

som ett deduktivt angreppssätt. Men då nya teman uppkom under empiriinsamlingen ville vi 

öka möjligheten till flexibilitet och därmed valdes ett abduktivt angreppssätt. 

 

Myers (1997) nämner att kvalitativa forskningsmetoder utvecklades för att möjliggöra sociala 

och kulturella företeelser, där bland annat fallstudier är ett exempel på en metod. Då studien 

endast grundar sig på en specifik organisation (Arris), på ett detaljerat och ingående plan, är 

fallstudie som forskningsdesign väl anpassad för vår undersökning. Eftersom studien kan ses 

som en fallstudie går det argumentera för att en kvalitativ forskningsstrategi är att föredra. 

 

Då syftet med denna studie var att undersöka hur agil kravhantering går till i praktiken jämfört 

med vad som finns formulerat i litteraturen ansåg vi att uttalanden och upplevelser från 
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studiens intervjupersoner skulle ge en bra bild av hur det faktiskt går till på deras arbetsplats. 

Vi var intresserade av vad intervjupersonernas personliga åsikter, erfarenheter och syn på agil 

kravhantering och därmed ansåg vi att en kvalitativ forskningsstrategi var relevant för denna 

studie. Utifrån data ville vi komma fram till en förklaring istället för att härleda hypoteser 

(vilket är vanligt inom kvantitativa metoder) och därmed var en kvalitativ forskningsstrategi 

ett bättre val.  

2.2 Förkunskaper 

Under studietiden på det Systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet har det 

givits goda förkunskaper inom ämnet vi behandlat i denna uppsats. Projektledningskurser som 

tagit upp agila metoder har genomförts och i andra delar av utbildningen har även aspekter 

som kravhantering och så vidare behandlats. Det är denna förkunskap som har legat till grund 

för den forskningsfråga som formulerats i studien. Då vi båda är intresserade av management 

och projektledning kändes det naturligt att använda oss av den förkunskap vi besitter för att 

arbeta fram denna uppsats. Vi tror ej att förkunskaperna har givit upphov till någon större 

influens på det framarbetade resultatet då vi genom arbetet med uppsatsen har givits en 

djupare kunskap inom området.  

 

Resultatet kanses som trovärdigt då vi kritiskt granskat de förkunskaper vi hade allt eftersom 

ny kunskap har införskaffats från vetenskapliga och akademiska källor. Det går även 

argumentera för resultatets trovärdighet då vår utbildning har givit oss en bra grund att stå på 

innan uppsatsens initierades. 

2.3 Litteratur och datainsamlingsmetodik 

I denna del tar vi upp hur vi gick tillväga för att samla in litteratur och även hur den 

empiriska datainsamlingen genomfördes. 

2.3.1 Intervjuer 

Till denna studie har intervjuer legat till grund för den empiriska datainsamling som ägt rum. 

Intervjuer valdes som metod då det passar väl till den ovan valda kvalitativa 

forskningsstrategin. I denna studie har vi valt att utgå från semi-strukturerade intervjuer, 

vilket innebär att ett förberett manus/frågeschema existerar men att det finns utrymme för 

improvisation (Myers & Newman 2007: Bryman 2011). Denna intervjumetod valdes då den 

visade sig mest lämpad för studien då respondenterna genom metoden gavs fritt utrymme att 

svara på de frågor som ställdes. Intervjuformen gav oss även tillfällen då relevanta följdfrågor 

kunde formuleras och ställas. Således gavs vi ytterligare data av betydelse som vid val av 

annan intervjuform kunnat gå förlorad. Innan intervjutillfällena läste vi även in oss på 

litteratur och forskning inom området för studien. Vi ville införskaffa djupare kunskap inom 

området för att på så vis vara väl förberedda och därmed ha en bättre förståelse för det 

intervjupersonerna tog upp samtidigt som vi lättare kunde formulera relevanta följdfrågor. Att 
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vara påläst och väl förberedd är något Patel och Davidsson (2011) understryker är av vikt 

innan intervjuerna äger rum. 

 

Den semi-strukturerade intervjuformen passade även väl då vi valt att intervjua flertalet 

respondenter i olika roller inom verksamheten vi undersökte. Respondenterna fick genom 

intervjuformen resonera fritt vilket gav intressanta resultat då personliga åsikter kunde 

identifieras och även frambringade respondenternas olika syn på diverse områden. Detta är 

något vi tror har gynnat vår undersökning. Varje respondent intervjuades enskilt, detta för att 

vi ej ville att respondenterna skulle påverkas av varandra. 

2.3.2 Intervjuguide 

För den datainsamlingsmetod (semi-strukturerade intervjuer) som användes för studien har 

flertalet intervjuguider anpassade till respondenterna formulerats. Detta för att alla 

respondenter har olika roller på Arris och för att maximera resultatet av intervjuerna och få ut 

så mycket relevant information som möjligt valde vi att anpassa intervjuguidens frågor efter 

respondenternas specifika roller. Vi valde att skapa intervjuguider till följd av valet av att 

utföra semi-strukturerade intervjuer. I denna intervjuform skall ett frågeschema existera med 

allmänt formulerade frågor (Bryman 2011). Frågorna i frågeschemat utformades efter 

uppsatsens frågeställning, detta för att svaren på frågorna i så stor utsträckning som möjligt 

skulle kunna användas för att besvara den. Frågorna var även formulerade så att respondenten 

kunde återge öppna svar, detta för att vi skulle få en så bred bild som möjligt. Till grund för 

de skapade intervjuguidernas låg även de teman som identifierades i litteraturen. Detta för att 

på ett bra sätt kunna jämföra det som formuleras i litteraturen med hur de faktiskt arbetar i 

praktiken. De teman som identifierades och låg till grund för intervjuguiden var följande: 

 

 Kommunikation 

 Insamling 

 Dokumentation 

 Prioritering 

 Validering/verifikation 

 Iteration 

 

Innan vi hade skapat de slutgiltiga intervjuguiderna valde vi att utföra en förintervju med vår 

kontaktperson på Arris. Förintervjun gav oss möjlighet att tillämpa våra tidigare kunskaper 

om hur en intervju bör genomföras samtidigt som vi fick nya erfarenheter och lärdomar om 

tillvägagångssättet. Genom denna förintervju gavs även en möjlighet att justera och formulera 

om vissa frågor i intervjuguiderna så att missförstånd och syftningsfel som uppstod kunde 

undvikas i de efterkommande intervjuerna. Trots att frågorna justerades efter förintervjun var 

de identifierade temana fortfarande desamma som innan. 
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2.3.3 Urval av respondenter 

Studiens respondenter var samtliga verksamma på Arris och hade god insikt i såväl företaget 

som i branschen. Respondenter och företag valdes utifrån ett så kallat målinriktat urval. 

Bryman (2011) skriver att i denna typ av urval strävar forskaren efter att finna passande 

respondenter till de formulerade forskningsfrågorna. Personerna som valdes hade alla en stark 

koppling till arbete med kravhantering vilket var av stor vikt för denna studie. Samtliga 

respondenter berör alltså kravhantering i sitt dagliga arbete, men i olika roller inom företaget. 

Vi identifierade en produktägare, en systemarkitekt, en mjukvaruchef samt en 

mjukvaruutvecklare. Dessa personer var de som fanns tillgängliga för oss på Arris vilket 

också kan ses som ett tecken på bekvämlighetsurval (Bryman 2011). Bryman (ibid.) tar upp 

ett antal problem med bekvämlighetsurval men då personerna var av olika kön, ålder, 

bakgrund och befattning fick vi en stor spridning på respondenterna och kunde då täcka så 

många som möjligt av kravhanteringens olika delar vilket författaren (ibid.) lyfter fram som 

viktigt vid inslag av bekvämlighetsurval.  

2.3.4 Urval av litteratur 

Vi har till denna studie främst försökt använda vetenskapliga och trovärdiga källor. Urvalet 

har styrts av att införskaffa källor av akademiskt slag relaterade till studiens forskningsfrågor. 

Källorna har hämtats från Linköpings universitets bibliotek i form av fysiska böcker men även 

mycket från den söktjänst som erbjuds via bibliotekets hemsida. Linköpings universitet 

erbjuder även via bibliotekets databaser vetenskapliga artiklar inom informatik vilket har varit 

användbara för denna studie. Även funktioner som Google Scholar har använts för att 

införskaffa relevanta källor. Dessa tjänster erbjuder både djup och bredd och källorna 

tillgängliga där är av oftast av god kvalitet. 

 

Vi har även strävat efter att använda aktuella och relevanta källor inom området. Detta då IT 

och relaterade områden är under ständig utveckling och frammarsch. Sökbegrepp som främst 

använts vid litteratur- och artikelsökning har varit: agil, agilt, agile, agile projects, 

kravhantering, requirement engineering och in practice. Dessa nyckelord valdes på grund av 

den starka koppling som finns mellan begreppen och studiens forskningsfrågor. För att öka 

sökbredden har teori sökts på både svenska och engelska. Teorin har samlats in kontinuerligt 

under arbetets gång. Litteraturinsamlingsprocessen fortskred tills teoretisk mättnad var 

uppnådd. Teoretisk mättnad kan enligt Bryman (2011) beskrivas som att urvalet av teori 

fortsätter tills inget nytt framkommer, det vill säga då kategorin/området är mättat.    

2.3.5 Transkribering och återgivning 

Då vi genomförde en förintervju innan de andra intervjuerna kunde vi dels sätta oss in hur 

transkribering går till men också hitta en teknik som passade just oss. Vår tanke var att ha en 

intervju per dag för att kunna påbörja transkriberingen av intervjun direkt efter att den 

avslutats men då arbetsbelastningen för respondenterna var hög under denna period 

intervjuades tre av de fyra respondenterna under samma dag. Under intervjuerna använde vi 
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oss utav en inspelningsfunktion i våra mobiltelefoner. Vi spelade även in intervjuerna på två 

enheter som en säkerhetsåtgärd för den händelse att en enhet skulle sluta fungera. 

 

Den insamlade mängden data uppgick till så stora mängder att vi valde att dela upp 

transkriberingsarbetet mellan oss. Detta för att effektivisera transkriberingsprocessen. För att 

bibehålla fokus valde vi även att inte transkribera all data direkt då det kan leda till skrivfel 

vilket styrks av Bryman (ibid.). Vid transkribering av intervjuer riskerar viktiga detaljer som 

gester, ironi och minspel att försvinna (Patel & Davidsson 2011). Detta är något vi har haft i 

åtanke och försökt ta fasta på vid intervju- och transkriberingstillfällena.  

2.4 Analysmetod 

För att kunna undersöka forskningsfrågan har analys av såväl empiri som teori genomförts. 

Dessa två analyser har sedan att kopplas till varandra för att åstadkomma ett resultat genom 

den jämförelse som har utförts. 

2.4.1 Tematisering 

Den analysmetod som vi valt för att analysera empiri och teori är en tematisk analys. Inom 

kvalitativ forskning är detta en av de mest frekvent använda metoderna för att genomföra en 

analys (Bryman 2011). Enligt Ryan och Bernard (2003) innebär tematisk analys att identifiera 

teman samt under-teman, reducera ned dessa till mest betydande, sortera identifierade teman 

och till sist relatera dessa till teori. Vi valde att tillämpa denna analysmetod då vi successivt 

ville identifiera teman allt eftersom arbetet med empirin och teorin fortskred. Denna iterativa 

tematiseringsprocess passade även för studiens abduktiva angreppssätt. Teman går att 

identifiera på flertalet olika vis. Repetitioner, metaforer och analogier, övergångar och även 

avsaknad av data är några saker att leta efter vid identifiering av data (Ryan & Bernard 2003). 

Detta är saker vi har letat efter under analysprocessen. Vid insamlingen av litteratur 

identifierades ett antal teman som var relevanta för ämnet. Dessa teman låg sedan till grund 

för utformningen av intervjuguiderna där vi försökte formulera frågor vars svar kunde skapa 

överensstämmelse med de identifierade temana. Genom detta ville vi skapa goda 

förutsättningar för jämförelse mellan litteratur och empiri, det vill säga hur det faktiskt går till 

i praktiken. Vi har alltså gjort motsatt vad Ryan och Bernard (2003) skriver då vi utgått från 

teman i litteraturen och kopplar dessa till den insamlade empirin. Studiens teman inspirerades 

och härleddes ur litteratur/tidigare forskning, det empiriska materialet samt en kombination av 

dessa. Nedan presenteras vilka teman som har sitt ursprung från respektive del: 

 

Empiri 

 Testning 

 Viktigaste delen/delarna 

 Problem/Svårigheter 
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Litteratur/tidigare forskning 

 Insamling av krav 

 Validering/verifikation 

 Iteration 

 

Kombination 

 Dokumentation 

 Prioritering 

 Kommunikation 

 

Ovanstående teman valdes då de frekvent förekom i den insamlade empirin samt var viktiga 

delar i den litteratur med koppling till agil kravhantering som användes i studien. Med hjälp 

av denna analysmetod kunde vi identifiera de viktigaste temana i den insamlade empirin och 

litteraturen. Tack vare detta gavs vi möjligheten att kunna ställa dessa teman mot varandra 

och jämföra resultatet, vilket till stor del är vår forskningsfråga. 

2.5 Etik och Kvalitet 

Inom forskning finns det etiska förhållningssätt att ta hänsyn till. I denna studie har vi tagit 

några etiska principer i beaktning, speciellt vad gäller det som rör de inblandade i 

forskningen, det vill säga studiens respondenter. Bryman (2011) tar upp fyra etiska principer 

relevanta inom svensk forskning. Dessa är: 

2.5.1.1 Informationskravet 

Principen om informationskrav innefattar att studiens syfte och moment tydligt skall 

framföras till de berörda parterna. De skall även informeras om att deras deltagande i studien 

är frivilligt och när som helst kan avslutas (Bryman 2011). Detta är något vi har haft i åtanke 

vid genomförandet av studien. Vid kontakt med företag och personer bifogades en 

beskrivning av varför studien genomförs och vad vi förväntade oss av deltagarna. Deltagarna 

fick en förfrågan om att delta och ställde frivilligt upp efter noga övervägande. Därmed 

uppfylls informationskravet. 

2.5.1.2 Samtyckeskravet 

Vid studier är det vanligt att utomstående personer är delaktiga i undersökningar (Bryman 

2011). När personer ska delta i undersökningar eller studier innebär det principiellt att så 

mycket information som möjligt ges till utomstående personer för att de ska kunna fatta beslut 

om att delta eller ej (ibid). Godkänner en person att delta har alltså samtyckeskravet uppfyllts 

(Bryman 2011). 

 

I syfte att uppfylla samtyckeskravet var vi tydliga med att informera om varför vi ämnade 

utföra just denna studie, samt upplägget för intervjun. Vi valde att skicka ut intervjuguiden till 

respondenterna innan intervjun ägde rum för att de skulle kunna komma med eventuella 
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synpunkter och så vidare. Detta för att undvika att ställa frågor som intervjuobjektet ej vill 

besvara och därmed undvika problem som kan uppkomma med detta. Respondentens rätt att 

avstå att svara på vissa frågor ligger inom samtyckeskravets ramar. Genom att göra 

intervjuobjektet medveten om vilka typer av frågor som kan uppkomma och genom detta 

undvika obesvarade frågor är samtyckeskravet uppfyllt. 

2.5.1.3 Konfidentialitetskravet 

Vid första kontakt informerades intervjupersonerna om rätten till konfidentialitet. Detta var 

även något vi påminde om under intervjutillfället. Vi ville i och med detta skapa trygghet och 

tillit vilket enligt Myers och Newman (2007) kan få respondenterna att delge viktig och 

utförlig information. Respondenterna valde att vara anonyma och därmed har uppgifter så 

som namn, kön och ålder ej delgetts. Genom de deltagande personernas rätt till anonymitet 

och sekretess vad gäller personuppgifter och så vidare är Brymans (2011) krav om 

konfidentialitet uppfyllt. 

 

2.5.1.4 Nyttjandekravet 

Inom nyttjandekravet ryms att den insamlade informationen endast får nyttjas till den studie 

den är ämnad (Bryman 2011). Vi har på grund av strävan att uppnå detta krav ej använt 

information i annat ändamål än att uppnå studiens mål. Detta var även något som 

intervjuobjekten informerades om. 

 

I arbetet med studien har vi strävat efter att uppnå såväl integritet som kvalitet. Uppfyllandet 

av ovanstående punkter är därmed av vikt för att uppnå etisk kvalitet. Detta är något vi i stor 

mån eftersträvat i denna studie. Aktiva val vad gäller metod och så vidare har kontinuerligt 

tagits och argumenterats för, då lämpligheten av den är av betydelse för oss. Bryman (2011) 

tar upp begreppet reliabilitet, vilket syftar på pålitlighet och tillförlitlighet inom forskning. 

Genom återkoppling av intervjuresultat med respondenterna har vi försökt att säkerställa 

riktigheten i resultatet i syfte att skapa en fullgod nivå av reliabilitet. 

2.6 Validitet 

Validitet kan inom kvalitativa studier innefatta tre aspekter: extern, intern och ekologisk 

validitet. Extern validitet berör huruvida resultatet från en undersökning kan generaliseras till 

andra likvärdiga miljöer. Intern validitet innebär att det existerar ett samband mellan de 

observationer som gjort och de slutsatser som dragits utifrån detta (Bryman 2011). Ekologisk 

validitet berör hur resultat från en studie eller undersökning är applicerbart på människors 

vardag (ibid). Bryman (2011) hävdar att det finns en problematik med att forskning kan bidra 

med ett resultat som fungerar rent tekniskt men som skiljer sig från hur människor agerar i 

praktiken vilket i vårt fall är ytterst relevant. Vi ser inte denna studie som ett exemplifierande 

fall där undersökningen står som representant för hur organisationer arbetar med 

kravhantering inom agila utvecklingsprojekt. Detta då vi inte har tid eller möjlighet att 
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undersöka liknande organisationer inom samma kontext. Den externa validiteten går därmed 

att ifrågasättas. 

 

Vi argumenterar däremot för att det i denna uppsats finns intern validitet. Då den insamlade 

empirin ligger i linje med de slutsatser som har dragits kan den interna validiteten ses som 

stark. Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan teori och praktik vad gäller 

kravhantering inom agila projekt. I och med detta finns det en god överensstämmelse med 

Brymans (2011) beskrivning av ekologisk validitet. I och medatt vi undersöker hur 

kravhanteringsarbetet inom agila projekt går till i praktiken stärks den ekologiska validiteten. 

2.7 Källkritik 

Källornas aktualitet har varit en viktig del för att ge studien relevans. Trots studiens aktuella 

forskningsfråga har källornas aktualitet varit av blandat resultat. Resultatet har ej varit fullt 

som vi önskat då det ej har funnits ett större omfång av källor av akademisk karaktär inom 

vissa områden. Thurén (2013) skriver att källkritik bör identifieras utifrån fyra kriterier som är 

äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 

2.7.1.1 Äkthet  

För att en källa ska definieras som äkta ska källan stämma överens med dess beskrivning 

(ibid.). Källorna som använts i studien kan ses som äkta då mycket av det som sägs styrks av 

andra forskare och i tidskrifter och så vidare. Då datainsamlingen främst är hämtad ifrån 

Linköpings Universitets bibliotek argumenterar vi för att källorna är äkta och på så vis styrks 

kriteriet om äkthet. 

2.7.1.2 Tidssamband 

Författaren (ibid.) nämner att tiden som passerat mellan en specifik händelse och årtalet då 

källan skrevs bör tas i beaktning av forskaren. Tidsaspekten är av betydelse då ju längre tid 

som skiljer mellan händelse och källa, desto större skäl att ifrågasätta källans relevans finns 

det. Då vissa källor som använts i studien kan ses som föråldrade på grund av utgivningsår 

finns det, detta till trots, fortfarande relevant substans i dessa. Detta kan exemplifieras genom 

att det kanske inte finns mycket forskning inom källans berörda område. Det kan också bero 

på att forskningsområdet ej har utvecklats mycket genom åren och att källan då fortfarande är 

relevant  

2.7.1.3 Oberoende 

En källa ska inte vara en avskrift eller referat av en annan källa. Om detta uppnås kan källan 

stå för sig själv och är därmed oberoende (ibid.). I vårt fall har vi vid användning av en 

specifik källa försökt hitta primärkällan för att på så vis motverka att tolkningar gjorts i flera 

led.  
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2.7.1.4 Tendensfrihet 

För att undvika tvivel på en källa ska den utgöra en sann verklighetsbild och inte vara baserad 

på filosofier eller ståndpunkter (ibid.). Detta var något som vi försökte motverka genom att 

jämföra olika källor och på så vis säkerställa att det som skrivit utgör en bild av verkligheten. 

Vi har även försökt att undvika källor med koppling till politik, religion och så vidare för att 

ej förvränga verklighetsbilden. 
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3 Litteraturöversikt 

I nedanstående kapitel presenteras den litteratur som tillsammans med empirin ligger till 

grund för den analys vi har gjort.  

3.1 Vattenfallsmetoden 

Vattenfallsmetoden är en projektmetod som blev känd under 1970-talet då begreppet först 

nämndes i en artikel (Larman & Basili 2003). Vattenfallsmetoden är en sekventiell 

utvecklingsmetod där varje fas måste godkännas och avslutas innan nästa kan börja, alltså kan 

inte överlappning mellan olika faser ske (Larman & Basili 2003: Tonnquist 2012: Balaji & 

Sundararajan Murugaiyan 2012). De olika faserna i vattenfallsmodellen är följande: 

3.1.1.1 Analys 

Inom den första fasen dokumenteras och fastställs kraven utifrån kundens behov. Kraven kan 

både vara funktionella och icke funktionella där funktionella krav definieras som användarens 

interaktion med systemet vilket baseras på syfte, perspektiv, funktioner, funktionalitet och 

gränssnitt. Icke funktionella krav baseras på begränsningar, reliabilitet, tillgänglighet, kvalitet 

och underhållbarhet (Bassil 2012). 

3.1.1.2 Design 

Under designfasen dokumenteras och skapas arkitekturen över systemet som innehåller 

egenskaper såsom algoritmer, scheman och logiska diagram samt gränssnitt och datastrukturer 

(ibid). 

3.1.1.3 Implementation 

Vid denna fas konverteras alla krav och ritningar till själva produkten. Kod, databaser och 

textfiler skapas alltså under denna fas (ibid). 

3.1.1.4 Testning 

Under denna fas kontrolleras det om systemet uppfyller de krav som ställdes i projektets 

början. Här utförs även tester för att se om systemet innehåller tekniska fel som sedan måste 

åtgärdas (ibid). 

3.1.1.5 Underhåll 

Den sista fasen handlar om underhåll och sker efter att systemet levererats till kund. Här 

modifieras systemet så att fel åtgärdas och prestandan i systemet uppdateras för att 

upprätthålla utlovade kvalitet (ibid).  
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3.2 Agilt 

Ordet agilt kommer ursprungligen från det engelska ordet "agile" som kan översättas till 

"lättrörlig" på svenska (Gustavsson 2013). Att arbeta agilt innebär att uppgifter bryts ned till 

mindre deluppgifter med kortsiktig planering där arbetet med dessa uppgifter utförs iterativt, i 

1-4 veckors perioder (Sewell 2012). Teamet arbetar utifrån en mjukvarucykel där planering, 

kodning, kravanalys och enhetstester ingår (ibid). Eftersom intressenter ofta medverkar vid 

demonstrationer kan projekt snabbt anpassa sig till ändringar och krav. I och med att teamet 

tillsammans med intressenterna går igenom mjukvarucykeln och alla dess delar vid varje 

iteration minskar risken för en bristande produkt i slutändan (ibid) 

3.3 Agila manifestet 

Under ett möte i februari 2001 skapades det agila manifestet av 17 personer, alla med någon 

sorts relation till mjukvaruutveckling (Hazzan & Dubinsky 2014). De träffades för att 

tillsammans finna en gemensam grund för deras uppfattningar för 

mjukvaruutecklingsprocesser (ibid). I jämförelse med den tidigare inställningen till 

mjukvaruutveckling presenterades det i Manifestet ett nytt synsätt (ibid). Resultatet av blev 

följande: 

 

1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Istället för att fokusera på vilka verktyg och processer som används fokuserar det agila 

manifestet på vilka personer som är delaktiga i utvecklingsprocessen. Agila manifestet 

koncentrerar sig på att mjukvaruutvecklare bör lägga fokus på de som är delaktiga i 

utvecklingsprocessen när de utvecklar, integrerar, diskuterar och tänker. Innan ett 

beslut fattas ska det gås igenom hur personerna som är delaktiga i 

utvecklingsprocessen påverkas. Istället för att använda en utvecklingsmetod som är 

svår att förstå och där processerna är komplicerade att följa bör en metod där 

utvecklare, ledning och kunder enkelt kan följa utvecklingsprocessen väljas (Hazzan 

& Dubinsky 2014). 

 

2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Huvudmålet är att projektet ska producera mjukvaruprodukter av kvalitet. Denna 

aspekt utgår ifrån tre olika faktorer. Det första är att agil mjukvaruutveckling endast 

fokuserar på de dokument som är avgörande för utvecklingsprocessen där dessa 

dokument ska vara lättillgängliga för alla dygnet runt. Det andra är att försöka få en 

inblick i utvecklingsprodukten vilket görs genom att börja kodningen i ett tidigt 

stadium. Detta är fördelaktigt då utvecklingsteamet och kunden får förståelse för den 

produkt som utvecklas. Genom att utföra kvalitettester tillsammans med kund 

interagerar de som berörs av projektet och därmed möjliggörs även ökad 

kommunikation vilket kan kopplas till den föregående punkten (Hazzan & Dubinsky 

2014). 
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3. Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

Målet med denna punkt är att integrera kunden i utvecklingsprojektet genom 

kontinuerlig kontakt. En nära kontakt med kund skapar möjlighet till att frekventa 

ändringar kan göras. Att kund och ledning har en god relation påverkar också 

utvecklingsteamet. Då utvecklingsprojekt ofta tar andra riktningar än den ursprungliga 

planen står det i agila manifestet att det gäller att försäkra sig om att kunden får den 

begärda produkten. För att lyckas med leverans av önskad produkt bör kontinuerliga 

möten med kund äga rum istället för att ha kontraktsförhandlingar (Hazzan & 

Dubinsky 2014). 

 

4. Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Under utvecklingsprojektets gång gäller det att utveckla processer som på ett 

framgångsrikt sätt uppnår de begärda kraven utan att kvaliteten blir lidande. Kunder 

kan oftast inte förutspå vilka krav som är viktigast och därför bör kravens utformning 

ske gradvis för att öka kundens förståelse. Det bör även levereras stegvis till 

utvecklingsteamet för att undvika missförstånd utan att kostnaderna nödvändigtvis 

ökar (Hazzan & Dubinsky 2014). 

 

3.4 De agila principerna 

Ur det agila manifestet arbetades 12 principer fram som riktlinjer för vad agil arbetsmetodik 

är, hur det bör går till och vad det skall åstadkomma (Beck et al. 2001). Principerna bakom 

manifestet presenteras nedan: 

 

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans 

av värdefull programvara. 

Kontinuerlig leverans av produkt är av vikt vid agil arbetsmetodik. För att 

åstadkomma detta bör arbetet ske nära kund som kan utvärdera produkten fortlöpande 

under projektets gång samt vara öppen för förändringar som kan uppkomma i form av 

ändring av krav (Inayat et al. 2015). 

 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel. 

Förändringar av krav är en viktig aspekt av agila metoder och likväl är samarbete med 

kund av betydelse i arbetet med kravhantering (Inayat et al. 2015). Metodernas 

iterativa arbetssätt gör det enklare att möta dessa förändringar av krav samt de krav 

som växer fram under arbetets gång (Ramesh, Cao & Baskerville 2010). 

 

3. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 

mellanrum, ju oftare desto bättre. 

Omfattande arbete med dokumentation ses som överflödigt (Ramesh, Cao & 

Baskerville 2010). Istället bör fokus ligga på det som tidigare princip påtalade, 
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kontinuerlig leverans (Highsmith 2002). Därför strävar agila metoder efter att 

genomföra kortare utvecklingscykler för att på så sätt anpassa sig efter komplexa, 

föränderliga och konkurrenskraftiga marknader (Ramesh, Cao & Baskerville 2010). 

 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet. 

En nära kontakt mellan kund och utvecklare är viktig för att kunna skapa värde för 

kunden, vars intresse skall sättas i första hand (Maiden & Jones 2010). Denna 

interaktion är viktig för att möjliggöra framtagning och validering av krav (Ramesh, 

Cao & Baskerville 2010). 

 

5. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 

och lita på att de får jobbet gjort. 

Individerna som jobbar inom agila projekt är givetvis viktiga för dess framgång. 

Genom att skapa en så trivsam miljö som möjligt ges medlemmarna goda möjligheter 

att uppnå bra resultat och få jobbet gjort (Martin & Martin 2006). 

 

6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet. 

Istället för dokumentation förespråkar det agila arbetssättet kommunikation öga mot 

öga (Cao & Ramesh 2008). Det gör att projektet lättare styrs åt rätt håll och underlättar 

framtagningen av krav (Inayat et al. 2015).  

 

7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

Fokus inom utvecklingsprojekt ligger hela tiden på att leverera fungerande mjukvara 

så tidigt som möjligt (Ramesh, Cao & Baskerville 2010) för att sedan fortsätta med 

leveransen regelbundet under projektets gång (Daneva et al. 2012). 

 

8. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall 

kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 

När det arbetas agilt bör ett jämnt tempo eftersträvas. Projekten kan fortgå under en 

längre tid och därmed skall utvecklingsteamen klara av att leverera hög kvalitet 

genomgående under projekten (Martin & Martin 2006). 

 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

Hög kvalitet på det som levereras är alltid något som det strävas efter inom agila 

metoder. Att hela tiden försöka uppnå kvalitet gör även att mycket efterarbete kan 

undvikas och tid kan sparas då hög kvalitet skapas redan från start (Martin & Martin 

2006).  

 

10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 

Enkla och tidssparande lösningar bör alltid prioriteras före mer invecklade alternativ 

för att nå de mål som satts upp. Det bör tas ett steg i taget för att genomföra det som 
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går att lösa idag snarare än att anpassa sig efter framtida lösningar och problem 

(Martin & Martin 2006). 

 

11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 

Inom den agila metodiken förespråkas det eget ansvar där utvecklingsteamen själva 

fördelar ansvarsområden. Medlemmarna samarbetar inom alla områden för att uppnå 

de krav som finns formulerade. Samtliga medlemmar har lika stort ansvar och 

möjlighet att påverka (Martin & Martin 2006). 

 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter. 

De agila utvecklingsteamen skall ständigt sträva efter att utvecklas för att anpassa sig 

efter den föränderliga miljö de arbetar i. Organisation, regler och rutiner bör ses över 

för att bibehålla aktualitet (Martin & Martin 2006). 

3.5 Agila metoder 

Inom den agila utvecklingsmetodiken finns ett antal metoder att arbeta efter där det agila 

manifestet och dess principer ligger till grund för de flesta. Användningen av dessa agila 

metoder inom mjukvaruutvecklingen ökar, mycket på grund av dess anpassningsförmåga till 

marknaden, förmåga att reagera på förändringar och att det ger en ökad produktivitetsnivå 

(Campanelli & Parreiras 2015) men också på grund av den iterativa arbetsprocess som de 

förespråkar (Bass 2016). Den agila arbetsmetodiken har även fått mycket uppmärksamhet 

tack vare dess flexibilitet i hantering av krav samt nära samarbete med kund (Hossain, Babar 

& Paik 2009). Agila metoder som Kanban, Lean, Extreme Programming (XP), Rational 

Unified Processes (RUP) och Scrum är välkända på marknaden, där Scrum för närvarande är 

den främst tillämpade i praktiken (VersionOne 2013). Scrum är också den agila metod vi 

kommer att fokusera främst på i denna uppsats då den undersökta verksamheten, Arris, 

applicerar Scrum i den dagliga driften.  

3.5.1 Scrum 

Scrum kan ses som ett ramverk genom det strävas efter att leverera produkter till högsta 

möjliga värde samtidigt som invecklade situationer och problem kan tas itu med (Schwaber & 

Sutherland 2013). Synen på Scrum som ett ramverk i vilket processer och tekniker kan 

appliceras delas av såväl Schwaber och Sutherland (2013) som Highsmith (2002). Larman 

(2004) tar upp självstyrda och självorganiserade team, dagliga "stå-upp" möten, tidsbestämda 

iterationer, kontakt med kund och anpassningsbarhet som viktiga pelare i Scrum. Dessa 

självorganiserade team, även så kallade "scrum-team" består av olika roller, aktiviteter, 

artefakter och regler som alla fyller en funktion och syfte inom ramverket (Schwaber & 

Sutherland 2013). De tidsbestämda (ofta en månad eller mindre) iterationerna inom Scrum 

kallas för "sprintar" där målet för varje sprint är att åstadkomma en levererbar produkt (Rubin 

2013). Varje sprint i sin tur består av olika aktiviteter:  
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Sprint Planning  

I denna aktivitet planeras sprintens genomförande. Detta utförs av hela scrum-teamet 

(ibid.). 

 

Daily Scrums 

Daily Scrum ett möte där sprintens dagliga status checkas av för att samordna 

aktiviteter och planera för nästkommande dag. Daily Scrums genomförs samma tid 

varje dag och teamets medlemmar går igenom vad som har gjorts och vad som skall 

göras (ibid.). 

 

The development work 

Det arbete som utförs i sprinten (ibid.). 

 

Sprint Review 

Sprint review hålls i sprintens avslutande fas. Här går Scrum-teamet tillsammans med 

intressenterna igenom vad som utfördes i sprinten och även vad som kan göras 

framöver. Syftet med en Sprint Review är att ge återkoppling och främja samarbetet 

(ibid.).  

 

Sprint Retrospective 

Denna aktivitet utförs efter Sprint Review men före uppstart av nästkommande sprint 

och kan ses som ett tillfälle för scrum-teamet att utvärdera sig (ibid.). 

 

Direkt efter att en sprint är genomförd startas nästa sprint upp och ovanstående process börjar 

om på nytt. Inom ett Scrum-team deltar personer av olika karaktär och roll, där det främst 

finns tre utmärkande roller. Dessa är: 

 

Product owner 

Produktägaren är ansvarig för att maximera produktens värde men också för att få ut 

så mycket som möjligt från Scrum-teamet (Schwaber & Sutherland 2013: Sims & 

Johnson 2012). Detta arbete kan variera på grund av flertalet anledningar men där 

produktägarens förmåga att styra teamet i rätt riktning är en vital del (Sims & Johnson 

2012). En annan viktig uppgift produktägaren har är att ansvara för att hantera den 

“product backlog” som finns (Schwaber & Sutherland 2013: Sims & Johnson 2012). 

Andra viktiga delar av produktägarens arbete är att representera kund, prioritera 

aktiviteter i product backlogen, fungera som ett bollplank för team-medlemmarna och 

allmänt se till att product backlogen är förståelig, uppdaterad och tillgänglig (ibid).  

 

Scrum master 

En scrum master ska fungera som coach och leda scrum-teamet och dess arbete 

framåt. Scrum mastern ska också vara "expert" på Scrum och säkerställa att metoden 

och dess regler och riktlinjer efterföljs (ibid.). Andra uppgifter inkluderade i scrum 

masterns roll är att bistå produktägaren med planering och arbete med product 
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backlogen samt hjälpa teamet att uppnå produkter av värde (Schwaber & Sutherland 

2013). 

 

Development team 

Scrum-teamen ska vara självorganiserade och innehålla alla de egenskaper och 

kunskaper som krävs för att ro projektet i hamn. Medlemmarna delar själva upp 

arbetet mellan sig och väljer internt vilka tekniker och verktyg som ska användas. 

Fokus inom teamet ligger på samarbete och på att uppnå det resultat som eftersträvas. 

Teamets medlemmar kan alla ha olika yrkestitlar men strävar tillsammans efter att 

åstadkomma levererbart resultat vid slutet av varje sprint (Sims & Johnson 2012) 

 

Att arbeta efter Scrum innebär även att olika artefakter/verktyg ska användas för att 

skapa transparens och möjligheter för utvärdering samt anpassning (Schwaber & 

Sutherland 2013). De främsta artefakterna/verktygen presenteras nedan: 

 

Product backlog 

Product backlogen är en lista där krav och beskrivningar över vad produkten ska 

innehålla finns formulerade. Det är produktägaren som är ansvarig för dess innehåll 

och underhåll. Product backlogen är ständigt under revidering där nya krav tillkommer 

och redan existerande kvar ändras eller tas bort. Innehållet i backlogen är levande och 

bör ses som en dynamisk miljö där produktens funktioner, krav, förbättringar och 

korrigeringar skall finnas (ibid.). 

 

Sprint backlog 

Denna artefakt kan ses som teamets "att göra-lista" för varje sprint. I en sprint backlog 

identifieras det arbete som krävs för att teamet ska uppfylla de mål som finns uppsatta 

för sprinten. Det är endast teamet som kan göra ändringar och tillägg i sprint 

backlogen (ibid.). 

 

Task board 

En task board är ett visuellt verktyg för att enkelt visa som ska göras, vad som görs 

just nu och vad som redan har gjorts. Denna tavla ska hjälpa teamet att skapa en 

överblick över arbetet och dess framsteg (Sims & Johnson 2012). 

 

Definition of done 

När ett krav i product backlogen är "done", det vill säga uppnått, måste det finnas en 

gemensam förståelse för vad uppnått innebär skapas. När teamets alla medlemmar är 

överens om innebörden blir detta deras definition of done (Schwaber & Sutherland 

2013). 

 

Sammanfattningsvis ser vi många kopplingar mellan Scrum och det agila manifestet och dess 

12 principer. Ett exempel är principen om kontinuerlig leverans av värde. Detta går att koppla 

till Scrum och dess sprintar som vid varje sprints slut strävar efter att uppnå någon form av 

levererbart resultat. En annan parallell som går att dra är att en av de agila principerna 
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förespråkar att använda sig utav självorganiserade team för arbetet. Detta är även något som 

inom Scrum anses vara en av de viktigaste bitarna. Även manifestets sista princip går att 

relatera till Scrum. Principen syftar på att teamet kontinuerligt skall reflektera över dess arbete 

och beteende vilket kan ses som aktiviteten Sprint retrospective inom Scrum där scrum-

teamet utvärderar sitt arbete. Detta är bara några av kopplingarna som går att dra mellan 

Scrum och det agila manifestet. 

3.5.2 Scrum och kravhantering 

Inom Scrum ses krav och arbetet med dessa som en fri och öppen iterativ process. Om 

förändringar i projektet uppstår är det möjligt att när som helst ta bort krav, göra en 

omprioritering av dem eller lägga till nya. Det läggs därför inte allt för mycket tid på att 

dokumentera alla krav i början utan arbetet är en ständigt pågående process (Rubin 2013). 

Inom Scrum och dess utvecklingsprojekt är "user stories" ett av det vanligaste sättet att jobba 

med krav (Trkmana, Mendling & Krisper 2016). Dessa uttrycker det värde som kraven skall 

skapa, speciellt när det gäller krav som rör funktioner vilka ofta benämns som "features" 

(Rubin 2013). En user story innehåller ofta en beskrivning av ett mål, dvs. vad som ska göras, 

varför det ska utföras och för vem det ska skapa värde. Diskussioner för varje user story bör 

även hållas för att kontinuerligt komplettera och uppdatera dess innehåll (ibid.). Varje user 

story bör även uppfylla vissa kriterier som bland annat att de bör vara oberoende av andra 

stories, de bör vara förhandlingsbara och möjliga att ändra, de bör ska skapa värde för kund 

och de bör vara möjliga att estimera och testa (ibid.). 

3.6 Kravhantering 

Krav kan ses som grunden för varje utvecklingsprojekt. Krav är det som definierar vad 

användare, kunder, utvecklare och andra intressenter behöver/vill ha för att uppnå ett resultat 

och tillfredsställa ett behov. Det är dessa formulerade krav som sedan driver projekten framåt 

(Hull, Jackson & Dick 2011). Arbetet med krav benämns allt som oftast som kravhantering 

och författarna (ibid.) definierar denna process som: 

 

“The subset of systems engineering concerned with discovering, developing, tracing, 

analyzing, qualifying, communicating and managing requirements that define the 

system at successive levels of abstraction.” 

 

En annan definition ges av Zave (1997) som beskriver kravhantering på följande sätt: 

 

“Requirements engineering is the branch of software engineering concerned with the 

real-world goals for, functions of, and constraints on software systems. It is also 

concerned with the relationship of these factors to precise specifications of software 

behavior, and to their evolution over time and across software families.” 

 

Hull, Jackson och Dicks (2011) definition av kravhantering visar att denna process består av 

många olika moment och delar. Ofta kopplas kravhanteringens moment ihop med 
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iterationsbaserade agila metoder (Inayat et al. 2015). Det kan vara allt ifrån kundinvolvering 

och kundsamarbete till prioritering och dokumentation av krav (Cao & Ramesh 2008). Denna 

nära relation mellan att arbeta agilt och med kravhantering kan även kallas för "agil 

kravhantering". Agil kravhantering kan definieras som ett agilt sätt att planera, genomföra och 

resonera över kravhanteringens olika aktiviteter (Inayat et al. 2015). Dessa olika aktiviteter 

kan variera mycket beroende på vilken typ av verksamhet som kravhanteringen utförs i och 

vilken arbetsmetod som appliceras. I beskrivningen av kravhantering tar Hull, Jackson och 

Dick (2011) upp discovering som täcker insamling och urval av krav, tracing som omfattar 

spårning av krav dvs. hur krav kan omvandlas och förstås, qualifying som till viss del berör 

validering och verifikation av krav, communicating som tar upp kommunikationen av krav 

mellan kunder, leverantörer, utvecklare, användare och regulatorer samt managing som 

innefattar hur kraven hanteras. 

3.7 Kravhanteringens delar 

Kravhantering sker genom olika steg och några av dessa behandlas nedan. 

3.7.1 Insamling och urval av krav 

Kravhantering har en viktig roll inom utvecklingsprojekt (Orr 2004: Aurum & Wohlin 2005) 

där urval och insamling är en viktig/kritisk och iterativ process tidigt i kravhanteringen. Det 

innebär att krav som uppkommer under arbetets gång också samlas in (Cao & Ramesh 2008). 

Författarna (ibid.) skriver att det inom agil kravhantering först samlas in övergripande krav 

som sedan genom iterationer och kommunikation med kund förfinas. Denna närhet till kund 

gör att förståelsen för de krav som samlas in ökar (ibid.) Krav kan ofta vara spridda bland 

många parter och källor (Aurum & Wohlin 2005), som kan vara allt ifrån användare, experter, 

intressenter, processer och system till dokumentation så som manualer, rapporter och tidigare 

kravspecifikationer (Carrizo, Dieste & Juristo 2014). Urvalsprocessen innehåller flertalet 

aktiviteter som alla är typiska för just denna process. Enligt Aurum & Wohlin (2005) finns det 

inom allmän kravhantering fem aktiviteter som är fundamentala för urvalet: 

3.7.1.1 Förstå omgivningen 

Det är av vikt att undersöka omgivningen som produkten i slutändan kommer att appliceras i. 

Sociala, politiska och organisatoriska faktorer som kan påverka produkten och dess 

utveckling måste förstås för att miljön ska vara gynnsam (ibid.).  

3.7.1.2 Identifiera kravkällorna 

Som beskrivet ovan kan krav komma från olika källor, kontexter och format. Intressenter är 

den vanligaste källan vid framtagning av krav men även användare och experter är av vikt vid 

identifikationen. Krav finns även ofta formulerade eller är redan uppfyllda i existerande 

system/produkter. Likväl kan befintlig dokumentation vara till nytta då relevant information 

kan finnas formulerad i form av exempelvis rapporter och manualer (ibid.). 
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3.7.1.3 Analysera intressenterna 

En analys av de intressenter kopplade till projektet kan vara av vikt vid kravhantering. 

Intressenter är ofta de som har intresse i och påverkas av produkten. Dessa bör konsulteras i 

insamlings- och urvalsprocessen av kraven då det är dessa som troligen främst kommer ha 

användning och nytta av produkten. Oftast är det kunden som är den främsta intressenten men 

det kan även vara andra grupper såväl inom som utom organisationen. Att analysera och 

involvera alla dessa intressenter är av betydelse för kravhanteringsprocessen (ibid.). 

3.7.1.4 Val av tekniker, verktyg och strategier 

Urval av tekniker, verktyg och strategier beror ofta på i vilken kontext projektet genomförs 

där enskilda tekniker eller metoder ej går att applicera på alla situationer och fall. Den valda 

tekniken är ofta en kritisk faktor av urvalsprocessen. Bakomliggande faktorer till att en viss 

teknik blir vald kan vara följande: 

 

 Tekniken är en enda det finns kunskap om. 

 Tekniken är den som föredras. 

 Tekniken förespråkas av en specifik metod. 

 Tekniken känns rätt vid urvalstillfället. 

 

Vid urvalet av krav kan en variation/mix av flertalet tekniker vara att föredra vilket även är 

fallet i de flesta projekt (ibid.). 

3.7.1.5 Urval av krav från intressenter och andra källor 

Urvalet av de faktiska kraven börjar först när kravkällorna och intressenterna är identifierade 

och när en eller flera tekniker är valda. Vid detta arbete är det viktigt att omfattningen av 

produkten är fastställd och kundens/intressenternas behov är ordentligt undersökta (ibid.). 

3.7.2 Dokumentation av krav 

Vid agilt arbete skall omfattande dokumentation ej prioriteras (Beck et al. 2001: Cao & 

Ramesh 2008). Inom arbete med agil kravhantering förespråkas så lite kravdokumentation 

som möjligt (Baruah 2015: Bjarnason et al. 2016) och istället föredras mer ansikte-till-ansikte 

kommunikation (Inayat et al. 2015: Bjarnason et al. 2016: Beck et al. 2001: Cao & Ramesh 

2008). Många organisationer undviker därmed formella kravdokument och istället används 

enklare tekniker för att definiera mer övergripande krav. Dessa krav ska sedan utvecklas 

genom diskussioner tillsammans med kund (Cao & Ramesh 2008). Trots detta bör kraven 

inom allmän kravhantering enligt Aurum och Wohlin (2015) formuleras någonstans och detta 

görs främst i ett dokument kallat kravspecifikation, men kan även gå under andra namn. 

Syftet med denna specifikation är att dokumentera kraven så att alla viktiga aspekter finns 

med och att de är förståeliga för alla (ibid.). Huckabee (2015) beskriver en kravspecifikation 

som ett dokument där produktens tekniska och funktionella specifikationer finns samlade. De 
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Lucia och Qusef (2010) skriver att denna specifikation är målet med den allmänna 

kravhanteringsprocessen, dvs. att skapa dokumentation för att sprida kunskap till kunder och 

övriga intressenter om vad som skall utföras. Agil kravhantering däremot är en iterativ 

kravhanteringsprocess vilket innebär att krav samlas in och dokumenteras kontinuerligt allt 

eftersom de uppkommer. Det innebär att krav ändras och nya krav samlas in i en product 

backlog, vilket ska ses som ett levande dokument där kraven samlas och prioriteras (Rubin 

2013). Denna iterativa process är skillnaden mellan traditionell och agil kravhantering enligt 

Huckabee (2015). Författaren (ibid.) menar att kontinuerlig feedback från kund och team är en 

nyckel till framgång när krav skall dokumenteras inom mer iterativ kravhantering. Till en 

början är kraven i backlogen övergripande men över tid bryts de ner till mindre och mer 

detaljerade. Detta arbete sker genom en ständig dialog mellan intressenter, produktägare och 

utvecklingsteam (Rubin 2013). Kopplat till nedbrytningsprocessen finns det inom hantering 

av krav även spårbarhet, vilket är förståelse för hur övergripande krav är mappade till 

nedbrutna låg-nivå krav. När kraven brutits ner till mindre delar så är mappning ett sätt för att 

se hur kraven är kopplade till varandra och att relationen mellan dessa är viktig att förstå och 

vara medveten om. Utan denna spårbarhet kan det vara svårt att testa kraven och se att de 

verkligen är uppfyllda (Hull et al. 2011). Den existerande dokumentationen av krav, dvs. 

kravspecifikationerna kan inom generell kravhantering i ett senare skede vara en fullgod källa 

av krav till senare projekt som ska genomföras (Aurum & Wohlin 2005). 

3.7.3 Prioritering av krav 

När kraven är insamlade och urvalet av dem är gjorda är det viktigt att rätt beslut tas. Detta 

kan göras genom en prioritering av de framtagna kraven (Daneva et al. 2013). Prioritering av 

krav ses som en komplex beslutsprocess med många inblandade. För att ett projekt skall 

accepteras av kund och intressenter krävs det att kraven är väl insamlade, analyserade och 

prioriterade (Achimugu et al. 2014). Detta är en anledning till att prioritering är en kritisk 

framgångsfaktor inom kravhanteringsprocessen (Achimugu et al. 2014: Aurum & Wohlin 

2005). Inom agila utvecklingsprojekt är denna prioritering viktig och utförs kontinuerligt för 

varje iteration. Vid prioritering är det många aspekter som måste vägas in och dessa aspekter 

är ofta beroende på kontext, situation och fall (Aurum & Wohlin 2005). Inom traditionell 

kravhantering är tid, risk och kostnad viktiga prioriteringsfaktorer (ibid.) medan det i agil 

kravhantering endast fokuseras på en sak vid prioriteringen, att skapa affärsvärde (Cao & 

Ramesh 2008). Inom agila utvecklingsprojekt är det viktigt att det som har högst prioritet 

implementeras först just för att uppnå det med högst affärsvärde. Under projektets gång är det 

vanligt att prioriteringsordningen ändras allt eftersom krav uppkommer och läggs till samt 

modifieras (ibid.). Prioriteringen av krav inom agil kravhantering är därmed en iterativ 

process till skillnad från traditionell kravhantering där kraven oftast prioriteras endast en 

gång. En annan tydlig skillnad är att agil kravhantering producerar tydligare och mer 

förståeliga krav kopplade till kundens behov. Dessa krav är också enklare att prioritera även 

när ändringar uppstår (ibid.). Att involvera kunden i utvecklingsprocessen kan förse teamet 

med tydliga skäl till varför varje krav har tagits fram. Denna klara förståelse av kraven kan 

göra det lättare att prioritera dem för att således bättre kunna möta kundernas behov (Ramesh, 

Cao & Baskerville 2010). 
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Kvaliteten på projektens resultat är ofta beroende av huruvida kundens behov är uppfyllt. 

Därmed är det viktigt att rätt krav tas fram och att det finns en relevant prioritering mellan 

dem. De kritiska kraven bör prioriteras före de vanliga och kanske inte lika viktiga kraven. Att 

prioritera krav kan ge upphov till aktiviteter så som att hjälpa intressenter att ta beslut om 

krav, att skapa en ordning mellan faktorer som strider mot varandra, att estimera den önskade 

kundbelåtenhet och att hantera krav som motstrider varandra. Detta är ett antal exempel på 

problem prioritering av krav kan lösa och vikten av processen blir tydlig (Aurum & Wohlin 

2005). 

3.7.4 Validering och verifikation av krav 

Ordet kvalitet inom kravhantering är mycket svårdefinierat och är ofta beroende av 

intressenternas åsikter och hur de tänker (Aurum & Wohlin 2005). Om intressenternas krav 

inte tolkas korrekt är det högst troligt att produkten i slutändan inte är av god kvalitet (ibid). 

Genom att validera och verifiera de krav som upprättas ökar chanserna till en produkt av god 

kvalitet i slutändan vilket kallas för kvalitetssäkring (ibid). En kvalitetssäkring innehåller 

följande aspekter: 

3.7.4.1 Begriplighet 

Första aspekten berör hur begripliga kraven är. Inom mjukvaruutveckling är det många 

intressenter som berörs av kraven. Därför är det viktigt att alla framställda krav uppfattas 

likadant för alla intressenter, detta för att undvika missförstånd. För att alla intressenter ska 

förstå kraven bör språket anpassas till en nivå som är förståeligt för intressenterna (ibid.). 

3.7.4.2 Genomförbarhet 

Denna aspekt säkerställer hur genomförbart ett krav är och om kravet kan uppfyllas inom 

rimlig tid och kostnad samt om de behövda resurserna är rimliga. Aspekten tar även upp att de 

krav som formulerats skall gå att uppfylla med tillgänglig utrustning och att de bör ha ett syfte 

för slutprodukten (ibid). 

3.7.4.3 Detaljnivå 

Tar upp huruvida kraven är tillräckligt specificerade för att vara genomförbara. För att kraven 

ska kunna uppfyllas måste tillräckligt mycket detaljerad information om varje krav finnas. 

Detta för att ge en detaljerad bild över hur arbetet kan genomföras (ibid). 
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4 Empiri 

I detta kapitel återges den data som samlats in från de intervjuer som genomförts i studien. 

Intervjupersonerna presenteras och deras åsikter och syn sammanfattas. Även en kort 

beskrivning av det undersökta företaget finns att hitta, detta för att sätta det respondenterna 

återger i ett sammanhang. 

4.1 Presentation av företaget 

Arris Group, Inc. är ett världsledande företag inom underhållnings- och 

kommunikationsteknik. Deras innovationer kombinerar hårdvara och mjukvara genom 

molntjänster och nätverk för att driva TV och internet för miljontals människor runt om i 

världen. Arris samarbetar med några av världens främsta tjänsteleverantörer, 

innehållsleverantörer och återförsäljare, detta för att driva industrin framåt och ständigt ligga i 

framkant. 

 

Arris är ett amerikansk telekommunikationsutrustningstillverkande företag som 

tillhandahåller kabeloperatörer med höghastighetsdata, video och telefonisystem för hem och 

företag. Företaget har sitt huvudkontor i Suwanee, Georgia, och har design, konstruktion, 

tillverkning, distribution, service och försäljningskontor över hela världen. Det undersökta 

kontoret i Linköping förser främst kunder i Europa med hemlösningar för IPTV med både 

mjukvara och hårdvara. Hårdvaran består av en set-top box, kablar och en fjärrkontroll och 

leverans av programvara/mjukvara beror på kundens behov. Arris Linköping-kontor täcker 

hela skalan av teknisk utveckling såsom; hårdvara, mjukvara, bootloader, projektledning, in-

house tester, supply chain, produktionstest och produktledning. 

4.2 Presentation av respondenter 

I vår undersökning intervjuades 4 personer, samtliga verksamma inom Arris och alla med 

olika befattning. Detta för att täcka in så många av kravhanteringens delar som möjligt. Vi har 

valt att ej använda oss av respondenternas namn eller kön då det inte fyller något syfte i vår 

undersökning. Istället kommer respondenterna betecknas med den befattning personen har 

inom företaget för att skapa förståelse för vem som säger vad. Intervjuerna utfördes på 

respondenternas arbetsplats i ett tillhandahållet konferensrum. 

4.2.1 Respondent 1 - Produktägare 

Produktägaren har under sina 16 år på Arris haft olika befattningar men har de senaste 5 åren 

arbetat som mjukvaruproduktägare där personen ansvarar för de olika produkterna som 

utvecklas. Personen har även en civilingenjörsutbildning inom internationell industriell 

ekonomi. Detta var även den första intervjun som genomfördes vilket även produktägaren var 

medveten om. Intervjun var cirka 60 minuter lång. 
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4.2.2 Respondent 2 - Systemarkitekt 

Den intervjuade systemarkitekten har en bakgrund som konsult men har nu en fast punkt i sitt 

arbete på Arris där hen har tillbringat 8 år. Systemarkitekten har även en 

civilingenjörsutbildning inom farkostteknik i ryggen. Intervjun med systemarkitekten var 

nummer två i ordningen vilket gjorde att vi kände oss tryggare i rollen som intervjuare vilket 

vi även tyckte avspeglades i respondentens uttömmande svar. Detta var även den längsta 

intervjun som genomfördes, cirka 75 minuter lång. 

4.2.3 Respondent 3 - Utvecklingschef 

Utvecklingschefen har i sin roll mycket varierande uppgifter där hen precis som det låter är 

chef över utvecklarna. Intervjun med utvecklingschefen var den kortaste och pågick endast i 

cirka en halvtimme, detta på grund av respondentens fullspäckade schema. Trots den kortare 

intervjutiden besvarades de ställda frågorna utförligt och utan stress. 

4.2.4 Respondent 4 - Mjukvaruutvecklare 

Mjukvaruutvecklaren har arbetat på Arris i 9 år där personen även arbetar som teamleader för 

ett av teamen som finns på Arris. Personen har en utbildning inom Datateknik och går under 

befattningen Staff software engineer. Intervjun pågick i cirka 60 minuter. 

 

4.3 Empirisk data 

Nedan redogörs det för vad varje respondent har tagit upp i de intervjuer som ägt rum. Det 

som respondenterna återger presenteras var för sig och är uppdelat efter de teman som låg 

till grund för insamlingen av empirin, dvs. insamling, dokumentation, prioritering, validering 

och verifikation, viktigaste delen/delarna samt svårigheter/problem.  

4.3.1 Produktägare 

Produktägarens uppgift är att kravställa en funktionalitet eller en förväntning vilket innebär att 

hen inte behöver bry sig om hur det utförs utan endast att det verkligen utförs. För att se till att 

allt som kravställts uppfylls är det viktigt med tät kommunikation mellan organisationens alla 

delar. Hen beskriver att närheten inom organisationen medför att denna kommunikation ofta 

sker fysiskt genom möten vilket är uppskattat av många. 

4.3.1.1 Insamling 

Kravhantering enligt produktägaren utgör själva grunden för projektet. Personen menar på 

att kravhanteringen visar projektets riktning och de förväntningar som finns på projektet. 

Insamling av krav görs inte av produktägaren utan av de som är på möten hos kunderna, så 

kallade kundproduktägare, som sedan vidarebefordrar kraven till produktägaren. Kraven som 
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samlas in tas således oftast fram tillsammans med kund för att säkerställa att rätt krav 

formuleras så att kunden får det de vill ha. Hen tillägger dock att kraven inte bara kommer 

från kunder utan att de även kan komma från tidigare projekt eller analyser av marknaden, det 

vill säga vad som är på väg att slå igenom eller som förväntas bli aktuellt i framtiden. Genom 

att göra dessa analyser kan företaget vara beredda på vad som komma skall förklarar hen.  

 

Att krav ändras eller läggs till är något som förekommer. Det är dock inte säkert att alla krav 

kan eller får läggas till. Dels kan nya eller ändrade krav orsaka förseningar i tidsplanen och att 

de löften som gjorts till kund inte kan uppfyllas. Det kan skapa förvirring internt om det inte 

kommuniceras tillräckligt och missförstånd kan uppstå när det ska bytas fokus. Ändring eller 

tillägg av kraven kan också leda till att det inte finns rätt utrustning för exempelvis testning 

eller att rätt kompetens för att utföra arbetet saknas vilket i sådana fall blir stressigt förklarar 

produktägaren. När ändringar eller tillägg av krav inkommer skickas det enligt produktägaren 

en förfrågan till utvecklarna om vad det skulle krävas, hur mycket resurser det skulle behövas 

och hur mycket det kommer att påverka andra krav. Om det finns möjlighet lägger 

utvecklarna till kravet i backlogen och ett svar skickas till produktägaren som beräknar ett pris 

vilket kallas för en “review-process” enligt produktägaren. 

4.3.1.2 Dokumentation 

Som produktägare på Arris skriver hen den initiala kravspecifikationen som kallas “Product 

Marketing Requirements” (PMR). Där sammanfattar produktägaren omfattningen på projektet 

och vilka tidsplaner som förväntas för att hålla tidsramen och uppfylla alla krav. 

Produktägaren nämner att krav som är mer omfattande och på högre nivå skrivs av hen själv 

medan de krav som är på en lägre och mer detaljerad nivå skrivs av systemarkitekten. För att 

säkerställa att inget krav saknas går både produktägaren och systemarkitekten igenom 

varandras kravspecifikation. Då den tekniska kravspecifikationen är längre än produktägarens 

ser hen till att de krav som skrivits är mappade mot den tekniska kravspecifikationen så att 

alla krav fångas upp. När denna process är klar får kundansvarig tillbaka den och för sedan en 

diskussion med kund för att säkerställa att alla krav som förväntas finns med. Detta menar 

produktägaren är en iterativ process och innebär att ändringar av kravspecifikationen görs ett 

par gånger innan kunden är nöjd. 

 

För att dokumentera kraven används ett internt utvecklat kravhanteringssystem som enkelt 

sagt är en excelbaserad databas enligt produktägaren. I systemet samlas kraven, dess version 

noteras och till vilken specifik release kravet tillhör. Även mappningen mellan marknadskrav 

och tekniska krav går att hitta i systemet. Detta är enligt produktägaren fördelaktigt då det på 

ett enkelt sätt går att plocka upp en kravspecifikation från ett specifikt tillfälle och se hur 

kraven såg ut då och hur mycket det har ändrats tills dess att en release av kravet utfördes. 

Detta är bra då det enkelt går att se vad som tidigare lovats till kunden vid projektets början. 

Om kunden vid ett senare tillfälle kommer och säger att det är något annat som gäller går det 

enkelt att gå tillbaka till kraven för att se att inget har blivit fel säger produktägaren. Dock kan 

dokumentationen för varje krav bli omfattande i och med kravens olika versioner. Detta kan 

dels bero på att det finns olika åsikter om hur kraven ska utformas men också på att nya saker 



30 
 

kommer in. Under ett projekt är det inte ovanligt att nya saker som inte är kravställda kommer 

in. Det kan vara allt ifrån förbättringar, ändringar av funktioner eller saker som tillhör ett 

större kravområde men som inte hittats från början. Eftersom det inte går att förutspå att dessa 

tillägg skulle inkomma händer det att krav läggs till i PMR-dokumentet och i den tekniska 

kravspecifikationen. Kravspecifikationsdokumenten är alltså levande under projektets gång 

poängterar produktägaren.  

4.3.1.3 Prioritering 

Vid införandet av Scrum för cirka 8 år sedan gick alla produktägare kurser där de fick lära sig 

att arbeta med en löpande backlog. Denna stämdes kontinuerligt av med kunden och det gick 

att gå tillbaka om en release eller sprint ändrades. Även interna utbildningar genomfördes där 

det främst fokuserades på estimering av projekt. Produktägaren nämner att enligt teorin ska 

det utföras på ett sätt men att det är annorlunda i praktiken och hur arbetet bedrivs på Arris. 

Vid införandet av Scrum försökte de inom organisationen samla alla projekt i en enda 

backlog. Detta resulterade i att backlogen blev alldeles för stor vilket innebar många 

prioriteringsmöten där alla produktägare kämpade för att få sina krav högst prioriterade. Den 

gemensamma backlogen blev alldeles för stor och orsakade viss problematik. För att bemöta 

denna problematik införde Arris en backlog för varje huvudprojekt där även projektets 

delprojekt rangordnas. Detta görs i vad produktägaren kallar en “product priority board” 

(PPB). Denna prioritering sätts enligt produktägaren främst genom kontinuerlig 

kommunikation med såväl kollegor som kund men produktägaren tar även upp att hen 

emellanåt agerar “diktator” och själv bestämmer prioriteringen. Det händer att det ej går att 

slutföra projekt som planerat vilket innebär att kunderna kan få välja vad de vill ska 

prioriteras först och då utvecklas det som saknas till nästa release. Produktägaren tar också 

upp att prioriteringsordningen ändras kontinuerligt beroende på varierande faktorer men hen 

tar upp en akut kundförfrågan som ett exempel på när detta kan ske. Närheten på företaget och 

veckovisa möten underlättar prioriteringsprocessen enligt produktägaren. 

4.3.1.4 Validering och verifikation 

Vidare nämner produktägaren att de krav som genomförts också följs upp för att säkerställa 

att det som utförts faktiskt fungerar, vilket görs genom definition of done. Detta begrepp 

förklarar hen som en arbetsbok där det skrivs vad som ska utvecklas, varför det ska utvecklas, 

vad som förväntas och hur en demonstration kan visa att kravet är uppfyllt. Produktägaren 

beskriver detta som något positivt då det innebär kontinuerliga möten där alla krav testas för 

att motsvara förväntningarna. Hen förklarar att det är bättre att dessa diskussioner sker ansikte 

mot ansikte istället för att använda sig av mail då det oftast tar längre tid och risken för 

missförstånd ökar. 

4.3.1.5 Viktigaste delen/delarna 

Produktägaren säger att det viktigaste är att de levererar det som de ska. Hen menar att 

kravhanteringsprocessen är en kedja där de flesta delarna hänger ihop och därmed är det 
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enligt hen svårt att peka på enskilda delar som är viktigare än andra. Produktägaren tar dock 

upp nedbrytningsprocessen av kraven från mer omfattande ner till mer tekniska som viktig då 

det är denna tekniska kravspecifikation som testarna mappar sina testfall mot. Det är därmed 

dessa tekniska krav som ligger till grund för det som sedan levereras och således är 

nedbrytningsprocessen av vikt enligt produktägaren. 

4.3.1.6 Svårigheter/problem 

Enligt produktägaren är en svårighet i kravarbetet att fånga upp alla krav och att krav inte 

faller mellan stolarna och dyker upp till releasedatumet. Det kan även vara så att ett krav som 

skrivs av produktägaren anses vara för luddigt. Kraven som hen formulerar är av 

övergripande karaktär och hen menar då på att det ibland kan vara svårt för exempelvis 

systemarkitekten att förstå kravet eller att det uppstår svårigheter med att bryta ned det. Här är 

det enligt produktägaren viktigt med tät kommunikation, i detta fall mellan produktägare och 

systemarkitekt för att undvika missförstånd. En annan problematik som uppstår i 

kravhanteringsarbetet enligt produktägaren är att det förekommer resurskonflikter i och med 

att projekt pågår samtidigt och att det till följd av detta även uppstår konflikter i hur projekten 

bör prioriteras. Skulle problem med prioriteten uppstå gäller det att ha tydlig kommunikation 

där olika möjligheter kan diskuteras, exempelvis att flytta resurser mellan projekten och 

även ändra projektens prioriteringsordning. 

4.3.1.7 Sammanfattning 

Teman Centrala delar 

Insamling  Flera kravkällor 

 Iterativ process – ändras & läggs till 

 Nära kontakt med kund 

Dokumentation  Iterativ process 

 Omfattande dokumentation 

Prioritering  Prioriteras i en Product Priority Board. 

 Ändras kontinuerligt 

Validering och verifikation   Definition of done 

 Testning av krav 

Viktigaste delen/delarna  Nedbrytning av krav 

Svårigheter/Problem  Fånga alla krav 

 Formulering av krav 

 Prioritera projekt och krav 
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4.3.2 Systemarkitekt 

Det finns inte en människa som kan förutse hela kravbilden från början, utan man 

börjar med någon form av ramverk.  

 

(Systemarkitekten 2016) 

 

Så beskriver systemarkitekten den agila kravhanteringen inom Arris. Systemarkitekten 

beskriver hur Arris för 8 år sedan började gå över och arbeta mer agilt, framför allt med 

Scrum. Hen beskriver att alla till en början körde utifrån Scrum och var mycket nitiska i sitt 

arbete. Detta skapade dock mycket friktion inom organisationen och nu har det polerats av 

och de arbetar nu enligt systemarkitekten med en mer anpassad variant av Scrum. Trots att de 

jobbar med en anpassad variant berörs många olika delar kopplade till Scrum. Det är alltifrån 

sprintar, backlogs, daily scrums, retrospectives, user stories till features och de olika rollerna 

inom Scrum. Överlag är systemarkitekten positivt inställd till att arbeta agilt och ser de 

iterativa arbetsprocesserna som viktiga och som kärnan i det agila arbetssättet. Hen menar på 

att om de hade arbetat efter en traditionell vattenfallsmodell så hade tiden sprungit iväg, 

kostnader eskalerat och hen hade fått stora problem i sitt arbete med krav och hanteringen. 

Systemarkitekten medger att det inom vissa branscher måste det arbetas mer traditionellt men 

att det i Arris fall ej hade fungerat väl.  

 

Som alltid, det gäller att välja sin metod efter vad man gör, så är det. 

 

(Systemarkitekten 2016). 

4.3.2.1 Insamling 

Systemarkitekten är i sitt arbete omgiven av krav och arbetar med dessa på olika sätt. I detta 

arbete är tolkning och nedbrytning av krav från högre instans, i det här fallet från 

produktägaren, en av systemarkitektens främsta uppgift. Hen beskriver att det är främst 

produktägarnas uppgift att ta in marknadskrav och krav från kund och formulera dessa på en 

mer övergripande nivå. Enligt systemarkitekten blir det sedan hens uppgift att tolka och 

avgöra vad de övergripande kraven innebär rent tekniskt. Denna kravinsamlingsprocess 

beskriver arkitekten som en iterativ process, hela vägen från kravbilden som skapas utifrån 

kontakt med marknad eller specifik kund till systemarkitektens tolkning av den satta 

kravbilden.  

 

Min kollega har säkert haft kontakt med Netflix nu i två månaders tid, och bollat fram 

och tillbaka för att sätta någon form utav kravbild. 

 

(Systemarkitekten 2016) 
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Det finns även projekt där kunden själv har gjort kravspecifikationen från grunden. I sådana 

relativt ovanliga fall krävs det bearbetning av kravspecifikationen men ramen sätts av kunden 

förklarar systemarkitekten. 

 

Ofta förekommer det att krav återanvänds från tidigare kravspecifikationer och projekt. 

Systemarkitekten berättar att det beroende på typ av projekt återanvänds krav mellan 

projekten och det är därför sällan det kommer in jättemycket nya krav. Däremot tar hen upp 

att det under ett projekts gång kan uppkomma nya krav och även ändringar av befintligt 

formulerade krav. Denna kravhanteringsprocess ska enligt systemarkitekten ses som en 

levande process där kravspecifikationen är under ständig revidering, det vill säga arbetet skall 

vara en iterativ process. Detta är en kollaborativ process där kontinuerlig kommunikation och 

diskussion mellan bland annat arkitekten, produktägaren och utvecklarna är en viktig del 

enligt systemarkitekten. Även kontakt och diskussion med kund är av vikt i processen för att 

på så vis undvika missförstånd, skapa förståelse för kraven samt kontrollera dess 

genomförbarhet. I slutändan är det dock systemarkitektens uppgift att lyfta fram och förankra 

de nya kraven som kan uppkomma. 

4.3.2.2 Dokumentation 

Systemarkitekten tar upp att de formulerade kraven lagras i ett internt egenutvecklat system. 

Hen beskriver det som ett excelark där alla kraven finns, som en kravdatabas. Kraven som 

formuleras finns sedan i flera versioner beroende på ändringar av dem. Systemet ligger enligt 

systemarkitekten synligt för alla men där det i första hand är systemingenjörerna som äger den 

tekniska kravspecifikationen och därmed också rätten att göra revideringar i den. Beroende på 

storlek på projekt och krav kan det enligt systemarkitekten ibland behövas en omfattande 

kravspecifikation. Hen menar dock på att ett mer utvecklat kravhanteringssystem hade varit 

att önska men att det antingen har varit för dyrt, det har uppkommit oenigheter i vilket system 

som skulle vara lämpligast eller att införskaffningsprocessen har runnit ut i sanden.  

4.3.2.3 Prioritering 

Systemarkitekten berättar att det internt inom organisationen främst finns en prioritet mellan 

de projekt som är igång och att det är produktägarna som är ansvariga för den prioriteten. 

Oftast utgår de ifrån “störst går först”, vilket innebär att de största kunderna hamnar högst upp 

i prioriteringsordningen medan de mindre kunderna prioriteras i mån av tid. Det är dock 

viktigt enligt systemarkitekten att det händer något i varje projekt så de mindre projekten inte 

prioriteras bort helt. Denna prioritering finns dokumenterad i en PPB (Product Priority Board) 

och finns enligt systemarkitekten synlig för alla.  

 

Varje huvudprojekt har sedan en egen backlog som de olika funktionsgrupperna själva styr 

över. I dessa backlogs finns sedan olika krav eller user stories som funktionsgrupperna sedan 

skapar en prioritering för. Systemarkitekten tar dock upp att även en projektledare eller 

produktägare har möjlighet att påverka denna prioritering. Detta för att det inte alltid är 

uppenbart för funktionsgrupperna vilka krav eller stories som är viktigast. 
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4.3.2.4 Validering och verifikation 

Systemarkitekten beskriver att kravhanteringsprocessen börjar närma sig sitt slut när kraven 

till sist ska testas. Hen menar på att det är först nu som kravspecifikationen på ett sätt bör ses 

som fastställd. Trots detta är det enligt systemarkitekten en självklarhet att kraven fortsatt 

kommer att ändras. När utvecklarna känner sig klara är det första gången kraven går att mätas. 

Vid testerna uppkommer buggar och så vidare som gör att ändringar kommer att uppstå och 

därmed måste vissa krav revideras. Dessa tester kan även ge upphov till att nya krav 

uppkommer. Tester utförs och buggar fixas tills produkten känns robust och bra. Denna 

iterativa process är enligt systemarkitekten kärnan i det agila arbetssättet.  

4.3.2.5 Viktigaste delen/delarna 

Ändring av krav och öppenhet för att ta in nya krav är det viktigaste i arbetet med 

kravhantering enligt systemarkitekten.  

 

Det gäller att man inte sätter sig på sina höga hästar och anser att man har rätt. Du 

hittar inte ett projekt i denna värld som har tillräckligt med tid och resurser, så är det. 

Då gäller det att hitta en nivå som är good enough. 

 

(Systemarkitekten 2016) 

 

Det är därmed enligt systemarkitekten viktigt att vara ödmjuk inför de krav som sätts och 

tillåta dem att ändra sig och låta kravmassan växa eller krympa. Systemarkitekten menar att 

det inte får läggas för mycket prestige i kravarbetet. Kontinuerlig uppdatering, granskning och 

flexibilitet är enligt systemarkitekten A och O i kravhanteringsarbetet. 

4.3.2.6 Svårigheter/problem 

Systemarkitekten tar upp att kraven ofta kan se bra ut på papper men att de av olika 

anledningar kanske inte alls fungerar när de sätts i händerna på utvecklarna. Denna 

problematik gör dels att nedbrytningen är viktig men även som nämnt ovan att det finns 

öppenhet för omformulering av kraven. “Kravbilden är alltså inte ristad i sten” 

(Systemarkitekten 2016). Hen menar på att om kraven är fasta ökar pressen på att det måste 

bli rätt från början. Hen hävdar att det inte går att vara 100 procent rätt från början utan ett 

iterativt kravarbete bör bedrivas. 

 

Formulering av krav är enligt systemarkitekten ett annat problematiskt område då de 

övergripande kraven ofta blir “fluffiga”. 

 

Det är svårt just med den tekniska kravspecifikationen för den är allting från någonting 

som kan uppfattas som väldigt fluffigt ner till hur saker och ting verkligen ska lagras. 

Det är utmanande. 

(Systemarkitekten 2016) 
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Hen menar på att insamlingen av krav och formuleringen av dessa krav inte alla gånger är så 

tydlig. Systemarkitekten tar upp “Det ska finnas stöd för Netflix...” och “Det ska vara svårt 

för en hacker att ta sig in i boxen” som exempel på fluffiga krav. Det blir då svårt att med ett 

krav eller en user story att realisera dessa övergripande krav. 

 

Det är samma sak med Netflix, det räcker inte med att säga att det ska finnas stöd för 

Netflix och sen så gör du endast en story och sen är det klart. 

 

(Systemarkitekten 2016) 

 

En annan problematik som kan uppkomma vid prioriteringsarbetet är att det finns en tendens 

att de stora projekten prioriteras lika.  

 

Tyvärr finns det en tendens till att sätta de stora projekten på samma prioriteringsrad 

och då blir det jobbigt igen. Jaha, stor kund A mot stor kund B, tack för hjälpen 

liksom.       

(Systemarkitekten 2016) 

4.3.2.7 Sammanfattning 

Teman Centrala delar 

Insamling  Tolkning av krav 

 Skapa en kravbild 

 Flera kravkällor: kund, marknad tidigare projekt 

 Kollaborativ process 

Dokumentation  Internt system 

 Kravspecifikation 

Prioritering  Prioritering mellan projekt 

 Dokumenteras i Product Priority Board 

 Olika backlogs där krav prioriteras 

Validering och verifikation  Testning 

 Iterativ process 

Viktigaste delen/delarna  Öppenhet för ändring och omformulering av krav 

Problem/Svårigheter  Formulering av krav 

 Krav ser ofta bra ut, men så kanske inte är fallet 

 Projekt och krav prioriteras lika 
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4.3.3 Utvecklingschef 

Som utvecklingschef kan arbetsuppgifterna vara mycket varierande. En av rollerna som 

utvecklingschefen iklär sig är att agera sköld för utvecklarna. Med det menar hen att 

utvecklarna ska kunna arbeta ostört utan att någon kommer och detaljstyr dem uppifrån eller 

att utvecklarna ej ska behöva besvara frågor eller ta diskussioner med systemsidan. Det kan 

också röra sig om olika politiska diskussioner som hen tar hand om, detta är enligt 

utvecklarna mycket uppskattat förklarar personen. Personen nämner också att det under 

införandet av Scrum var hens främsta arbetsuppgift att tillsätta personer till olika grupper så 

att personerna fick delta i flertalet processer av ett projekt. Målet med sammansättningen var 

att få grupperna så självgående som möjligt och därefter enbart vägleda grupperna så de 

arbetar inom de uppsatta ramarna och försöka få personerna inom gruppen att utvecklas 

nämner utvecklingschefen. 

 

Utvecklingschefen förklarar att innan Scrum infördes arbetades det i projektteam där varje 

grupp hade en konstellation som kunde hela områdesspridningen. Alltså fanns det endast en 

backlog och en kund som det arbetades mot. När Arris övergick till Scrum gick grupperna 

över till funktionsgrupper. Det innebar att varje grupp hade ett funktionsområde vilket gjorde 

att när prioritetsändringar uppkom kunde de snabbt anpassa sig och arbeta med det som nu 

hade högre prioritet. Det går i sådana situationer inte att förklara för kunden att 

funktionsgrupperna arbetar efter vattenfallsmodellen så det är bara att vänta tills nuvarande 

arbete är klart innan vi kan arbeta med nästa sak berättar utvecklingschefen. Ytterligare ett 

problem med vattenfallsmodellen är att det är svårt att veta var projektet befinner sig för 

tillfället, dvs. projektets status. Detta var en av anledningarna till att Scrum infördes förklarar 

hen.  

   

 Det finns ingen som kan följa Scrum till punkt och pricka. 

            

       (Utvecklingschefen 2016) 

 

Personen förklarar vidare att Arris har anpassat Scrum så att det passar just deras verksamhet. 

Hen menar på att det är fördelaktigt att sitta i grupper och estimera tiden för olika uppgifter 

istället för att en chef ensam bedömer tiden att slutföra en uppgift på. Hen hävdar att det är 

bättre att teamet hanterar sin egen backlog i sin egen takt. Att arbeta med Scrum gör att det 

blir tydligt var någonstans projektet befinner sig och om det kommer att uppstå förseningar 

just tack vare iterationerna berättar hen. 

 

4.3.3.1 Insamling av krav 

Mjukvaruchefen är inte inblandad i insamlingsprocessen av krav. Däremot deltar hen i att 

analysera intressenter och underleverantörer. 
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4.3.3.2 Dokumentation 

Inom organisationen förekommer dokumentation av krav i olika former. Från mer omfattade 

till att de bryts ned till mindre uppgifter enligt mjukvaruutvecklaren. Kraven kan ibland vara 

otydliga vilket gör att de skickas tillbaka för omformulering. Dokumentationen är därmed en 

iterativ process enligt utvecklingschefen. Det är inte bara krav som dokumenteras enligt 

mjukvaruutvecklaren, även testfall och prioriteringsordning dokumenteras noga. 

4.3.3.3 Prioritering 

Vid sidan av sammansättningen av grupperna nämner personen att mycket fokus har legat på 

hantering av backlog. Utvecklingschefen menar på att det är inte bara är att ta en uppgift från 

en backlog och arbeta med den utan att det finns ett antal faktorer som påverkar. Givetvis 

granskas vilken uppgift som har högst prioritet men det kan finnas uppgifter som har lägre 

prioritet men som ändå bör utföras innan. Hen förklarar att demo-arbete är en uppgift som 

kanske inte alltid har högst prioritet men som ibland bör göras före vissa högre prioriterade 

uppgifter under ett sprintarbete på 3 veckor. Alltså förekommer det vissa undantag i vad som 

ska göras utifrån prioriteringsfaktorerna. Utvecklingschefen menar på att det ligger mycket 

sunt förnuft bakom varför vissa val ska göras före andra. De tekniska kraven bryts ned till 

mindre arbetsuppgifter som även de prioriteras. Hen beskriver det som att alla uppgifter läggs 

i en stor hög och att det utifrån prioriteringsfaktorerna sedan är upp till utvecklarna själva 

bestämma vilka uppgifter de vill jobba med. Hen berättar också att de sorterar backlogen efter 

prioritet så att de vet ungefär hur de ligger till. Prioriteringsordningen ändras kontinuerligt där 

olika faktorer ligger till grund för detta. En kund som plötsligt blir viktigare av någon 

anledning är ett skäl till att fokus skiftas. 

4.3.3.4 Validering och verifikation 

Mjukvaruchefen berörs ej av validering och verifikation av krav i sitt dagliga arbete. Hen tar 

dock upp att det är viktigt att förankra krav och skapa en tydlig förståelse för vad de innebär. 

Utan förståelse för kraven finns risk för att fel saker utförs och det är också svårt att skapa 

testfall för om kraven är uppfyllda eller ej. 

4.3.3.5 Viktigaste delen/delarna 

Utvecklingschefen tar upp kommunikation som en av de viktigaste faktorerna i 

kravhanteringsarbetet. Hen anser att kommunikationen på företaget fungerar bra och att 

närheten inom företaget leder till tät kontakt vilket underlättar arbetet. Hen lyfter främst de 

kontinuerliga morgonmöten som äger rum som viktiga där idéer och kunskap sprids och där 

samtliga även ges en lägesuppdatering om projektets status. 

4.3.3.6 Problem/Svårigheter 

Problem som kan uppstå i arbetet med krav är hur de formuleras. Ibland har krav inte varit 

tydliga nog och det går då inte att förstå vad de specifika kraven syftar till. Det har då endast 



38 
 

skrivits vad kravet ska innehålla vilket bidrar till att det blir “luddigt”. Då händer det ofta att 

kravet skickas tillbaka för revidering till produktägaren och/eller systemarkitekten beroende 

på vilken nivå det rör sig om. Utvecklingschefen tar även upp att det finns viss 

kommunikationsproblematik vad gäller förväntningar inom organisationen. Ibland är det svårt 

att matcha de förväntningar som finns från kund eller ledning och att kommunikationen från 

båda håll enligt utvecklingschefen kan åsamka problem.  

 

Det är många som är ute överallt och pratar med varandra så att prata kan vi ju. Men 

det är just det här med om vi har förstått varandra som är väldigt svårt. 

           

      (Utvecklingschefen 2016) 

4.3.3.7 Sammanfattning 

Teman Centrala delar 

Insamling  Analysera kunder och underleverantörer 

Dokumentation  Olika typer av krav 

 Iterativ process 

 Mycket dokumentation 

Prioritering  Prioriteringsordningen skiftas kontinuerligt 

 Sunt förnuft bakom prioriteringsbeslut 

 Flertalet typer av krav prioriteras 

Validering och verifikation  Förankra och skapa förståelse för krav 

Viktigaste delen/delarna  Kommunikation 

 Främst fysiska möten 

Problem/Svårigheter  Formulering av krav 

 Kommunikation och förståelse inom 

organisation 

4.3.4 Mjukvaruutvecklare 

Mjukvaruutvecklaren har främst till uppgift att skriva mjukvarukod men är även arkitekt över 

en av organisationens funktionsgrupper. Hen tar upp att rollen som arkitekt över en 

funktionsgrupp ej är lika övergripande och omfattande som den systemarkitektsroll som också 

finns inom organisationen. Mjukvaruutvecklaren ser kravhanteringsprocessen som mycket 

praktisk där krav tas fram inom ett projekt och sedan blir implementerade praktiskt.  

 

Precis som tidigare respondenter tar mjukvaruutvecklaren upp att de numera inom 

organisationen bland annat jobbar med Scrum. Innan övergången arbetade de med mer 
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traditionella projekt där enskilda grupper arbetade med egna projekt och jobbade därmed på 

sina egna sätt. Detta medförde till slut att det ofta togs genvägar och speciallösningar vilka 

sedan var svåra att förstå för andra personer utanför gruppen. Genom övergången till Scrum 

och användningen av funktionsgrupper äger grupperna numera ett område och inte ett 

specifikt projekt, vilket gör att genvägar ofta undviks och de inblandade blir mer bekanta med 

sitt område. Denna problematik var en grundfaktor till övergången till Scrum enligt 

mjukvaruutvecklaren. 

4.3.4.1 Insamling 

I sitt arbete berörs mjukvaruutvecklaren en del av krav och hantering av dessa. De krav som 

produktägarna samlar in och formulerar bryts sedan ned av systemarkitekten till mer tekniska 

krav. Mjukvaruutvecklaren säger att hen är delaktig i arbetet med att granska denna tekniska 

kravspecifikation. Mjukvaruutvecklaren berättar att det förkommer tät kontakt med kund 

under insamlingen av krav. Hen menar dock på att kunder ibland är mycket bestämda med 

vilken produkt de vill ha, men att de sedan när produkten levereras inser att den inte var så 

bra. Mjukvaruutvecklaren anser att det till viss del är deras ansvar att tala om för kunden när 

de begär något som är ovanligt eller svårt att implementera. När sådana krav kommer från 

kund är det därmed viktigt att kommunicera enligt mjukvaruutvecklaren. Krav kan även 

komma in eller ändras under projektets gång. 

 

Ibland kommer det ett mail eller så står det en systemingenjör vid skrivbordet och 

säger, hörrudu, vår kund har sagt att de vill ha det här istället. 

           

      (Mjukvaruutvecklaren 2016) 

 

När ändringar sker eller nya krav kommer in börjar täta diskussioner och möten äga rum 

vilket kan vara en intensiv process enligt mjukvaruutvecklaren. Ibland kommer de fram till att 

kraven går att ändra eller läggas till medan de i andra fall, exempelvis när kraven ej ses som 

rimliga eller möjliga att implementera, säger nej till kundens förfrågan. 

4.3.4.2 Dokumentation 

Mjukvaruutvecklaren beskriver att de på företaget har ett kravhanteringssystem som heter 

Retrace där kraven dokumenteras. I sitt arbete använder mjukvaruutvecklaren främst systemet 

till att knyta ihop testfall med krav och se till så att alla krav verkligen täcks in och testas. De 

tekniska kraven dokumenteras enligt mjukvaruutvecklaren i ett dokument som kallas 

Technical Requirements och det finns ett sådant dokument per projekt. Det förekommer att 

det läggs till krav på denna lista och även att existerande krav ändras. Utifrån den tekniska 

kravspecifikationen gör mjukvaruutvecklaren mer konkreta arbetsuppgifter som utvecklarna 

enklare kan förstå. Ibland kan det enligt mjukvaruutvecklaren vara så att kunden kommer med 

något nytt krav och då tas det ställning till huruvida det ska genomföras eller ej. Hen menar 

att de försöker vara så agila som möjligt vad gäller krav och inte låsa dem tidigt. 

Mjukvaruutvecklaren tar upp att det emellanåt förekommer mycket dokumentation. 
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Vi lägger ganska mycket krut på att få det logiskt, användbart och väldokumenterat. 

            

       (Mjukvaruutvecklaren 2016) 

4.3.4.3 Prioritering 

Det gör att det måste prioriteras och planeras, och planeras och prioriteras om igen. 

           

      (Mjukvaruutvecklaren 2016) 

 

Mjukvaruutvecklaren beskriver att flera projekt går parallellt vilket gör att det måste finnas en 

bestämd prioriteringsordning mellan dessa. Denna prioritering finns dokumenterad i en lista 

som ägs av produktledningen. Varje projekt har sedan en egen backlog där stories kopplade 

till kraven läggs. Dessa stories beskriver mjukvaruutvecklaren som de uppgifter som någon 

gång skall utföras. I sin roll som teamleader är det hens uppgift att planera vad teamet ska 

göra och hur uppgifterna skall prioriteras. Hen menar att prioriteten mellan såväl projekt som 

krav förändras med tiden. Det kan enligt mjukvaruutvecklaren ha flera orsaker men en kan 

vara att en ny stor kund kommer och därmed prioriteras före andra projekt. Hen tar även upp 

att prioriteringsordningen kan ändras när nya krav uppkommer som kräver högre prioritet 

eller när krav ändras. 

 

Det viktigaste är att alla har något att jobba med och att vi jobbar med det som är av 

högst prioritet.  

           

      (Mjukvaruutvecklaren 2016) 

 

Mjukvaruutvecklaren anser att så länge alla resurser de har jobbar med det som är högst 

prioriterat så går det inte jobba mycket bättre. Resten är bara processer runt omkring. 

4.3.4.4 Validering och verifikation 

För att se huruvida kraven är uppfyllda eller ej krävs det enligt mjukvaruutvecklaren 

kontinuerliga systemtester. Innan dessa tester finns en checklista på vad som ska vara uppfyllt 

och det är först när denna lista är godkänd som testerna kan börja. Systemtesterna är en 

omfattande iterativ process där testerna genomförs till vissa kriterier är uppfyllda. Alla tester 

är även mappade mot de dokumenterade kraven och det är på det sättet som verkligen går att 

se att kraven är uppfyllda enligt mjukvaruutvecklaren. Hen tar även upp att det utförs tester i 

kundmiljö, dvs. tester i den miljö som kunden är tänkt använda produkten. På så sätt 

involveras även kunden och de ser hur det går till på riktigt. De använder sig också av 

hemanvändare för att genomföra vissa tester. 
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4.3.4.5 Viktigaste delen/delarna 

När mjukvaruutvecklaren tänker på kravhantering är det främst den inledande fasen av ett 

projekt som ligger i fokus där täta diskussioner fram och tillbaka äger rum för att kunna ta in 

och formulera kraven och undersöka huruvida de är realiserbara eller ej. Just dessa täta 

diskussioner är något som mjukvaruutvecklaren ständigt återkommer till och ser som en 

viktig del av kravhanteringsprocessen. Hen tar upp att den främsta kontakten sker genom mail 

eller rent fysiskt. Det senare är det mjukvaruutvecklaren i första hand förespråkar då hen 

menar att det faktiskt är det enklaste sättet att reda ut någonting på. Utöver kommunikation är 

det enligt mjukvaruutvecklaren viktigt att tillfredsställa kunden och att det som levereras är 

logiskt och användbart. För att uppnå detta menar hen att kraven måste få ändras i flertalet 

iterationer så att det resultatet blir till belåtenhet för kunden. 

4.3.4.6 Problem/svårigheter 

Till sina arbetsuppgifter uppger mjukvaruutvecklaren att hen bryter ned krav till uppgifter 

som ska vara lättare att förstå. Just förståelse för vissa krav är något som mjukvaruutvecklaren 

tar upp som problematiskt. Det är inte alltid helt klart, utifrån kraven, vad kunderna egentligen 

vill ha eftersom de är nedbrutna. Mjukvaruutvecklaren förespråkar därför tätare kontakt och 

mer diskussion med produktledningen. Kontakt med systemsidan har hen däremot nästan 

dagligen där utformning och nedbrytning av krav diskuteras. 

 

En av de främsta svårigheterna/problem som uppkommer i arbetet med kravhantering är 

enligt mjukvaruutvecklaren att kraven som hen tar emot ibland kan vara diffusa och 

“fluffiga”.  

 

Ibland kan vi få produktkraven: vi ska ha wifi. Det skulle behöva vara lite mer 

detaljerat än så. 

            

       (Mjukvaruutvecklaren 2016) 

 

För att tydliggöra dessa fluffiga krav krävs det enligt mjukvaruutvecklaren mycket diskussion. 

Hen menar att kraven ofta formuleras om flertalet gånger i och med diskussionerna så det är 

inte svårt att formulera krav, det är bara svårt att få det bra från början. Hen lägger ingen 

prestige i detta utan menar att denna iterativa process är nödvändig. 

 

Utöver problematiken om att krav kan vara otydligt formulerade tar mjukvaruutvecklaren 

även upp svårigheter med att ha kontroll på hela kedjan. 

 

Vi har inte kontroll över hela kedjan. Jag tror det är väldigt få företag som har 

det. 

            

       (Mjukvaruutvecklaren 2016) 
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Mjukvaruutvecklaren tar upp att krav ofta ser bra ut men att det är andra faktorer som 

påverkar huruvida de går att uppfylla eller ej. Det kan vara tredjepartsaktörer som inte 

levererar rätt hårdvara eller att leveransen blir försenad. Detta kan enligt mjukvaruutvecklaren 

innebära att de inte kan uppfylla sina krav. Det kan då krävas att de får gå tillbaka hela vägen 

till kraven, diskutera om dem och försöka jobba runt dem på något sätt. Mjukvaruutvecklaren 

menar därmed på att det utifrån kraven ej går att bestämma hur en produkt ska se ut när den är 

klar eftersom det saknas kontroll på hela kedjan. Hen ser därmed en svårighet i att utifrån hur 

ett krav är formulerat faktiskt se hur lösningen kommer att implementeras. 

 

En annan problematik som tas upp är att det bland uppstår prioriteringskrockar. Då gäller det 

att vara tydlig mot den som äger uppgiften och förklara varför vissa uppgifter prioriteras före 

andra och så vidare. 

4.3.4.7 Sammanfattning 

Teman Centrala delar 

Insamling av krav  Granskar insamlade krav 

 Tät kontakt och kommunikation 

 Kontinuerlig insamlingsprocess & ändringar. 

Dokumentation  Dokumenteras i system 

 Tekniska krav i Technical Requirements 

 Iterativ och agil process 

Prioritering  Prioritering av projekt, krav och uppgifter 

 Dokumenterad prioritering 

 Iterativ process 

 Arbeta med det mest kritiska/högst prioritet 

Validering och verifikation  Kontinuerlig testning 

 Tester mappade mot krav 

 Olika typer av tester 

Viktigaste delen/delarna  Kommunikation 

 Tillfredsställa kund 

Problem/Svårigheter  Förståelse av krav 

 Formulering av krav 

 Ej kontroll på hela kedjan 

 Prioriteringskrockar 
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5 Analys 

I denna del kommer vi att analysera de teman vi funnit i vår empiri tillsammans med det vi 

presenterade i teorikapitlet. Vi kommer även att jämföra dessa två delar. Resultatet av 

analysen kommer sedan presenteras under kapitlet slutsats. 

5.1 Frågeställningar 

Vi vill genom att presentera frågeställningarna ytterligare uppdatera läsaren om vad som 

kommer besvaras i denna del. 

 Hur ser arbetet med kravhantering ut i praktiken inom utvecklingsprojekt som 

använder sig av Scrum i jämförelse med litteraturen? 

 Vad är viktigast med kravhantering inom utvecklingsprojekt som applicerar Scrum 

enligt utövare i praktiken? 

 Vilka problem/svårigheter kan uppkomma med kravhantering inom utvecklingsprojekt 

som applicerar Scrum i praktiken? 

5.2 Temaurval 

Studiens abduktiva angreppssätt medförde att teman identifierades i såväl litteratur som 

empiri. I tabellen presenteras de övergripande teman som inledningsvis identifierades som 

relevanta för vår studie. Vi visar även i vilken av uppsatsens delar vi identifierade dem. 

 

Tabell 1  

Litteratur Empiri Gemensamma 

Insamling av krav 

Validering/Verifikation 

Iteration 

Testning 

Viktigaste delen/delarna 

Problem/Svårigheter 

 

Dokumentation 

Prioritering 

Kommunikation 

 

 

Vi har valt att endast fokusera på några av de teman som vi identifierade. Detta urval gjordes 

av utrymmesskäl men också på grund av att de andra temana gick in i de utvalda och således 

behandlades även dessa i viss utsträckning. Iteration var ett tema som identifierades i 

litteraturen men som också togs upp i samband med flertalet andra teman under 

empiriinsamlingen. Vi valde därmed att ej ta med det som ett huvudtema utan behandlar det 

istället i de andra temana. Testning var ett tema som uppkom i empirin då samtliga 

respondenter tog upp detta. Testning har en stark koppling till validering och verifikation 

vilket framkom i empirin då det togs upp att testning används för att validera att ett krav är 

uppfyllt. På grund av denna starka koppling och att testning var i fokus i empirin beslutade vi 
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att använda testning som tema istället för validering och verifikation.  De teman vi skapade är 

således: 

 

 Kommunikation 

 Insamling 

 Dokumentation 

 Prioritering 

 Testning 

 Viktigaste delen/delarna 

 Problem/svårigheter 

5.2.1 Kommunikation 

Kontinuerliga diskussioner om krav och dess utformning sker ständigt mellan organisationens 

delar samt med kund. Detta är något som systemarkitekten beskriver som en riktigt iterativ 

process för att samtliga intressenter skall förstå kraven och för att säkerställa att de verkligen 

är genomförbara. Även mjukvaruutvecklaren tar upp den iterativa kravprocess mellan 

organisationens delar samt med kund som en metod för att förankra krav och lösa problem 

relaterade till detta. Aurum & Wohlin (2015) skriver om precis detta i relation till validering 

och verifikation av krav. Författarna (ibid.) skriver att kraven skall vara begripliga och 

uppfattas lika av samtliga intressenter och att kravens genomförbarhet bör undersökas, detta 

för att i slutändan skapa god kvalitet på produkten som skall levereras. Det författarna (ibid.) 

tar upp är därmed i enlighet med hur de arbetar på Arris. Detta går att koppla till princip 9 och 

4 i det agila manifestet som berör strävan efter hög kvalitet samt kundinvolvering vid 

framtagning och validering av krav (Beck et al. 2001). 

 

Systemarkitekten och utvecklingschefen beskriver att de inom organisationen jobbar mycket 

med daily scrums, dvs. dagliga möten där projektets och de olika uppgifternas aktuella status 

diskuteras. Dessa fysiska möten förespråkas av mjukvaruutvecklaren som anser att det är 

enklare och mer tidseffektivt att lösa problem genom denna kommunikationsform. 

Produktägaren och utvecklingschefen tar upp att närheten inom organisationen leder till 

mycket personliga och fysiska möten vilket är mycket uppskattat av de berörda individerna. I 

enlighet med Scrum arbetar de på Arris med dagliga möten där information och kunskap 

sprids (Schwaber & Sutherland 2013). Utvecklingschefen tar upp att de har anpassat Scrum 

till en version som passar organisationen där de dagliga mötena alltså är en av Scrums delar 

som de anammat. 

 

Ovanstående visar att det finns klara likheter i hur kommunikation av krav går till i praktiken i 

relation till det som formulerats i litteraturen. Vi ser att organisationen har anpassat Scrum till 

en version som lämpar sig väl för den specifika organisation men att de detta till trots 

fortfarande jobbar med delar kopplade till kommunikation som Scrum förespråkar. 
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5.2.2 Insamling 

Insamling av krav anses vara en viktig faktor för utvecklingsprojekt. Hull et al. (2011) 

argumenterar för att det är just kraven som utgör grunden för ett projekt och insamling och 

urval är en mycket viktig och kritisk del (Orr 2004: Aurum & Wohlin 2005). Även 

produktägaren nämner detta som grunden för ett projekt. Hen nämner att det är just 

kravinsamlingen som utgör vilka förväntningar som ställs på projektet. Mjukvaruutvecklaren 

nämner också att det är en kritisk faktor för om ett projekt uppnår kundens förväntningar eller 

ej. 

 

Att förstå omgivningen är en aktivitet som bör utföras för att få en inblick i hur produkter kan 

anpassas till en viss organisation eller marknad. Produktägaren säger att kraven oftast tas fram 

tillsammans med kund vilket går i linje med vad Cao och Ramesh (2008) skriver men att så 

inte alltid är fallet. Hen menar på att krav även ofta går att återanvända från tidigare projekt, 

vilket också nämns utav Carrizo et al. (2014). Produktägaren anser att detta är en stor fördel 

då det ger klarhet i vilka krav som fungerar men också hur de ska utföras för att få önskvärt 

resultat. Detta nämns också i av Carrizo et al. (2014) som ett bra tillvägagångssätt då 

dokumentation och manualer redans finns vilket underlättar utförandet.  

 

Systemarkitekten beskriver hur det till en början samlas in övergripande krav vilket stämmer 

överens med det Cao och Ramesh (2008) skriver om agil kravhantering. Samtliga 

respondenter beskriver även hur krav kontinuerligt kommer in och läggs till som en del av 

insamlingsprocessen. Insamlingen sker därmed iterativt vilket också finns formulerat i 

litteraturen (Cao & Ramesh 2008). Systemarkitekten tar upp att krav samlas in och en 

kravbild skapas i iterationer genom kontakt med kund vilket också Cao och Ramesh (2008) 

tar upp. Den nära kontakten med kund styrks även av produktägaren. Respondenterna nämner 

också att krav kan komma ifrån bland annat kund, marknad och tidigare projekt vilket är i 

enlighet med vad Aurum och Wohlin (2005) skriver om att krav kan vara spridda bland 

många parter och källor. 

 

Sammanfattningsvis ser vi många likheter i hur de arbetar med insamling av krav i praktiken 

med det i litteraturen. Flera respondenter tar upp insamling som en kritisk faktor och grunden 

för kravhanteringsprocessen. Detta styrker det som finns skrivet i litteraturen. Vi ser också 

insamling av krav som kritiskt då de insamlade kraven styr projektets riktning och 

förväntningar. 

5.2.3 Dokumentation 

Krav kan enligt Aurum och Wohlin (2005) komma från många olika källor och skall sedan 

tolkas, utvärderas och valideras. Författarna (ibid.) tar även upp att dessa krav bör 

dokumenteras i en kravspecifikation vilken enligt De Lucia och Qusef (2010) är till för att 

sprida kunskap om vad som skall utföras. Inom agil kravhantering däremot förespråkas ej 

omfattande dokumentation utan mer fokus bör ligga på fysisk kommunikation (Inayat et al. 

2015: Bjarnason et al. 2016: Beck et al. 2001). Samtliga respondenter pratar dock utförligt om 
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dokumentation av krav och ger uttryck för att detta är viktigt och att det finns ett behov av det. 

Produktägaren tar bland annat upp fördelarna med väldokumenterade krav då det enkelt går 

att se hur tidigare specifikationer såg ut, hur kraven har förändrats i olika versioner samt att 

om kraven är noga dokumenterade går det enkelt att använda dessa i nästkommande projekt 

också. Hen menar på att dokumentationen kan bli omfattande på grund av kravens olika 

versioner osv. vilket strider mot vad agil kravhanteringen förespråkar.  

 

Kravens olika versioner visar att ändringar av kraven har ägt rum. Förändring av krav är något 

som samtliga respondenter tar upp. Systemarkitekten kallar den del för den agila delen av 

kravhanteringsprocessen. Hen menar att kravbilden ej är ristad i sten utan måste få vara en 

iterativ process där krav måste tillåtas att ändras och att nya kan tas krav in. Även 

produktägaren tar upp denna iterativa process och beskriver det som att krav kontinuerliga 

kan komma in och krav kan ändras och anpassas efter kundernas önskemål. Hen beskriver 

även kravdokumenten som levande där möjligheten till ändringar hela tiden finns. 

Utvecklingschefen tar upp att otydliga krav förekommer och att de då skickas tillbaka för 

revidering. Även detta styrker bilden av det iterativa dokumentationsarbetet av krav. 

Mjukvaruutvecklaren tar upp att de på Arris försöker vara så agila och smidiga som möjligt 

och ej låsa krav för tidigt då det händer att krav ändras. Det finns klara likheter i det som 

respondenterna tar upp och det som Rubin (2013) samt Schwaber och Sutherland (2013) 

skriver om den agila hanteringen av product backlogen inom Scrum. Princip 2 i det agila 

manifestet (Beck et al. 2001) går även att relatera till det respondenterna tar upp då principen 

behandlar öppenhet mot förändringar av krav och att vända detta till kundens fördel. 

 

En annan faktor till att kravdokumentationen på Arris blir relativt omfattande är den stegvisa 

nedbrytningen av de insamlade kraven. Produktägaren tar upp att hen initialt formulerar de 

övergripande kraven. Det är sedan systemarkitektens uppgift att bryta ned dessa mer generella 

krav till mer tekniskt utformade. Mjukvaruutvecklaren förklarar sedan att hen utifrån den 

tekniska kravspecifikationen bryter ned dessa krav ytterligare en gång till mer specifika 

uppgifter som utvecklarna enklare kan förstå. Denna nedbrytningsprocess innebär att tre olika 

typer av kravspecifikationer formuleras vilket i slutändan leder till omfattande dokumentation. 

Mjukvaruutvecklaren beskriver även att det under denna nedbrytningsprocess sker täta 

diskussioner mellan organisationens delar där hen främst har kontakt med systemsidan och 

systemarkitekten. Systemarkitekten i sin tur nämner produktägaren som den hen främst har 

kontakt/arbetar med. Det finns starka paralleller mellan ovanstående beskrivna iterativa 

nedbrytningsprocess och den kontinuerliga dialogen mellan organisationens delar och det 

Rubin (2013) skriver om att nedbrytningsprocessen sker genom kontinuerlig kommunikation. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att respondenterna tar upp att flertalet kravspecifikationer 

förekommer och att krav ändras och dokumenteras i olika versioner. Detta understryker det 

vissa respondenter tar upp om att omfattande dokumentation av krav existerar inom 

organisationen. 
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5.2.4 Prioritering 

När krav ska prioriteras är det många aspekter som ska vägas in (Aurum & Wohlin 2005). 

Utvecklingschefen tar upp att det förekommer olika typer av krav att prioritera vilket även 

mjukvaruutvecklaren styrker då hen berättar att det sker prioritering av krav och uppgifter 

men också av organisationens pågående projekt. Mjukvaruutvecklaren tar upp att flera projekt 

går parallellt. Detta gör att det är viktigt att det finns en prioritering mellan projekten, vilket 

noga dokumenteras i en Product Priority Board. Flertalet respondenter berättar att 

prioriteringsarbetet sker iterativt och att ordningen kontinuerligt ändras. Det finns enligt 

respondenterna flertalet anledningar till att prioriteten ändras, exempelvis att krav revideras 

eller att en ny stor kund inkommer och kräver mer fokus. En iterativ prioriteringsprocess där 

ändringar i ordningen sker tar även Cao och Ramesh (2008) upp i litteraturen. Daneva et al. 

(2014) och Cao och Ramesh (2008) tar också upp att kund bör involveras i 

prioriteringsarbetet av kraven vilket produktägaren nämner att de gör genom kontinuerlig 

kommunikation med kund. 

 

Systemarkitekten beskriver hur de i varje backlog prioriterar kraven kopplade till backlogens 

projekt. Här prioriteras det som är mest kritiskt högst. Mjukvaruutvecklaren tar upp att det 

viktigaste är att de hela tiden arbetar med det som är av högst prioritet. Detta går att relatera 

till det Cao och Ramesh (2008) tar upp om att det med högst prioritet bör implementeras först 

för att skapa mest affärsvärde för kund. Utvecklingschefen däremot hävdar att det med högst 

prioritet i backlogen inte nödvändigtvis ska utföras först. Hen menar att det förekommer 

undantag och att det då ligger sunt förnuft bakom de val som görs där prioriteringsordningen 

frångås. 

 

Prioritering av krav tas upp som en ibland problematisk process av mjukvaruutvecklaren, 

systemarkitekten och produktägaren. Prioritering av krav tas även upp som en komplex 

process i litteraturen (Achimugu et al. 2014). 

 

Vi ser att arbetet i många aspekter liknar det litteraturen förespråkar men att det finns spår av 

distinktion. Respondenterna tar dock upp att prioriteringen av krav dokumenteras noga. 

Denna prioriteringsdokumentation är något vi saknar i litteraturen. Prioritering av krav ses 

som en kritisk aspekt men trots detta tillämpas det inte alltid fullt ut i verksamheten utan 

undantag görs. 

5.2.5 Testning 

Samtliga respondenter tar upp att krav kan vara otydligt formulerade men att det ur kundens 

perspektiv är tydligt vad som skall göras. Denna problematik går hand i hand med det Aurum 

och Wohlin (2005) skriver om att kraven skall vara begripliga och tillräckligt detaljerade för 

att vara genomförbara. Mjukvaruchefen menar att det är viktigt att förankra kraven och skapa 

en gemensam förståelse för vad de innebär, annars finns möjligheten för att fel saker utförs. 

Aurum och Wohlin (2005) skriver vidare att om förståelse för krav saknas är det troligt att 

produkten ej kommer bli av hög kvalitet. 
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När kravet blivit begripligt är det dags att säkerställa att kraven är möjliga att genomföra med 

lämplig utrustning (Aurum och Wohlin 2005). Produktägaren förklarar att ha tillgänglig 

utrustning tillsammans med rätt kompetens är en mycket viktigt del för att kravet kunna 

genomföras.  

 

När kraven anses uppfyllda testas de enligt produktägaren genom defintion of done där 

samtliga inblandade skapar en gemensam förståelse för vad uppfyllt innebär. Definition of 

done är också något som Schwaber och Sutherland (2013) skriver om i litteraturen. 

Mjukvaruutvecklaren tar upp att kraven sedan måste testas genom kontinuerliga systemtester. 

Dessa tester bedrivs iterativt vilket går i linje med den agila arbetsmetodiken. 

Mjukvaruutvecklaren berättar även att de utför tester tillsammans med kund i kundmiljö 

vilket Hazzan och Dubinsky (2014) skriver i litteraturen om att tester tillsammans med kund 

ökar kvaliteten. Detta går även att relatera till princip 9 av det agila manifestets principer som 

berör strävan efter hög kvalitet (Beck et al. 2001). Testernas som utförs genererar enligt 

systemarkitekten ofta nya krav och hen menar att det skall finnas öppenhet för nya krav vilket 

princip 2 av agila manifestets principer som tar upp välkomnande av krav sent i utvecklingen 

(Beck et al. (2001) vilket testning i det här fallet är. 

 

Hull et al. (2011) tar upp att krav kan vara svåra att testa och se att de verkligen är uppfyllda 

om det ej finns spårbarhet. För att denna spårbarhet ska finnas bör krav vara mappade mot 

varandra (ibid.) Mjukvaruutvecklaren beskriver att de inom organisation har testfall mappade 

mot alla dokumenterade krav för att se att de är uppfyllda vilket alltså är i enlighet med det 

Hull et al. (2011) skriver i litteraturen. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se en viss problematik i att testa krav om förståelse och väl utförd 

förankring av dem ej existerar.  

5.2.6 Viktigaste delen/delarna 

Inom agila metoder är kommunikation en vital del vilket inte minst visas i det agila 

manifestet. Av manifestets 12 principer är det främst två av dem som berör kommunikation, 

princip 4 och 6, där princip 4 tar upp vikten av nära kontakt och kommunikation med kund 

och där princip 6 lyfter fram ansikte mot ansikte som det effektivaste sättet att kommunicera 

genom (Beck et al. 2001). Detta tar även Cao & Ramesh (2008) upp som kännetecken för agil 

arbetsmetodik. Både utvecklingschefen och mjukvaruutvecklaren tar upp kommunikation som 

en av de viktigaste delarna av kravhanteringsprocessen. Mjukvaruutvecklaren tar upp att 

mycket av kommunikationen i sin roll sker fysiskt vilket hen och utvecklingschefen 

förespråkar. Det respondenterna tar upp går alltså helt i linje med vad som formuleras i 

litteraturen. 

 

Systemarkitekten tar upp öppenhet för ändring och kontinuerlig insamling av krav som en av 

de viktigaste delarna i agil kravhantering. Av det agila manifestets principer behandlar princip 

2 precis detta (Beck et al. 2001) och Inyat et al. (2015) lyfter förändring av krav som en viktig 

aspekt inom agila metoder. Hazzan och Dubinsky (2014) menar på att det är svårt för kund att 
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förutspå alla krav. Rubin (2013) och Aurum och Wohlin (2005) tar således upp att 

kravinsamling bör bedrivas iterativt vilket går i enlighet med systemarkitektens åsikter. 

Spårbarhet, dvs. hur krav är nedbrutna och mappade till varandra är enligt Hull et al. (2011) 

viktigt. Produktägaren ser också denna process som en viktig del i arbetet med kravhantering. 

Hen anser att nedbrytningsprocessen är av vikt då de nedbrutna tekniska kraven mappas mot 

de testfall som testarna skapar. Detta tar också Hull et al. (2011) upp då det är svårt att testa 

om kraven är uppfyllda om spårbarhet saknas. 

 

Det som respondenterna anser vara viktigast i kravhanteringsarbetet ses även som viktigt 

inom litteraturen. Inom agila metoder förespråkas det i litteraturen kommunikation och 

samarbete vilket också anses som viktigt av utövarna inom agil kravhantering i praktiken. 

5.2.7 Problem/Svårigheter 

En källa till problem inom organisationen som samtliga respondenter tar upp är den “luddiga” 

formuleringen av krav som förekommer. Det är enligt respondenterna inte tydligt utifrån 

kravens utformning vad som verkligen ska göras, vad kunden vill ha ut och så vidare. I 

litteraturen skriver Aurum & Wohlin (2015) om kvalitetssäkring och att kraven måste vara 

specificerade nog för att kunna uppfyllas. Samtliga respondenter alltså lyfter alltså detta som 

en svårighet men de är också eniga om att kommunikation och kontinuerliga diskussioner är 

lösningen på denna problematik. 

 

Trots att respondenterna lyfter kommunikation som lösningen på ovanstående problematik 

menar utvecklingschefen att det ibland uppstår problem med kommunikation av förväntningar 

inom organisationen. 

 

Systemarkitekten å sin sida anser att det finns en svårighet i att de krav som formuleras ser bra 

ut på papper men att det när kraven sedan skall genomföras ej går som förväntat. Hen menar 

därför på att det krävs en öppenhet till omformulering och ändring av krav. Detta är även 

något som finns skrivet i princip 2 i agila manifestet och som Rubin (2013) tar upp.  

Mjukvaruutvecklaren går också in på öppenhet till ändringar av krav. Hen kopplar dock detta 

till problematiken med att inte ha kontroll på hela kedjan, dvs. när andra aktörer är 

involverade. Hen menar att beroendet av tredjepartsaktörer gör att krav i vissa fall kan 

medföra att de måste ändra om de uppsatta kraven. 

 

Prioritering är ytterligare en svårighet som nämns av såväl produktägaren och 

mjukvaruutvecklaren. De menar på att resurskonflikter kan medföra att det uppstår problem 

med att prioritera projekt och således även krav. Cao och Ramesh (2008) skriver att krav 

framtagna i agil kravhantering är enkla att prioritera. Det motsäger därmed den problematik 

som respondenterna tar upp. 

 

Utifrån den problematik som observerats i empirin kan vi se att några problemområden endast 

tas upp av en enskild respondent medan exempelvis problematiken med prioritering samt 

svårigheten med formulering och förståelse av krav lyfts av flera respondenter. Denna insikt 
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gör att vi uppfattar det som att vissa problem/svårigheter är kopplade till olika 

befattningsområden som respondenterna har.  

5.2.8 Kopplingar mellan teman 

Vi har under analysarbetet noterat att många av de identifierade temana går ihop med 

varandra och har någon slags koppling. En av de starkaste kopplingarna vi fann var mellan 

kommunikation och prioritering. För att ta fram någon form av prioriteringsordning krävs 

kontinuerlig kommunikation inom organisationen men även med kund. Produktägaren tar 

bland annat upp att prioriteringen främst sker genom tät kontakt med kollegor, ofta andra 

produktägare, för att sätta prioriteringen mellan projekten och därmed i slutändan även kraven 

kopplade till dessa. Hen berättar även att tydlig kommunikation är en vital faktor för att lösa 

prioriteringsproblem. Ramesh, Cao och Baskerville (2010) skriver att involvera kund i 

utvecklingsprocessen gör det enklare att prioritera. Kommunikation och prioritering påvisar 

således att de olika delarna påverkar varandra. Vi ser detta som naturligt men också som 

viktigt vilket även produktägaren konstaterar. 

 

Kopplat till prioritering och kommunikation finner vi även dokumentation av krav. 

Produktägaren och systemarkitekten tar upp den iterativa dokumentationsprocessen där nya 

krav samlas in och dokumenteras. Detta sker genom ständig kommunikation med kund, 

marknad och inom teamen vilket Huckabee (2015) tar upp som en framgångsfaktor vid 

dokumentation av krav. Nedbrytningsprocessen av krav kräver också täta diskussioner inom 

organisationens olika delar enligt mjukvaruutvecklaren. Rubin (2013) menar också på att 

kontinuerlig dialog mellan intressenter och utvecklingsteam är en nödvändighet i arbetet med 

att bryta ned kraven. Därmed hittar vi starka paralleller mellan dessa teman. Dokumentation 

och kommunikation kan även ses som samma sak då dokumentation är ett sätt att 

kommunicera på. Som ovan nämnt identifierade vi även kopplingar mellan prioritering och 

dokumentation, om än inte lika starka som mellan kommunikation och dokumentation. 

Produktägaren och systemarkitekten tar upp att prioriteringen mellan företagets nuvarande 

projekt tydligt dokumenteras i en lista, en så kallad product-priority-board som samtliga inom 

organisation kan ta del av. Mjukvaruutvecklaren i sin tur tar upp att hen i sitt arbete prioriterar 

teamets uppgifter och noga dokumenterar detta för att på så vis se till att de mest kritiska 

uppgifterna utförs först. Aurum och Wohlin (2005) behandlar vikten av att prioritera och att 

utföra de mest kritiska kraven först. För att få en tydlig överblick om denna prioritering är det 

inom Arris av betydelse att dokumentera denna prioritering. Vi upptäckte även viss koppling 

mellan testning och dokumentation då mjukvaruutvecklaren tar upp att alla testfall är 

mappade mot de dokumenterade kraven för att undersöka huruvida kraven är uppfyllda eller 

inte. Trots att den agila arbetsmetodiken ej förespråkar omfattande dokumentation kan vi ändå 

hitta tydliga kopplingar mellan dokumentation och de övriga teman vi identifierade. 

 

Insamling av krav har tydliga inslag av kommunikation samt dokumentation vilket gör att vi 

även hittar kopplingar mellan dessa teman. Samtliga respondenter tar upp att 

insamlingsprocessen av krav sker iterativt och att nya krav kontinuerligt tillkommer under 

projektens gång. Det gör att de nya kraven måste dokumenteras i kravspecifikationerna eller i 
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projektens backlog. Produktägaren tar upp att kraven oftast tas fram tillsammans med kund 

vilket kräver tät kontakt. Därmed sker kontinuerlig kommunikation med kund för att samla in 

krav. Aurum och Wohlin (2005) lyfter även de fram intressenter och kund som den vanligaste 

källan vid framtagning av krav. Denna kommunikation med kund gör att vi hittar ett samband 

mellan dessa teman. 

5.2.9 Sammanfattning 

I analysen och arbetet med tematiseringen har vi funnit många likheter i det som finns 

formulerat i litteraturen om agil kravhantering och hur respondenterna arbetar med 

kravhantering.  

 

Kommunikation är något som samtliga respondenter lyfter fram som en viktig del av 

kravhanteringsprocessen och även som lösningen på de flesta problem som uppkommer i 

arbetet med krav. Respondenterna förespråkar mer kommunikation och anser att fysisk 

kontakt, dvs. möten eller kommunikation ansikte mot ansikte är sättet att föredra vilket också 

underlättas av närheten inom organisationen. Detta stämmer väl överens med vad som finns 

formulerat i litteraturen om hur kommunikation bör gå till inom agil kravhantering där 

dokumentation ej bör prioriteras (Baruah 2015: Bjarnason et al. 2016) för att istället lägga mer 

fokus på ansikte mot ansikte kommunikation (Inayat et al. 2015: Bjarnason et al. 2016: Beck 

et al. 2001: Cao & Ramesh 2008). 

 

Insamling av krav är enligt respondenterna en mycket viktig faktor i ett projekt. De menar på 

att kravinsamlingen utgör grunden för vilka förväntningar som ställs på ett projekt vilket 

också Hull et al. (2011) nämner som kritiskt. Respondenterna berättar också att krav kan 

samlas in från flera källor än bara kund men belyser att krav från kund är den främsta källan. 

Detta stämmer väl överens med vad som nämns i litteraturen av Carrizo et al. (2014). 

Kravinsamling sker inte endast i början av ett projekt utan är en iterativ process som fortgår 

under projektets gång och är något som är helt normalt enligt respondenterna. Alltså är 

kravdokumentet ett levande dokument där krav kan tillkomma och tas bort enligt 

respondenterna. 

 

Respondenterna ger uttryck för att dokumentation i kravhanteringsarbetet är viktigt och att det 

finns behov av det inom organisationen. Det framgår att det i nästintill alla av 

kravhanteringens delar förekommer någon form av dokumentation kopplad till krav. Till följd 

av detta existerar det omfattande kravdokumentation inom organisationen vilket går emot det 

som Beck et al. (2001), Baruah (2015) och Bjarnason et al. (2016) tar upp i litteraturen. 

 

Inom Arris ligger fokus främst på att skapa en prioriteringsordning mellan företagets 

pågående projekt. Respondenterna tar upp att ändringar i denna prioriteringsordning 

förekommer och att det beror på flertalet anledningar. Dessa förekommande ändringar medför 

att prioriteringsprocessen är iterativ. Detta stämmer väl överens med vad Cao och Ramesh 

(2008) tar upp om agil kravhantering. 
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För att kunna bedöma om ett krav uppfylls eller ej så nämner respondenterna att det måste 

finnas en plan för hur det skall testas. De nämner definition of done som ett redskap för att 

skapa klarhet i hur det ska utföras, varför samt hur det ska testas. Att testa kraven beskriver 

respondenterna som en iterativ process då tester utförs löpande tills det att ett krav uppfylls. 

Att arbeta iterativt med testning möjliggör att kraven förbättras vilket också styrks av vad 

Aurum och Wohlin (2005) skriver om kvalitetssäkringar.  

  



53 
 

6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som studien har resulterat i. Slutsatserna som dragit 

är baserade på den analys som utförts på den insamlade empirin samt litteraturen. 

 

Slutsatserna som dras i detta kapitel syftar till att besvara studiens formulerade 

frågeställningar. Nedan presenteras och besvaras frågeställningarna var för sig. 

 

6.1 Hur ser arbetet med kravhantering ut i praktiken inom 

utvecklingsprojekt som använder sig av Scrum i 

jämförelse med litteraturen? 

På ovanstående frågeställning drar vi slutsatsen att kommunikation inom agil kravhantering i 

praktiken väl följer det litteraturen förespråkar. Vi kan även dra slutsatserna att 

insamlingsprocessen av krav i praktiken är i enlighet med det som finns formulerat i 

litteraturen. 

 

Vi drar också slutsatsen att arbetet med dokumentation i praktiken ej helt går i linje med det 

som är skrivet i litteraturen men att det till viss del följer det som litteraturen förespråkar, dvs. 

den fysiska kommunikationen och det iterativa arbetssättet. Vi ser dock att den iterativa 

arbetsmetodiken i praktiken är en bidragande faktor till att dokumentationen blir omfattande. 

Vi ser därmed att delar inom det den agila arbetsmetodiken förespråkar kontradikterar 

varandra. Slutsatsen att det finns tydlig koppling mellan dokumentation och prioritering kan 

också dras. 

 

Vi ser också att det i praktiken kan uppkomma situationer och omständigheter som gör det 

omöjligt att följa prioriteringen fullt ut. Dessa situationer kan vara svåra att förutse i 

litteraturen. Trots detta stora hela ser vi främst likheter i hur prioriteringsarbetet går till i 

praktiken i relation till litteraturen. Vidare drar vi även slutsatsen att de i praktiken arbetar 

med testning i enlighet med vad som formuleras i litteraturen. 

6.1.1 Sammanfattning av slutsatser 

 Kommunikation 

Praktiken i enlighet med litteraturen. 

 

 Insamling 

Praktiken i enlighet med litteraturen. 

 

 Dokumentation 

Praktiken skiljer sig från litteraturen. Vissa likheter identifieras. 
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 Prioritering 

Praktiken i det stora hela i enlighet med litteraturen. 

 

 Testning 

Praktiken i enlighet med litteraturen. 

 

Vi kan utifrån ovanstående sammanfattning se att kravhanteringsarbetet i utvecklingsprojekt 

som arbetar efter Scrum i de flesta aspekter bedrivs så som litteraturen förespråkar. Det som 

främst skiljer sig är dokumentation av krav som i praktiken är omfattande vilket motstrider 

det som formuleras i litteraturen. 

6.2 Vad är viktigast med kravhantering inom 

utvecklingsprojekt som applicerar Scrum enligt utövare i 

praktiken? 

Slutsatsen vi kan dra till ovanstående frågeställning är att det som utövarna i praktiken ser 

som viktigast, dvs. kommunikation, iterativt arbete och spårbarhet, alla har en stark koppling 

till agil arbetsmetodik och att de även lyfts som viktiga i litteraturen. Vi ser också 

kommunikation som den viktigaste aspekten och att det krävs kontinuerlig kommunikation 

inom kravhanteringens alla delar. 

6.3 Vilka problem/svårigheter kan uppkomma med 

kravhantering inom utvecklingsprojekt som applicerar 

Scrum i praktiken? 

Vi kan dra slutsatsen att det troligtvis alltid kommer att finnas viss problematik med 

formulering och förståelse av krav då vi människor tolkar och förstår saker olika. Inblandning 

av tredjepartsaktörer och oväntade faktorer är aspekter svåra att påverka. Precis som utövarna 

i praktiken ser vi kommunikation som lösningen eller om inte annat en förmildrande faktor på 

denna problematik. Då vissa problem/svårigheter endast lyfts av enskilda utövare i praktiken 

medan andra lyfts av flera kan vi dra slutsatsen att problem endast är kopplade till specifika 

befattningar eller arbetsuppgifter. 

6.4 Kunskapsbidrag 

I det stora hela finner vi flertalet likheter i hur arbetet med kravhantering inom agila 

utvecklingsprojekt bedrivs i praktiken kontra litteraturen. Vi ser att det likt litteraturen 

förespråkas mycket kommunikation i praktiken, helst fysiskt ansikte mot ansikte. 

Kontinuerlig kommunikation med kund är ytterligare en aspekt i praktiken som är i enlighet 

med vad som finns formulerat i litteraturen. Precis som i litteraturen förkommer det i 

praktiken även flertalet källor till krav och insamlingen genomförs enligt utövarna som en 



55 
 

iterativ process. I likhet med litteraturen ses även insamling av krav i praktiken som en kritisk 

del av den agila kravhanteringen och insamlingen sker främst genom tät kontakt med kund. 

 

Omfattande dokumentation av krav inom agilt kravhantering är ingenting som bör prioriteras 

enligt litteraturen. Istället ska fokus ligga på kommunikation och gärna fysisk sådan. I 

praktiken däremot finns ett tydligt behov av dokumentation och därmed förekommer stora 

mängder dokumentation med koppling till krav. Nedbrytning samt kontinuerliga ändringar 

och tillägg av krav är ofta källor till att omfattande dokumentation förekommer och behövs i 

praktiken. Kraven dokumenteras även i flertalet kravspecifikationer. Kravens 

prioriteringsordning är också något som dokumenteras i praktiken. Dokumentationen av krav 

sker i praktiken genomgående iterativt. Så är också fallet i litteraturen.  

 

Det finns flertalet likheter i hur arbetet med prioritering av krav bedrivs i praktiken jämfört 

med litteraturen. Att prioritering utförs iterativt och att ändringar av prioriteringsordningen är 

en likhet och att prioriteten ska ligga på det mest kritiska är en annan. I praktiken fokuseras 

det även på att dokumentera prioriteringen vilket ej förekommer lika omfattande i litteraturen. 

Vi ser också att det i praktiken görs undantag från den satta prioriteten.  

 

Kundinvolvering är en viktig och ofta förekommande aspekt i validering och testning av krav 

i såväl litteratur som praktik. Vid testning av krav bör det enligt litteraturen finnas tydlig 

spårbarhet vilket förekommer i praktiken genom noggrann mappning. Agil kravhantering 

förespråkar en iterativ testningsprocess vilket också är så det bedrivs i praktiken.  

 

I arbetet med agila utvecklingsprojekt uppkommer flertalet problem och svårigheter som 

måste bemötas. Problemen/svårigheterna som kan uppkomma har identifierats i olika delar av 

kravhanteringsprocessen. De problem/svårigheter som främst lyfts i samband med 

kravhantering i praktiken är: 

 

 Formulering och förståelse av krav 

 Kommunikation 

 Prioritering av projekt och krav 

 Inblandning av tredjepartsaktörer 

 Krav kan se bra ut men oväntade faktorer spelar in 

 

Alla delar i kravhanteringsprocessen är enligt utövare i praktiken av betydelse men de tar 

också upp att vissa aspekter är viktigare än andra. Det viktigaste i arbetet med kravhantering 

identifierats är: 

 

 Kommunikation - ses av utövarna i praktiken som lösningen på de flesta problem 

som uppkommer i samband med kravhantering. Förespråkas fysiskt, ansikte mot 

ansikte. 

 

 Iterativt arbete - viktigt i kravhanteringens alla delar. 
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 Spårbarhet - krav måste mappas mot varandra för att spårbarhet skall finnas och för 

att tester ska kunna genomföras. Utan testning är det svårt att se om kraven är 

uppfyllda.  
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7 Reflektion, kritik och fortsatta studier 

I detta kapitel presenteras våra åsikter och tankar kring vårt undersökta ämne. Vi ger också 

förslag på fortsatta studier. 

7.1 Reflektion 

Tidigt i forskningsprocessen fann vi artiklar där Erickson et al. (2005) och Cao & Ramesh 

(2008) skrivit att det förr saknades kunskap om kravhanteringens roll i utvecklingsprojekt och 

att även Inayat et al. (2015) hävdade att det fortfarande saknades kunskap om hur viktig 

kravhanteringen är inom agila arbetsmetoder. Detta gjorde att vi blev intresserade av ämnet 

och ville därmed undersöka hur arbetet i praktiken går till jämfört med vad som står skrivit i 

litteraturen. 

 

Eftersom ämnet vi valde var tämligen brett uppstod en utmaning i att avgränsa oss till 

specifika delar. Då det finns rikligt med studier kring agila arbetsmetoder var det en utmaning 

att hitta ett problemområde som vi ansåg vara intressant. I och med att vi fick kontakt med 

företaget Arris som tidigt i vårt samarbete informerade oss om att de arbetade enligt Scrum 

valde vi att fokusera studien kring hur arbetet går till enligt just Scrum. Det gjorde att vi 

hittade ett problemområde som var intressant att undersöka. Utifrån den information som vi 

delgivits från Arris tillsammans med vad vi hittade i litteraturen låg till grund för 

frågeställningarna vi skapade. 

 

Tid var ytterligare en utmaning som vi var tvungna att förhålla oss till. Om möjlighet till mer 

tid hade funnits skulle fler intervjuer med personer med liknande befattning inom företaget 

eller rentav ett annat företag kunna genomförs. Detta hade givit oss ytterligare information 

hur arbetet utförs i praktiken och hur fler personer ser på kravhantering inom 

utvecklingsprojekt som arbetar efter Scrum. Trots detta är vi nöjda med den mängd 

information som uppstod tack vare våra intervjupersoner. 

7.2 Metodkritik 

Den kvalitativa forskningsansatsen bemöts med en viss kritik. Det som ligger till grund för 

denna kritik är att de kvalitativa undersökningarna kan ses som subjektiva och svåra att 

replikera. Ofta beror detta på forskningsansatsens lösa struktur (Bryman 2011). Eftersom 

denna studie även utgår ifrån endast en organisation där fyra individer valts, finns det kritik 

som säger att det med detta som grund ej går att generalisera resultatet av en sådan 

undersökning (ibid.). Williams (2000) argumenterar däremot för att det inom kvalitativ 

forskning går att generalisera utifrån ovan nämnda grunder. Oavsett ståndpunkt har vi i denna 

studie försökt att skapa så stor generaliserbarhet som möjligt. Vidare riktar Åsberg (2001) 

kritik angående synen på kvalitativa forskningsstrategier. Åsberg (ibid.) menar att det inte går 

att kategorisera en metod eller analys som vare sig kvalitativ eller kvantitativ. Han anser att 
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endast data kan delas in i dessa kategorier. Vi har trots denna kritik utgått från att utföra det 

vad i teorin skulle beskrivas som en kvalitativ forskningsstrategi då metoden var bäst lämpad 

för den genomförda undersökningen. 

 

Det går också att argumentera för att studiens angreppssätt inte är abduktivt. Eftersom teman 

identifierade i litteraturen låg till grund för den empiriinsamling som ägde rum går det att 

argumentera för att studiens angreppssätt är deduktivt. Men eftersom vi vid ett senare tillfälle 

även identifierade teman ur empirin argumenterar vi för att angreppssättet är abduktivt. 

 

För att säkerställa att data tolkas rätt har vi i så stor utsträckning som möjligt försökt att 

kontrollera vår tolkning av till exempel intervjusvar med respondenterna. Eftersom vi även 

var två personer som genomförde tolkningen med två olika synvinklar hoppas vi att 

felmarginalen har minimerats. Att integrera teman är även något vi ämnat utföra i denna 

studie. Vi har därför lagt ned stor kraft på att undvika den problematik som Bazeley (2009) 

lyfter fram om tolkning, namngivning och koppling av data samt om problem vid rapportering 

av teman. Detta i syfte att ge studien så god validitet som möjligt. Då flertalet personer 

intervjuades skapade vi en anpassad intervjuguide för varje respondentkategori. Frågorna var 

alltså delvis specifika för de valda respondenterna och därmed går jämförbarheten att 

ifrågasättas. Vi argumenterar dock för att de flesta frågorna trots allt var liknande och att de 

var generella och övergripande vilket medförde att de svar vi fick in var av jämförbar kvalitet. 

 

Urvalet av respondenter har delvis skett genom bekvämlighetsurval vilket kan ha påverkat 

studiens resultat. För att undvika kritiken mot detta urval försökte vi skaffa stor spridning på 

respondenterna och därmed täcka så stora delar som möjligt av kravhanteringsprocessen. Vi 

har också beskrivit företaget samt respondenternas bakgrund, detta för att öka studiens 

transparens.  

7.3 Fortsatta studier 

Att utföra kravhantering i utvecklingsprojekt som arbetar efter Scrum är något vi anser vara 

ett tämligen specificerat område men att möjlighet till fortsatta undersökningar finns. Under 

studiens gång har det uppkommit nya intressanta områden som skulle kunna ligga till grund 

för fortsatta studier. Eftersom Arris är ett globalt företag med kontor över hela världen anser 

vi att det skulle vara av intresse att analysera hur andra kontor inom organisationen arbetar 

med kravhantering och hur personer med annan kultur, bakgrund och erfarenhet ser på och 

arbetar med agil kravhantering inom utvecklingsprojekt. 

 

Ytterligare ett område som är av intresse att undersöka är tredjepartsaktörens roll vid 

utvecklingsprojekt. Eftersom det har i vår studie uppkommit viss problematik när andra 

aktörer inkluderas i utvecklingsprojekt vore det intressant att undersöka vad som orsakar 

denna problematik och hur arbetet kan förbättras. Vi har i såväl litteratur som empiri hittat 

starka kopplingar mellan kund och de som bedriver kravhantering inom agila 

utvecklingsprojekt. Fortsatta studier skulle kunna undersöka kundens roll i denna process. 
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Det vore även intressant att undersöka hur kravhantering inom andra agila arbetsmetoder 

bedrivs i praktiken jämfört med vad som står i litteraturen. En jämförelse mellan olika 

metoder, exempelvis Scrum och Kanban, skulle också vara intressant att undersöka för att se 

om det finns tydliga skillnader trots att de båda ryms inom den agila arbetsmetodiken. Då det 

inom litteraturen finns ett uttryckt behov av ytterligare studier som ställer praktik mot 

litteratur inom området skulle fler liknande studier som denna kunna utföras för att fylla 

denna kunskapslucka. 

 

Sammanfattningsvis ser vi agil kravhantering som ett relativt brett område där många 

intressanta studier skulle kunna genomföras. Exempel på vidare frågeställningar vi identifierat 

är: 

 

 Hur ser kravhanteringsprocessen ut i den agila metoden Kanban i jämförelse med 

kravhanteringsprocessen inom Scrum? 

 Vilken inverkan har tredjepartsaktörer på agila utvecklingsprojekt? 

 Hur ser kundens roll ut i kravhanteringsprocessen inom agila utvecklingsprojekt? 
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Bilagor 

Dessa bilagor är de som ligger till grund för den insamling av empiri som har ägt rum. Varje 

intervjuguide är specifik för den roll som intervjuobjektet har i sitt arbete till vardags. Flertalet 

frågor är samma för alla intervjuobjekt samtidigt som det finns mer rollspecifika frågor. 

Intervjuerna som har genomförts har varit av semi-strukturerad karaktär och därmed ska dessa 

intervjuguider endast ses som riktlinjer för intervjun. De formulerade frågorna har därmed i 

vissa fall formulerats om och nya frågor har tillkommit under intervjuernas genomförande. 

Intervjuerna varade i snitt i en timme och spelades in via två mobiltelefoner och dess 

inspelningsfunktion. Respondenterna kommer att vara anonyma i det att endast deras roll på 

företaget anges. 
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Bilaga 1: Intervjuguide - Produktägare 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad är din befattning? 

2. Hur länge har du arbetat på Arris och hur länge på din nuvarande position? 

3. Kan du beskriva vad du arbetar med? 

4. Vad har du för utbildning? 

Frågor 

 Vad innebär kravhantering för dig? 

 Hur ser arbetet med kravhantering ut för din del? Berätta gärna utförligt om hur du 

arbetar med krav och så vidare. 

 Var kommer kraven ifrån? 

 Hur ser kontakten ut med kund/marknad/säljare? 

 Hur realiserar ni de krav som samlas in? 

 Hur ser kontakten/samarbetet/relationen ut med andra inom företaget vad gäller ditt 

arbete med krav? (Systemarkitekten, mjukvaruutvecklaren & projektledaren) 

 Vem har du mest kontakt/arbetar du främst med i kravhanteringsprocessen? Hur ser 

detta arbete ut? 

 De krav som du tillsammans med kund/marknad/säljare tar fram. Hur står de sig under 

arbetets gång? Ändras de? 

 Om kraven ändras, hur arbetar du för att möta dessa förändringar? 

 Var/hur samlar ni de krav som tas fram? I ett system? Vilket? Beskriv gärna 

systemet/systemen som ni arbetar med. 

 Vad är viktigast i kravhanteringen enligt dig när man arbetar agilt? Varför? Utveckla 

gärna utförligt. 

 Vilka svårigheter/problem kan uppkomma i ditt arbete med kravhantering? 

 Varför har ni (företaget) valt Scrum som arbetsmetod? 

 Följer ni det som står om Scrum i teorin/litteraturen? 

 Vad ser du för problem och fördelar med den valda metoden. 

 Hur tycker du personligen att det är att arbeta agilt med kravhantering? 

 Hur tycker du personligen det är att arbeta med Scrum? Är det en bra metod att arbeta 

efter i din roll på företaget? 
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Bilaga 2: Intervjuguide - Systemarkitekt 

Bakgrundsfrågor 

1.      Vad är din befattning? 

2.      Hur länge har du arbetat på Arris och hur länge på din nuvarande position? 

3.      Kan du beskriva vad du arbetar med? 

4.      Vad har du för utbildning? 

Frågor 

 Vad innebär kravhantering för dig? 

 Hur ser arbetet med kravhantering ut för din del? Berätta gärna utförligt om hur du 

arbetar med krav och så vidare. 

 Hur ser kontakten/samarbetet/relationen ut med andra inom företaget? (Produktägaren, 

mjukvaruutvecklaren & projektledaren) 

 Vilka arbetar du främst med i din roll som systemarkitekt? 

 Du tar emot kravspecifikationen från produktägaren. Hur interagerar ni tillsammans 

och hur jobbar ni med de krav som finns specificerade? 

 Utifrån den kravspecifikation du tar emot. Formulerar du om de kraven? Hur går det 

arbetet till? Vilka/vem samarbetar du med i detta arbete? 

 Var/hur samlar ni de krav som du tar emot? I ett system? Vilket? Beskriv gärna 

systemet/systemen som ni arbetar med. 

 Hur vet ni att kravställningen är uppfylld när ni anser att ni är klara? Projektet avslutat, 

produkten släppt. 

 Vad är viktigast i kravhanteringen enligt dig när man arbetar agilt? Varför? Utveckla 

gärna utförligt. 

 Vilka svårigheter/problem kan uppkomma i ditt arbete med kravhantering? 

 Varför har ni (företaget) valt Scrum som arbetsmetod? 

 Följer ni det som står om Scrum i teorin/litteraturen? 

 Vad ser du för problem och fördelar med den valda metoden. 

 Hur tycker du personligen att det är att arbeta agilt vid arbete med kravhantering? 

 Hur tycker du personligen att det är att arbeta med Scrum? Är det en bra metod att 

arbeta efter i din roll på företaget? 

  



68 
 

Bilaga 3: Intervjuguide - Utvecklingschef & 

Mjukvaruutvecklare 

Bakgrundsfrågor 

1.      Vad är din befattning? 

2.      Hur länge har du arbetat på Arris och hur länge på din nuvarande position? 

3.      Kan du beskriva vad du arbetar med? 

4.      Vad har du för utbildning? 

Frågor 

 Vad innebär kravhantering för dig? 

 Hur ser arbetet med kravhantering/krav ut för din del? Berätta gärna utförligt om hur 

du arbetar med krav och så vidare. 

 Hur ser kontakten/samarbetet/relationen ut med andra inom företaget? 

(Systemarkitekten, produktägaren & projektledaren) 

 Vilka arbetar du främst med i din roll som mjukvaruutvecklare? 

 När du tar emot de krav som ska uppfyllas, hur går arbetet till när de sedan bryts ner 

till uppgifter? 

 Vem är ansvarig för att kraven/uppgifterna uppfylls? 

 Hur delar ni upp kraven/uppgifterna mellan er utvecklare? 

 Hur verifierar ni att kraven verkligen är uppfyllda? 

 Var/hur samlar ni de krav som ni tar emot? I ett system? Vilket? Beskriv gärna 

systemet/systemen som ni arbetar med. 

 Vad är viktigast i kravhanteringen enligt dig när man arbetar agilt? Varför? Utveckla 

gärna utförligt. 

 Vilka svårigheter/problem kan uppkomma i ditt arbete med kravhantering? 

 Varför har ni (företaget) valt Scrum som arbetsmetod? 

 Varför har ni (företaget) valt den metoden? 

 Följer ni det som står om Scrum i teorin/litteraturen? 

 Vad ser du för problem och fördelar med den valda metoden? 

 Hur tycker du personligen att det är att arbeta agilt vid arbete med kravhantering? 

 Hur tycker personligen att det är att arbeta med Scrum? Är det en bra metod att arbeta 

efter i din roll på företaget? 

 

 


