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Abstract 
Requirements management is an important part of the software development process. The 
success of a project may depend on how this is handled. Even though several research studies 
indicates that more attention should be paid on non-functional requirements, the primary 
focus in practical projects still regards identifying functional requirements. Especially the 
prioritization of the non-functional requirements has been proven to be of great importance 
for the success of a project. 

This report investigates basics in agile requirements management involving opinions from 
experts from a software development company. This is done with help of existing literature 
and interviews with key actors involved in prioritization at the company. I investigate 
prioritization of non-functional requirements and possibilities for agile project development. 
The results contribute to developing an overall understanding of the agile way of working. 

The methodology of this report follows a qualitative approach. It is based on secondary data 
from literature and documents, but also on data collected via interviews. 

The results are acknowledging earlier findings from the literature and illustrate with examples 
actual prioritization of non-functional requirements, and how and why prioritization is a 
complex activity at a company. However, according to one of the most important findings of 
this study, the strict use of prioritization techniques is not the most urgent necessity for the 
success of a project. 
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Sammanfattning 
Kravhanteringen är en viktig del av systemutvecklingsprocessen. Ett projekts framgång kan 
kopplas till hur detta genomförs. Även om flera studier pekar på att mer uppmärksamhet bör 
läggas på icke-funktionella krav är den primära fokusen i flera projekt fortfarande att 
identifiera funktionella krav. Speciellt prioriteringen av de icke-funktionella kraven har visat 
sig vara av stor betydelse för ett lyckat projekt.   

Den här rapporten undersöker grunderna i den agila kravhanteringen som involverar åsikter 
från experter i ett företag inom mjukvaruutveckling. Detta görs med hjälp av befintlig 
litteratur samt intervjuer med nyckelaktörer involverade i prioriteringen hos företaget. Jag 
undersöker prioriteringen av icke-funktionella krav och möjligheter för agil projektutveckling 
hos företaget. Följaktligen kommer resultatet bidra till att ge läsaren en allmän förståelse om 
det agila arbetssättet.  

Metodologin för den här rapporten följer ett kvalitativt tillvägagångssätt. Den baseras på 
sekundär data från litteratur och dokument, men även data insamlat via intervjuer. 

Resultaten medger tidigare upptäckter från litteraturen och visar med exempel verklig 
prioritering av icke-funktionella krav samt hur och varför prioriteringen är en komplex 
aktivitet hos ett företag. Dock är, enligt en av de viktigaste upptäckterna i den här rapporten, 
ett strikt användande av prioriteringstekniker inte den viktigaste nödvändigheten för ett lyckat 
projekt. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras en introduktion som ger läsaren en övergripande bild av studien. 
Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av problematiken som studien avser att 
undersöka. Därefter presenteras syftet och frågeställningarna och den målgrupp som studien 
riktar sig till samt de avgränsningar som gjorts. Motivet för ämnesval och disposition för 
uppsatsen avrundar kapitlet. 

1.1 Bakgrund 

Ett lyckat IT-projekt karaktäriseras av projekt som levereras i tid, inom budget, och med 
uppfyllda krav. CHAOS rapporten från 2009, som publiceras av The Standish Group, visar att 
antalet lyckade projekt minskat till 32 procent samtidigt som de misslyckade projekten 
uppskattas till 44 procent. Projekt som har blivit nedlagda eller aldrig har använts ligger på 24 
procent. (The Standish Group, 2009) Den negativa trenden har flera orsaker men så mycket 
som 56 procent pekar på att den främsta felkällan vid utveckling av IT-system är systemets 
krav. Ett krav är en önskvärd egenskap eller funktion hos ett IT-system och kan antingen vara 
funktionell eller icke-funktionell. (Eriksson, 2007) Ett krav kan även sägas vara en 
beskrivning på vad systemet måste göra. (Dennis & Wixom, 2006) Mycket tyder på att 
felaktigheter i krav-hanteringen leder till bristande kvalitet i det IT-system som utvecklas. 
Felaktig kravhantering kan vara ett resultat av att fel krav samlas in, fel personer tillfrågas, fel 
tekniker används, eller att kraven dokumenteras på ett ineffektivt sätt. (Eriksson, 2007) 

Det finns två olika sätt att hantera kravarbetet. Det ena är på ett traditionellt sätt och det andra 
på ett agilt sätt. Det traditionella sättet, där vattenfallsmodellen är den mest kända av 
metoderna, ger inga utrymmen för framtida ändringar på kraven. Här fastställs alla krav i 
början av ett projekt för att sedan strikt följas genom hela projektet. (Bianchi, 2006) Som ett 
motstånd till detta har det agila arbetssättet kommit att växa och öka i popularitet. (Ambler, 
2006) Det agila sättet understryker framför allt att kraven ändras under systemutvecklingens 
gång i takt med att kunskap och förståelsen för systemets olika krav ökar. Med tanke på vad 
det agila sättet uppmärksammar bör alla krav inte fastställas i början av ett projekt utan de bör 
istället definieras under projektets gång.  

Icke-funktionella krav, som exempelvis prestanda och användbarhet, är krav som kan vara 
enkla att missa och beskriva tillräckligt utförligt. (Eriksson, 2007) Agila metoder, vars 
ursprung ligger i Lean-produktion, förespråkar snabba leveranser av körbar mjukvara vilket 
innebär att fokus ligger på att leverera högst värde först till kunden. (Poppendieck & 
Poppendieck, 2007) Detta sker i stor konkurrens och det i sin tur leder till att man måste 
prioritera existerande krav och hinner inte leta efter nya. Oftast har utvecklaren tydliga 
svårigheter med prioriteringen i och med att kunden löpande gör ändringar i vad denne 
uppfattar som högst värde. I dialog med kunden måste därför utvecklarna försöka förmedla de 
icke-funktionella kraven som är tilltänkta för systemet på ett så bra sätt som möjligt.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera den agila kravhanteringen i ett ”litet” konsultföretag där 
ett fåtal praktiska projekt analyseras för att kunna undersöka hur prioriteringen av icke-
fuktionella krav kan planeras. Detta sker med hjälp av en fallstudie som bygger på några 
intervjuer med utvalda medarbetare. Förhoppningen är att ytterligare stärka intresset kring 
prioriteringen samt förståelsen för vikten av icke-funktionella krav via konkreta exempel från 
agila IT-projekt. 

Ovanstående leder till följande frågeställningar: 

1. Måste man följa någon strikt prioriteringsteknik för att kunna planera prioriteringen av 
icke-funktionella krav? 

2. Vilka faktorer avgör ifall det är nödvändigt att presentera ekonomiska underlag för 
kunden? 

3. Går det att kombinera traditionell mjukvaruutveckling med agil mjukvaruutveckling? 

1.3 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till dem som arbetar med IT-projekt och kravhantering samt studenter 
inom data- och informationssystem som är intresserade av mjukvaruutveckling i praktiken. 
Målgruppen förväntas ha grundläggande kunskap inom mjukvaruutveckling innan påbörjad 
läsning. 

1.4 Avgränsningar 

Med tanke på att kravhanteringsprocessen är såpass omfattande finns inget utrymme för att ta 
med alla aktiviteter som ingår i ett praktiskt IT-projekt. Jag kommer istället fokusera på 
prioriteringen av icke-funktionella krav eftersom både teori och praktik pekar på att den är 
betydelsefull vilket jag kommer att visa i kapitel 3. Den teoretiska delen begränsas till att 
behandla agil kravhantering men det blir också nödvändigt med en kortfattad beskrivning av 
traditionell kravhantering för att klargöra skillnader mellan dem. En väsentlig del av 
kravhanteringen är kommunikationen mellan utvecklare och kund men på grund av tidsbrist 
kommer teoridelen inte att behandla detta i någon större utsträckning.  

1.5 Motiv för ämnesval 

Redan under skoltiden var jag intresserad av kravhantering i IT-projekt. Intresset växte sig 
starkare allteftersom och ett av målen med examensarbetet var att få ytterligare kunskap inom 
ämnet. Det är sedan tidigare känt att dålig kravhantering, inte minst försummelse av icke-
funktionella krav, är en stark orsak till misslyckade projekt. På grund av detta kände jag att 
det fanns ett behov av att undersöka ämnet i mer detalj. 
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1.6 Disposition 

Kapitel 2 – Metod 

Kapitlet beskriver de metoder som har använts vid utförandet av studien samt hur kunskap 
samlats in och bearbetats. 

Kapitel 3 – Teori 

Kapitlet ger en kort översikt över befintlig litteratur och teori som ligger till grund för studien.  

Kapitel 4 – Empiri  

Kapitlet presenterar empirisk data som har samlats in via intervjuer. 

Kapitel 5 – Analys 

Kapitlet ställer den teoretiska delen mot den empiriska delen och analyseras.  

Kapitel 6 – Diskussion 

Kapitlet diskuterar slutsatserna med bakgrund på de olika tillval, möjligheter, och 
begränsningar som studien baserats på. 

Kapitel 7 – Slutsatser 

Kapitlet redovisar de slutsatser och resultat som studien kommit fram till. 

Kapitel 8 – Källförteckning  

Kapitlet innehåller de källor som har använts för studien. 
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2. Metodologi 
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att genomföra studien. Kapitlet 
presenterar även hur det är tänkt att gå tillväga för att samla in information samt hur kvalitet 
och bra resultat ska uppnås.  

2.1 Forskningsmetod 

Detta avsnitt presenterar och motiverar valet för den kvalitativa forskningsmetoden som 
används för denna studie. Det finns två olika forskningsmetoder, den kvalitativa och den 
kvantitativa, som lämpar sig för olika typer av undersökningar.  

2.1.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskningsmetod kan innefatta situationer då den undersökande själv befinner sig i 
samma omgivning som analyseras där han eller hon tolkar människors handlingar och dess 
betydelse. Datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan. (Nationalencyklopedin, 
2010) Den kvalitativa metoden använder sig ofta av data i form av texter, bilder, ljud, med 
mera, som införskaffas genom intervjuer, observationer, dokument, forskaranteckningar samt 
andra källor. Detta är skillnaden gentemot den kvantitativa metoden som består av 
datainsamling baserad på numerisk data där resultatet ska leda till validitet och relevans 
påvisat med hjälp av statistisk analys. (Oates, 2006)  

Fallstudier är en typ av kvalitativ metod som innebär att man gör en undersökning på en 
mindre avgränsad grupp som kan bestå av en individ, en grupp individer, en organisation eller 
en situation. Fallstudierna har inte en konkret hypotes som ska bevisas eller redan 
välformulerade mål som styr hela studien, dock planeras studien inom ett konkret 
problemområde som man behöver studera för att hitta bidragande orsak eller förklaring till ett 
fenomen. En fallstudie genomförs som ett projekt där forskaren identifierar en företeelse, 
vanligtvis med hjälp av observationer och intervjuer. Den ger möjligheten att studera en del 
av kontexten då ett problem kan yttra sig under en viss tid. (Bell, 2006) Det finns olika typer 
av fallstudier och den här studien kan karakteriseras som en så kallad ”single case study”, det 
vill säga en enfallsstudie. (Yin, 2009) Nackdelen med fallstudier är att informationen är svår 
att upprepa och det finns en övervägande risk för att resultatet inte är statistiskt representativt 
och därmed är det svårt att få enkelt generaliserbart resultat från fallstudier. Vissa skeptiker 
ifrågasätter därför värdet i att studera enstaka händelser och enheter. (Bell, 2006) 

2.1.2 Studiens metodval 

Den forskningsmetod som jag har valt för studien är den kvalitativa metoden. Anledningen till 
mitt metodval är att studiens syfte inte kan formuleras som konkreta hypoteser från början. 
Varför agilt används eller inte kan ha många bidragande orsaker. Den information som jag 
samlat in har skett genom litteratur, vetenskapliga artiklar, samt intervjuer i både text- och 
ljudformat. I och med detta ligger den kvalitativa metoden närmast till hands. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

Detta avsnitt presenterar det tillvägagångssätt som använts för att samla in material till 
studien. 

2.2.1 Val av företag och respondenter 

Valet av företag blev TLab West AB efter att jag hade varit där på ett möte. Företaget tyckte 
att mitt examensarbete verkade intressant och erbjöd sig att bidra med hjälp i form av 
intervjuer och dylikt. Respondenterna valdes ut av företaget efter samtal mellan mig och 
Jonas Holmberg, som är rekryterare på företaget. Jag beskrev uppsatsämnet lite mer ingående 
för Jonas och efter noga överväganden valdes respondenter ut med hänsyn till tillgänglighet 
och kunskap inom ämnet.  

2.2.2 Datainsamling 

De vanligaste källorna där vi hämtar kunskap från är böcker och vetenskapliga artiklar, som 
oftast finns i tryckt form men numera även i digital form.  

Studien har genomförts med hjälp av litteratur, vetenskapliga artiklar inom ämnet, samt 
relevant information från Internet. För att få insyn i TLab West AB, som studien avser, har ett 
flertal intervjuer genomförts både elektroniskt via e-post och på plats hos företaget. Syftet var 
att få den teoretiska kravhanteringen bekräftad men också att få insyn i företagets 
kravhantering och på det sättet kunna undersöka ifall det fanns avvikelser från teorier kring 
kravhanteringen. Samtal kring företagets arbetsmetoder har även skett. 

2.2.3 Intervjuer 

Intervjuer går ut på att samla in information genom direktkommunikation. Den form av 
intervju som kommer beskrivas är personlig intervju som består av tre olika typer där var och 
en har sina för- och nackdelar. (Eriksson, 2007) 

• Strukturerad intervju:  I den strukturerade intervjun följer man noggrant förberedda 
frågor i ett frågeformulär. Metoden är systematisk och effektiv och passar bra om man 
planerar att ställa samma frågor till flera personer. Å andra sidan blir intervjuaren 
mindre flexibel i valet av frågor och det ges inte mycket utrymme till ändringar under 
intervjun. (Eriksson, 2007) 

• Ostrukturerad intervju:  I den ostrukturerade intervjun ställer intervjuaren frågor 
som inte är förberedda. Intervjun blir då nästan som en vanlig dialog. Metoden är 
enkel att tillämpa och det är möjligt att styra respondenten. Dock finns det en risk i att 
man inte håller sig till ämnet och låter tiden flyga iväg på oväsentligheter. (Eriksson, 
2007) 
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• Halvstrukturerad intervju:  Likt en strukturerad intervju utgår en halvstrukturerad 
intervju ifrån förberedda frågor. Skillnaden är att intervjuaren kan komplettera med 
följdfrågor till respondenten vilket gör hela intervjun mer flexibel. (Eriksson, 2007) 

Med tanke på att studiens forskningsmetod är kvalitativ, där den undersökande själv befinner 
sig i den omgivning som analyseras och försöker fånga in människors handlingar och dess 
betydelse, har jag genomfört halvstrukturerade intervjuer. Att ämnet är såpass stort och 
komplicerat var ännu en anledning till mitt val. Halvstrukturerade intervjuer anses dessutom 
ge möjligheten till följdfrågor vilket gav mig chansen att fånga upp ytterligare intressanta 
aspekter men även chansen att driva mer öppna och avslappnade intervjuer. 

2.2.4 Genomförande 

Omfattande litteraturstudier inom ämnet utfördes och jag satte mig in i ämnet för att vara väl 
förberedd inför uppgiften. Nästa steg var att planera och genomföra intervjuerna. Som ett 
första steg på intervjuprocessen skickade jag iväg ett frågeformulär via e-post, tillsammans 
med studiens teoridel, till var och en av respondenterna. Tanken var att respondenterna skulle 
få en överblick av studiens ämne innan de svarade på frågeformuläret. Efter att ha fått tillbaka 
de ifyllda frågeformulären gick jag igenom dem och bokade sedan in personliga möten med 
varje respondent för att samtala kring svaren och för att få möjlighet till att ställa följdfrågor. 
Under de personliga mötena användes en ljudinspelare för att samla in ytterligare information 
att bearbeta. Den insamlade informationen analyserades och sammanfattades till slutgiltiga 
versioner som sedan skickades tillbaka till respektive respondent för godkännande. Detta 
förfarande upprepades inför samt efter varje intervju som jag höll i.  

Trots att enkäten som sändes till respondenterna är starkt standardiserad och strukturerad 
anses intervjuerna vara kvalitativa. Detta beror på att jag genomfört intervjuerna på plats hos 
företaget där både jag och respondenten fått möjligheten att samtala kring svaren. Jag har 
kunnat ställa följdfrågor och respondenterna har kunnat utveckla sina svar. 

 

Figur 2:2:4:1 – Genomförande. 
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Figuren nedan (Figur 2:2:4:2) visar hur processen med intervjuerna har gått till. Den ger 
information om vilka personer som jag intervjuat och antalet gånger som jag bearbetat 
frågeformuläret. Vissa i företaget har blivit intervjuade fler gånger än vad andra har blivit. Till 
en början var alla fyra respondenter aktuella för vidare intervjuer men efter de första 
personliga intervjuerna visade det sig att vissa utav respondenterna inte alls var insatta i 
prioriteringen av krav. De som var insatta i prioriteringen var projektledarna och detta var den 
främsta anledningen till varför jag valde att utföra ytterligare intervjuer med just dem. 
Projektledare A var den som fanns tillgänglig på plats i Göteborgskontoret och därför 
genomfördes flera personliga intervjuer med denne. Intervjuerna med projektledare B har 
skett enbart via e-post på grund av att denne arbetar i Kumla.  

Inför varje personlig intervju har respektive respondent fått frågor att besvara via e-post. Jag 
har sedan granskat svaren och förberett mig inför intervjuerna. Väl framme vid de personliga 
intervjuerna har vi samtalat kring svaren men även haft möjligheten att ställa ytterligare frågor 
vid behov. Som en sista åtgärd har jag analyserat och sammanfattat informationen från 
intervjuerna och skickat tillbaka detta via e-post till respondenterna för godkännande. Enligt 
figuren nedan har förfarandet med intervjuerna upprepats fyra gånger med projektledare A, 
två gånger med projektledare B, samt två gånger med utvecklaren och testaren. 

 

Figur 2:2:4:2 – Intervjuprocessen. 

Studien genomfördes i fyra olika iterationer av intervjuer. Mellan varje iteration uppstod en 
djupare förståelse som resulterade i nya frågor som användes för att belysa kravhanteringen 
från ett nytt perspektiv. 

2.3 Informationskvalitet 

Detta avsnitt presenterar tillvägagångssättet för att uppnå kvalitet på studien. Oavsett vilken 
metod man väljer för att samla in information måste den granskas för att kunna avgöra hur 
tillförlitlig och giltig informationen är som man har fått fram. (Bell, 2006)  
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2.3.1 Reliabilitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma 
resultat vid olika tillfällen under lika omständigheter. En fråga som exempelvis ger samma 
svar vid olika tillfällen är att betrakta som tillförlitlig men om frågan inte är tillförlitlig är den 
inte heller giltig. (Bell, 2006) 

För att studien ska uppnå reliabilitet har jag utfört intervjuer med ett antal respondenter med 
goda kunskaper inom sitt eget område. Den insamlade informationen har sammanställts och 
sänts ut till respektive respondent för ytterligare kommentarer. Jag är väl medveten om att 
studiens tillförlitlighet påverkas av min tolkningsförmåga. 

2.3.2 Validitet 

Validitet (giltighet) är ett mått på om en studie mäter eller beskriver det man vill att den ska 
mäta eller beskriva. Hög reliabilitet innebär inte nödvändigtvis hög validitet. Trots att en fråga 
kan ge samma svar vid olika tillfällen kanske den ändå inte mäter vad den är avsedd att mäta. 
(Bell, 2006) 

För att studien ska uppnå validitet har respondenterna fått ta del av den teoretiska delen innan 
intervjutillfället. Jag har genomfört halvstrukturerade intervjuer och stärkt validiteten genom 
användandet av strukturerade frågor. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som är grunden för själva studien. Kapitlet inleds med en 
introduktion av det agila arbetssättet och fortsätter med en mer ingående beskrivning av ett 
par agila metoder. Fokusen hamnar sedan på kraven samt kravhanteringen och avslutas 
därefter med prioriteringen av agila krav.  

3.1 Agil – En introduktion 

Detta avsnitt är en introduktion av begreppet Agil och det manifest vars innehåll genomsyrar 
det agila arbetssättet. 

3.1.1 Definition av Agil 

Norstedts lexikon översätter det engelska ordet Agile till snabb eller lättrörlig. (Norstedts 
lexikon) Agil utveckling är ett gemensamt synsätt för en grupp lättrörliga metoder där 
grundtanken är att i en omvärld som ständigt är i förändring krävs utvecklingsmetoder som 
hanterar förändringar som en del av verkligheten. Agil utveckling är inte en specifik 
utvecklingsmetod utan mer ett paraplybegrepp med en uppsättning värderingar, attityder, och 
principer. Inom agil utveckling finns ett antal olika utvecklingsmetoder som anses vara 
lättrörliga där Scrum och Extreme Programming (XP) är de mest välkända. Under 1990-talet 
skapades ett antal rörliga metoder som ett alternativ till andra metoder vilka förespråkade 
omfattande kravarbete och tillfälliga dokument. (Hjelm, 2004) 

3.1.2 Agila manifestet 

I februari år 2001 samlades 17 ledande representanter för lättrörliga metoder som till exempel, 
Adaptive Software Development (ASD), Crystal Methods, Dynamic Systems Development 
Method (DSDM), Extreme Programming (XP), Feature-Driven Development (FDD), Lean 
Software Development (LSD), Pragmatic Programming, Scrum, med flera. Istället för att 
varje representant förespråkade den ”egna” metoden kom de överens om ett gemensamt 
synsätt, det agila synsättet. Representanterna som bestod av systemutvecklare, konsulter, och 
processexperter, skapade begreppet Agile Software Development vilket i sin tur ledde till ett 
agilt manifest med följande värderingar: (Highsmith, 2002) 

• Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. 

• Körbar mjukvara framför omfattande dokumentation. 

• Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. 

• Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan. 

Föremålen till vänster, i listan från ovan, värderas högre än dem till höger.  
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Individer och samspel värderas högre än metoder, processer och verktyg. Samarbetet mellan 
individer är viktigare än metoder, processer, och verktyg. Processer ska anpassas till individer 
och grupper, inte tvärtom. (Highsmith, 2002) En bra process innebär inte att ett projekt per 
automatik blir lyckat utan det som istället behövs är starka individer som är bra på att 
samarbeta och kommunicera. En grupp bestående av personer med dessa kvaliteter har större 
chanser att lyckas än andra grupper. (Martin, 2001) 

Körbar mjukvara är viktigare än omfattande dokumentation. Fokus bör ligga på körbar 
mjukvara även om dokumentationen har sin betydelse. Utvecklargruppen avgör vilken 
dokumentation som är nödvändig för att leverera körbar mjukvara. (Highsmith, 2002) 
Logiken säger att kunden hellre föredrar körbar mjukvara framför ett femtio sidor långt 
dokument som beskriver vad man vill bygga. Utifrån detta resonemang är det givet att man 
hellre arbetar med körbar mjukvara och ger kunden vad denne vill ha. (Ambler, 2006)  

Kundsamarbete kan vara mer värdefull än kontraktsförhandlingar. Kontraktsförhandlingar 
med kunder är nödvändiga men kan leda till längre projekttider, högre kostnader, samt 
minskad öppenhet till ändringar. Agila kontrakt bygger däremot på relationer där 
utvecklargruppen har en kontinuerlig dialog och ett nära samarbete med kunden för att kunna 
leverera den bästa lösningen, det vill säga det som kunden vill ha. (Highsmith, 2002) Ett avtal 
som i detalj beskriver projektets krav, tidsschema, och kostnad är inte att föredra. Däremot är 
ett avtal som säger hur utvecklargruppen och kunden ska arbeta ihop ett mycket bättre avtal. 
(Martin, 2001) 

Anpassning till förändring kan vara viktigare än att följa en statisk plan. Oavsett hur 
välutformad en plan är ska man inte stirra sig blind på den. Istället bör man tänka på att 
omvärlden är i ständig förändring och därför anpassa saker och ting efter omständigheterna. 
Planering är viktigt men insikten om att avvikelser kan förekomma är viktigare. (Highsmith, 
2002) I takt med att utvecklargruppens kunskap om systemet ökar och i takt med att kundens 
kunskap om de egna behoven ökar kommer vissa arbetsuppgifter att ändras, nya tillkomma 
eller gamla bortfalla. Det är bättre att skapa detaljerade planer för de närmsta veckorna, 
ungefärliga planer för de nästkommande månaderna, och väldigt enkla planer för resten av 
tiden. (Martin, 2001) 

3.2 Agila Metoder  

Detta avsnitt beskriver en av de mest välkända agila utvecklingsmetoder som kallas för 
scrum. Avsnittet börjar med en kort introduktion av dess ursprung för att läsaren ska förstå 
grundläggande begrepp kring de viktigaste metoderna. 

3.2.1 Lean 

Under 1940-talet började företaget Toyota tillverka bilar för Japan. Masstillverkningen var det 
billigaste tillvägagångssättet men de ansåg att den japanska marknaden var alldeles för liten 
för detta. Istället behövde Toyota tillverka bilar i små mängder fast med samma låga 
kostnader som masstillverkade bilar. Härifrån växte Toyota Production System fram och blev 
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grunden för ett nytt tänkande när det gäller tillverkning, logistik, och senare även 
produktutveckling. Mannen som tog fram Toyota Production System hette Taiichi Ohno. 
(Poppendieck & Poppendieck, 2007) 

Principer 

Lean består av ett antal principer: (Poppendieck & Poppendieck, 2007) 

• Avlägsna slöseri: Allt som inte bidrar med något värde till slutprodukten eller till 
kunden betraktas som slöseri.  

• Öka lärandet: Genom att testa sig fram och våga misslyckas lär man sig nya saker. 
Återkoppling är ett annat sätt att öka inlärningen. 

• Besluta så sent som möjligt: Med tanke på att kunden ständigt gör förändringar är det 
bättre att skjuta upp viktiga beslut som kan vara svåra och kostsamma att ändra i 
efterhand. 

• Leverera så fort som möjligt: När kunden bestämt sig för vad denne vill ha är det 
dags för utvecklargruppen att skapa det värdet så fort som möjligt. Kundens behov 
drar igång själva arbetet. 

• Berättiga gruppen: En grupp måste känna trygghet och stöd att kunna få ta egna 
beslut om arbetets upplägg för att kunna nå de uppställda målen. Detta är en viktig 
faktor för ökad motivation. 

• Upprätta fullständighet:  Det finns två typer av integritet. Perceived integrity berör 
kundens fullständiga upplevelse av systemet. Conceptual integrity innebär att 
systemets alla delar fungerar och arbetar bra ihop som en helhet. För att bibehålla 
integriteten kan man utföra refaktorering vilket innebär att förbättringar görs på 
designen under utvecklingens gång.  

• Se helheten: Ett system består utav flera delar och värderas efter hur bra de olika 
delarna interagerar med varandra. På ett liknande sätt mäter man hur bra en grupp 
fungerar ihop som en enhet. 

De här principerna är viktiga för lönsamhetens skull. Genom att omvandla principerna till 
agila tillämpningar kan företag få bättre, billigare, och snabbare mjukvaruutveckling. Många 
företag önskar applicera dessa principer för att exempelvis kunna minska inventarier (lager, 
förråd), genomloppstider, etc. (Poppendieck & Poppendieck, 2007) 

3.2.2 Scrum 

Scrum är en iterativ utvecklingsmetodik där utvecklingsprojekt delas upp i flera mindre 
iterationer, så kallade sprintar. Tanken är att man efter varje sprint, mer eller mindre, ska ha 
en färdig produkt att visa upp för kunden eller produktägaren och få snabb och kontinuerlig 
återkoppling. Arbetet i sprintarna utförs av små utvecklingsgrupper med 5-9 deltagare som 



 
19 

 

gemensamt löser en del av alla systemkrav. Dessa krav finns i en lista som enligt scrum kallas 
för backlog. Ett kännetecken för scrum är det dagliga mötet där deltagarna berättar om 
gårdagens och kommande dags arbete. 

Scrum är ursprungligen framtagen av Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka år 1986, och 
senare mer introducerad av Ken Schwaber, Jeff Sutherland, och Mike Beedle. 

Grundläggande koncept 

Här följer en sammanfattning av de grundläggande koncept som finns inom scrum, enligt Ken 
Schwaber och Mike Beedle. (Schwaber & Beedle, 2002)  

Scrum Master är den som ansvarar för att projektet drivs igenom enligt scrum’s värderingar, 
tillämpningar, och regler. Oftast är projektledaren scrum master och genom kontinuerlig 
dialog med ledning, utvecklargrupp, och kund, fungerar denne som en länk mellan dem vilket 
leder till bättre kommunikation mellan parterna. En scrum master ska vägleda gruppen till att 
förverkliga affärsvärdet som produktägaren har satt upp. 

Product Backlog innehåller en prioriterad lista med alla affärs- och teknologiegenskaper som 
är tilltänkta för produkten. Man kan även säga att den innehåller en lista med prioriterade krav 
för hela projektet. Kraven prioriteras utifrån affärsvärde där var och en uppskattas efter hur 
lång tid de tar att utveckla. En product backlog uppdateras i takt med att ny kunskap 
tillkommer. 

Product Owner eller produktägaren är den officiellt ansvarige personen för projektet. Denne 
ansvarar för hanteringen och kontrollen av product backlog samt är ensam ägare av den. Detta 
innebär att produktägaren har sista ordet när det gäller prioriteringen och ändringar i product 
backlog. Dock får inga ändringar på prioriteringen göras förrän nuvarande sprint är färdig. En 
sprint är en iterativ process som pågår under en bestämd tidsperiod. Vidare ska produktägaren 
delta i arbetet med att uppskatta tiden som innehållet i en backlog tar att utveckla. 

Scrum Team är själva utvecklargruppen. Den består vanligtvis av 5-9 personer som endast 
arbetar med ett projekt i taget under varje sprint. Utvecklargruppen avgör själva hur mycket 
av en product backlog som ska utvecklas och har full tillåtelse att göra det nödvändiga för att 
uppnå målen i varje sprint. Gruppen är även delaktig i arbetet med att till exempel skapa 
sprint backlog, granska product backlog, och identifiera problem inom projektet som måste 
tas om hand. 

Daily Scrum Meeting är ett möte som hålls dagligen under en kort tidsintervall på 10-15 
minuter. Under varje möte, som leds av en scrum master, får utvecklargruppen en överblick 
av vad som uträttats sen senaste mötet och vad som ska göras innan nästa möte. Det finns 
möjlighet att ta upp olika problem och frågor som har växt fram under resans gång. Även 
ledningen har möjligheten att delta på mötet och få en inblick i utvecklingen.  

Sprint Planning Meeting är ett möte som består av två delar och leds av en scrum master. 
Under första delen samlas utvecklargruppen, produktägaren, ledningen, och användare för att 
välja ut egenskaper från product backlog som man ska utveckla under de nästkommande 30 
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dagarna. Under andra delen av mötet arbetar de med att ta fram en sprint backlog som 
innehåller de egenskaper som man nyss plockade ut ifrån product backlog, det vill säga det 
arbete som utvecklargruppen ska utföra under nästa sprint.  

Sprint är en iterativ process som vanligtvis pågår mellan 1-4 veckor åt gången. Den startar 
med en sprint planning meeting där det bestäms vad som ska göras under nuvarande sprint. 
Utöver detta har utvecklargruppen två andra verktyg till sitt förfogande, daily scrum meeting 
och sprint backlog (utvecklargruppens arbete som måste utföras under en sprint). Inom scrum 
sker all utveckling av produkten inom ramen av dessa så kallade sprintar som förekommer 
under projektet.  

Sprint Review Meeting är ett informellt möte på cirka 2-4 timmar som hålls i slutet av varje 
sprint. Under mötet redovisar utvecklargruppen och scrum master vad de åstadkommit under 
den senaste sprinten, exempelvis kan färdig funktionalitet visas upp. Ledningen, användare, 
kunden, och produktägaren får här en överblick av resultatet och gör sedan en bedömning av 
tillskottet för att därefter besluta om vad som ska göras under nästa sprint.  

Process 

Processen inom scrum innehåller tre olika faser: (Schwaber & Beedle, 2002)  

1) Pre-Game. 2) Development. 3) Post-Game. 

 

Figur 3:2:2:1 - Scrum processen. (Schwaber & Beedle, 2002) 

Lättrörliga IT-projekt når framgång i ungefär 75 % av fallen medan snittet för IT-projekt i 
allmänhet ligger på cirka 34 %. Så mycket som 80-90 % av de organisationer som gått över 
till scrum rapporterar om förbättringar i produktivitet, kvalitet, ledtid, och kostnad. I de flesta 
fallen är förbättringarna överväldigande. Den vanligaste anledningen till att IT-projekt 
misslyckas är dålig kommunikation och brist på kundengagemang. Scrum adresserar detta 
problem genom att den involverar kunden och uppmuntrar till ökad kommunikation. 
(Kniberg, 2009) 
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De tre olika faserna i scrum processen är följande: 

1) Pre-Game 

• Fasen är indelad i två delfaser där den ena är planning. Under planeringsfasen skapas den 
tidigare nämnda product backlog samtidigt som man uppskattar den tid och kostnad som 
varje systemkrav kommer att kräva vid implementationen. Produktägaren, som skapar 
product backlog, har ansvaret att definiera de funktionella och icke-funktionella kraven 
för projektet samt att prioritera dem. (Schwaber & Beedle, 2002) 

• Den andra delfasen är architecture. Här tar man hjälp av innehållet i product backlog för 
att, på högnivå, designa systemet och arkitekturen. Man designar hur innehållet i product 
backlog ska implementeras. (Schwaber & Beedle, 2002) 

2) Development 

Under utvecklingsfasen sker själva utvecklingen av systemet i sprintar. En sprint är, som 
tidigare nämnts, en iterativ cykel som vanligtvis varar mellan 1-4 veckor och det kan behövas 
allt mellan 3-8 sprintar innan ett system är redo för leverans. Under sprint planning meeting 
arbetar man med att få fram en sprint backlog som innehåller utvecklargruppens arbete som 
måste utföras under en sprint. Funktionalitet, backlog, och systemets arkitektur & design 
utvecklas under den här perioden. Ett annat slags möte är den så kallade daily scrum meeting 
där utvecklargruppen rapporterar de framsteg som gjorts under en sprint och diskuterar olika 
problem som de har stött på. Syftet med mötena är att kunna se vad var och en har gjort. 
Arbetet blir synligt vilket till exempel minskar risken att liknande arbetsuppgifter utförs på 
olika håll. (Schwaber & Beedle, 2002) 

Utvecklingsfasen skulle kunna kallas för den agila delen av scrum. Variabler som kan komma 
att ändras under utvecklingen som exempelvis krav, resurser, verktyg, och tidsram, övervakas 
och styrs med hjälp av flera tillämpningar från scrum. Detta sker under sprintarna som 
förekommer i utvecklingsfasen. Istället för att endast tänka på dessa variabler i början av ett 
projekt så föredrar scrum att man har en ständig kontroll över variabler för att kunna anpassa 
sig till framtida förändringar. (Schwaber & Beedle, 2002) 

En viktig detalj inom scrum är att man ”fryser” kraven under en sprint. Detta innebär att 
ingen, varken produktägaren eller någon annan, får ändra prioriteringen av kraven förrän en 
sprint är över. ”This is the control part of controlled chaos” (Highsmith, 2002). I en omvärld 
i ständig förändring är det viktigt att utvecklargruppen känner stabilitet i arbetsmiljön och en 
känsla av trygghet. En viktig uppgift som scrum master har är att motverka ändringar under 
en sprint för att på så sätt skydda gruppen från instabilitet. (Highsmith, 2002) 

3) Post-Game 

Den sista fasen börjar efter att man kommit överens om att variablerna, de variabler som 
nämndes ovan, är helt färdiga. Systemet är redo för leverans och förbereds med hjälp av 
integrering, testning, och dokumentation. (Schwaber & Beedle, 2002) 
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3.3 Krav 

Detta avsnitt behandlar först definitionen av krav. För dem som inte är insatta i själva ämnet 
kan ordet krav uppfattas på ett annorlunda sätt än vad som är tänkt. Efteråt beskrivs två typer 
av krav, funktionella krav och icke-funktionella krav, där den sistnämnda har ett större 
utrymme i texten. 

3.3.1 Definition av krav 

Ett krav är en önskvärd egenskap eller funktion hos ett IT-system. (Eriksson, 2008) Ett krav 
kan även sägas vara en beskrivning på vad systemet måste göra. (Dennis & Wixom, 2006) 
Tanken är att kraven till slut ska leda till system som förhoppningsvis ger något affärsvärde. 
Med ett nytt system siktar man i vanliga fall på att effektivisera någon del i organisationen, 
det kan till exemepel handla om att effektivisera rutiner, sänka personalkostnader, etc. 
Samtidigt kan ett nytt system resultera i ökade kostnader, ur ett kortsiktigt perspektiv, om det 
nya systemet skulle kräva att nuvarande personal behöver ersättas med nytt folk som klarar av 
att hantera det mer komplexa systemet. (Coley, 2002) 

En förutsättning för ett lyckat IT-projekt är att man har en bra uppsättning krav. Många 
projekt har stora svårigheter med den här biten. Man lyckas inte specificera vad systemet bör 
göra, åtminstone inte på ett tillräckligt bra sätt. Ett stort problem ligger i att utvecklarna, till 
skillnad från användarna, har dålig koll på hur ett företag drivs eller bör drivas. På samma sätt 
har användarna, till skillnad från utvecklarna, dålig koll på vad ett system kan erbjuda dem. 
(Coley, 2002) 

För att beskriva vilka krav som bör samlas in och dokumenteras kan man använda FURPS+ 
som är en vanlig kategorisering av krav utvecklat av Robert Grady på Hewlett Packard. 
FURPS+ står för följande: (Eriksson, 2008) 

• Functionality – Funktionalitet 

• Usability – Användbarhet 

• Reliability – Tillförlitlighet 

• Performance – Prestanda 

• Supportability – Underhållbarhet 

De fyra sistnämnda är kategorier för de icke-funktionella kraven.  

3.3.1.1 Funktionella krav 

Funktionella krav beskriver vad systemet ska göra. Många funktionella krav beskrivs genom 
att specificera indata och förväntat utdata. Ett exempel skulle kunna vara följande: 

• Det ska vara möjligt att spara kundinformation i systemet. 
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I det här fallet är indata kundens namn, adress, och telefonnummer. Förväntad utdata är att 
kunden sparas i databasen och att användaren får ett godkänt meddelande. (Eriksson, 2008) 

För att förtydliga ytterligare kommer här ett annat exempel på ett funktionellt krav som dock 
inte har med IT att göra utan mer med det vardagliga livet. Lägg märke till att det anges vad 
som ska göras, inte hur det ska göras (som i fallet med icke-funktionella krav): (Coley, 2002) 

• Fordonet ska kunna ta mig från hemmet (plats A) till arbetsplatsen (plats B). 

3.3.1.2 Icke-funktionella krav 

De icke-funktionella kraven kan som sagt delas upp i fyra av fem kategorier där alla ingår i 
FURPS+ (Eriksson, 2008). 

• Användbarhet 

• Tillförlitlighet 

• Prestanda 

• Underhållbarhet 

Icke-funktionella krav beskriver hur systemet ska fungera. För att systemet ska få önskad 
kvalitet krävs icke-funktionella krav som kompletterar de funktionella kraven vilket sker 
genom att systemets kvalitetsattribut beskrivs. Icke-funktionella krav har stor betydelse för 
hur användarna kommer att uppfatta systemet eftersom dessa krav är, bland annat, 
förutsättningar för användbarhet och prestanda. (Eriksson, 2008) 

Icke-funktionella krav kan även beskrivas som begränsningar som sätts på systemet för hur 
det ska byggas. Syftet är att begränsa antalet lösningar som de funktionella kraven ger. 
Begränsningar kan göras på hur systemet bör fungera efter leverans. För ett kundregister 
skulle man exempelvis kunna sätta följande begränsningar på prestandan: (Coley, 2002) 

• Information bör kunna lagras och göras tillgänglig inom max 3 sekunder. 

• Systemet bör vara tillgängligt åtminstone från 09.00 till 15.00, måndag till fredag. 

• Systemet bör kunna ha plats för åtminstone 100.000 kundregister från första början. 

• Systemet bör kunna lägga till minst 10.000 register per år under 10 år. 

De fyra punkterna ovan visar några förutsättningar på hur systemet är tänkt att fungera. 

Ett annat exempel skulle kunna vara vid planering av ett bilköp. Vare sig man är medveten 
om det eller inte så tar man de avgörande besluten utifrån vilken bil som möter både ens 
funktionella och icke-funktionella behov. Rent funktionellt ska en bil kunna ta dig från plats 
A till plats B. Dock tänker man inte på det här sättet i första taget. Däremot tänker man ofta på 
de kvalitetsattribut som bilen ska ha: säkerhet, underhåll, driftsäkerhet, prestanda 
(motoreffekt, kapacitet), och användbarhet. Dessa attribut är avgörande inför ett eventuellt 
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bilköp. Utan att analysera vidare på saken är det oftast de icke-funktionella kraven som är 
avgörande för vilken bil som man till slut väljer att köpa. Barnfamiljer tänker förmodligen 
mer på säkerhet, kapacitet, underhåll, och så vidare. Ensamstående kanske prioriterar andra 
saker som exempelvis motoreffekt, ljudkvalitet, med mera. Variablerna som nämns ovan är 
alla exempel på icke-funktionella krav. (Miller, 2008) 

IT-system är kostsamma räknat i både tid och pengar. En viktig aktivitet är att tidigt klargöra 
vilka icke-funktionella krav som finns på systemet eftersom det är dyrt och tidskrävande att 
lägga till sådana egenskaper i efterhand. Ju senare icke-funktionella krav upptäcks desto 
dyrare blir de att ta itu med sen. (Eriksson, 2008) 

3.4 Kravhantering 
Detta avsnitt behandlar frågan om hur kravhanteringen påverkar ett projekt. Avsnittet börjar 
med en kort presentation av det traditionella synsättet på kravhantering och fortsätter sedan 
med detta ur ett agilt perspektiv. Den agila kravhanteringen har av naturliga skäl fått större 
utrymme i det här avsnittet och har även blivit indelad i mindre delavsnitt där bland annat 
prioriteringen av icke-funktionella krav ingår.  

3.4.1. Traditionell kravhantering 

För att utveckla system behöver man förlita sig på olika mjukvaruspecifikationer. Dessa är 
oftast alldeles för komplexa och för att kunna tyda dem behövs specialister.  

”The hardest part of the software task is arriving at a complete and consistent specification, 
and much of the essence of building a program is in fact the debugging of specification” 
(Brooks, 1987).  

Vattenfallsmodellen, kanske den mest kända av de traditionella metoderna, är en sekventiell 
metod för mjukvaruutveckling som ofta förknippas med den amerikanske forskaren Royce 
Winston. År 1970 skrev Winston artikeln Managing the Development of Large Software 
Systems där han i detalj beskriver modellen och de olika faserna. Syftet med artikeln var att ge 
exempel på hur utvecklingen inte skulle gå till men trots detta fick han istället äran för att ha 
föreslagit den. Än idag har vattenfallsmodellen stort inflytande inom mjukvaruutveckling, 
möjligtvis för att den ser relativ enkel och välstrukturerad ut. Grundtanken är att man rör sig 
framåt i ordningsföljd från en fas till en annan på samma sätt som ett vattenfall, därav namnet. 
Varje fas ska vara helt färdig innan man går vidare till nästa (se Figur 3:4:1:1). Är man färdig 
med arbetet på en av faserna anser man den utvecklingsfasen som avklarad och inga ändringar 
görs på den senare under utvecklingsprocessen. (Bianchi, 2006) 
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Figur 3:4:1:1 - Schematisk figur över vattenfallsmodellen.  

Projekt som följer vattenfallsmodellen lägger i första fasen ner ett stort arbete på att samla in 
krav som man tror att systemet kommer behöva. Med hjälp av de insamlade kraven skapas 
sedan en kravspecifikation som är ett dokument som i detalj beskriver vad systemet ska 
innehålla. Dokumentet fungerar som en mall som ska följas under resten av utvecklingen. 
Tanken är att man ska ha en full förståelse av systemet innan man börjar med den riktiga 
koden. Projektets framgång mäts vid ett senare skede och värderas efter hur bra processen 
följt den ursprungliga planen. Nästa steg är designfasen där man utarbetar modeller för hur 
designen ska se ut utifrån de tidigare fastställda kraven. Först nu när fasen är avklarad och 
man anser sig ha full förståelse av systemet börjar den riktiga koden att skrivas. Under slutet 
av implementationsfasen är tanken att de olika delarna som tidigare utvecklats, oberoende av 
varandra, ska integreras in i systemet. Detta ska ske helt utan problem eftersom man ska ha 
följt de designregler som slogs fast under fas två. När implementeringen och integreringen är 
avklarade är det dags för testning av systemet för att försäkra sig om att specifikationerna är 
uppfyllda. Om allt stämmer och alla buggar rättats till är systemet klar för leverans till 
kunden. Slutligen följer underhåll och eventuell vidareutveckling. (Dennis & Wixom, 2006) 

Fördelen med vattenfallsmodellen är att den är enkel att lära sig. Den går igenom faserna en 
efter en och processen är enkel att följa. Planering och tilldelning av personal sker på ett 
enkelt sätt eftersom olika kompetenser behövs under olika faser. Arkitekter behöver troligtvis 
endast delta under de två första faserna av utvecklingen, och så vidare. Modellen underlättar 
även översikten på hur man följer den detaljerade planen, som fastställdes i början, och om 
den överensstämmer med verkligheten. 

En nackdel med vattenfallsmodellen är att den strävar efter att fastställa alla krav i början av 
projektet. Om inga krav ändras under projektets gång kan modellen mycket väl fungera. Dock 
ser verkligheten annorlunda ut och en mer realistisk bild är att krav och förutsättningar 
ständigt förändras vilket gör det omöjligt att känna till alla dessa i förväg. (Parnas & 
Clements, 2006) En annan stor nackdel med vattenfallsmodellen är att den i första hand 
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fokuserar på funktionella krav och därefter på de icke-funktionella kraven. Det som är 
negativt med detta är att systemets brister (läs icke-funktionella krav) endast kommer att 
upptäckas från och med testfasen och inte under ett tidigare skede. (Muller-Schloer, 1996) 
Kom ihåg att ju senare icke-funktionella krav upptäcks desto dyrare blir de att ta itu med sen. 
(Eriksson, 2008) Icke-funktionella krav bör därför tas i beräkning från och med den första 
fasen i modellens livscykel och inte bara bekräftas under den sista utvecklingsfasen. (Muller-
Schloer, 1996) 

3.4.2 Agil kravhantering 

”Agile practices are based on the belief that neither the customer nor the developers have full 
knowledge in the beginning and that the important consideration is having practices that will 
allow both [the customer and the developer] to learn and evolve as that knowledge is gained - 
without ongoing recrimination”. (Highsmith, 2002)  

Agila metoder är uppbyggda utifrån övertygelsen om att man ständigt lär sig om systemet 
under ett helt projekts livslängd. Till skillnad från den traditionella kravhanteringen har man 
inom agil kravhantering insett att kraven förändras under utvecklingens gång i takt med att 
förståelsen ökar. Alla krav bör inte fastställas i början av ett projekt eftersom det senare kan 
leda till omarbete eller till att man levererar ett system som inte möter kundens behov. Det 
som krävs av ett projekt är öppenhet till förändringar. (Davies, 2005) En annan viktig sida av 
agil kravhantering är att man regelbundet levererar körbar mjukvara. Ungefär mellan 1 till 4 
veckor åt gången lämnar agila utvecklargrupper en ny version av körbar mjukvara till kunden. 
Först när kunden kan använda det växande projektet kan denne ge feedback om vad som har 
gjorts vilket är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen. Dessutom bidrar regelbunden 
leverans till ett nära samarbete mellan kunden och utvecklare. (Williams, 2004) 

3.4.2.1 Agila krav 

Capturing the specific details about the requirement long before it is implemented is likely to 
result in wasted effort and premature focusing. Therefore, if requirements are developed on 
an as-you-go basis, in an agile approach, the development can be more efficient in the long 
run than if requirements were elicited up front. (Martin, 2003) 

”A user story respresents a feature customers want in the software”. (Beck and Fowler, 2001) 
Till skillnad från omfattande och fördefinierade kravspecifikationer är användarberättelser 
(user stories) ett enklare sätt att samla in krav på genom ett helt projekt. En användarberättelse 
är skriven från ett användarperspektiv och är en redogörelse om vad användaren vill göra med 
en egenskap från mjukvaran. De ska vara lätta att förstå och fokusera på egenskapens, vem, 
vad, och varför, inte hur. (Waters, 2008) Användarberättelser ska skrivas av kunden eftersom 
de har bäst koll på den önskade funktionaliteten. Att användarberättelserna skrivs på 
företagsspråket gör det möjligt för kunden att prioritera dem efter det värde som var och en 
ger till företaget samt efter deras kostnad. Utvecklarna ska finnas till som ett stöd under själva 
skrivandet av användarberättelserna men det slutgiltiga ansvaret ligger kvar hos användarna. 
(Baker, 2006)  
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Här följer några exempel på användarberättelser: (Waters, 2008) 

• Som jobbsökande, vill jag (vem) söka efter ett jobb (vad), så att jag kan avancera 
karriärmässigt (varför). 

• Som rekryterare, vill jag (vem) anmäla en ledig plats (vad), så att jag kan hitta en ny 
gruppmedlem (varför). 

3.4.2.2 Icke-funktionella Agila krav 

Icke-funktionella krav har som sagt ingenting med funktionaliteten att göra utan snarare med 
systemets attribut eller begränsningar som sätts på systemet. Användarberättelser är ett 
relativt enkelt sätt att hantera icke-funktionella krav vilket man kan se med följande exempel: 
(Cohn, 2008) 

• Som kund, vill jag kunna köra en produkt på alla Windows versioner från och med 
Windows 95 och framåt.  

• Som kund, vill jag att sidan är tillgänglig 99.9 % av tiden som jag försöker komma åt 
den så att jag inte blir frustrerad och hittar en annan sida att använda. 

Ett misstag som ofta förekommer bland många utvecklargrupper är ett de försummar icke-
funktionella krav. En vanlig bortförklaring är att kunden aldrig tagit upp de icke-funktionella 
kraven på ett tydligt sätt och att man därför inte behövt oroa sig för dem. Det argumentet går 
inte ihop med den agila läran som ger utvecklargruppen ansvaret att förmedla och ta hand om 
de icke-funktionella kraven. (Nicolette, 2009) 

3.4.3 Prioritering av icke-funktionella Agila krav 

Syftet med prioriteringen är att hitta de mest betydelsefulla kraven eftersom det aldrig finns 
tillräckligt mycket tid för att uppfylla alla krav. Prioriteringen bör baseras på kravens värde 
för verksamheten eller för användarna i kombination med kunskap om vilka krav som är 
förknippade med de största riskerna samt hur mycket pengar kraven kostar att utveckla. 
Tyvärr händer det att många ansvariga följer sin magkänsla vid prioriteringen och därmed 
förbiser utvecklingskostnad, risk, och nytta. Prioriteringar bör göras kontinuerligt under ett 
projekt för att undersöka om kravens prioriteringar fortfarande gäller. (Eriksson, 2008)  

Kunderna har oftast för många krav. Det är omöjligt att få med alla i den första versionen av 
prototypen. En viktig detalj som man måste tänka på är att utvecklarna inte alltid vet vilka 
krav som verkligen är viktigast för kunden. Kunden har oftast inte den rätta kunskapen för att 
kunna värdera kostnaden samt det tekniska som är kopplat till varje krav. Kund och 
utvecklare måste därför samarbeta om hur kraven ska prioriteras för att försäkra sig om att 
systemet innehåller de viktigaste funktionerna och är resurseffektivt. (Wiegers, 1999)  

Här presenteras några vanliga tekniker för att prioritera krav baserat på Erikssons 
klassificering. (Eriksson, 2008)  
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1) Att identifiera risker med workshop är ett sätt att hitta risker genom att projektet 
kommer med förslag på risker som sedan kan grupperas och prioriteras. Krav som förknippas 
med stora risker bör hanteras tidigt. Exempel på vanliga risker:  

• För långa svarstider 

• Intrång och stöld av information 

• Plattformsproblem 

• Bristande användbarhet 

• Installationsproblem 

För att underlätta förståelsen bör prioriteringarna visas genom att rita diagram som delar in 
riskerna i tre nivåer: låg, medel, respektive hög risk.  

2) Prioritering med hjälp av värdeskalor är ett sätt där man går igenom alla krav och anger 
vad varje krav ska ha för prioritet. Några varianter på användning av värdeskalor: 

• Skall, bör, bra att ha För varje krav bestäms om det är ett absolut nödvändigt krav, 
om kravet bör finnas, eller om kravet är ett så kallat ”bra att ha” krav. 

• Hög, medel, låg Tekniken kan genomföras med hjälp av lappar där deltagarna flyttar 
de viktigaste kraven högst upp på en tavla, de minst viktiga kraven längst ner, och de 
medelprioriterade kraven eller svårprioriterade kraven flyttas till mitten. 

• MoSCoW Ordet MosCoW står för Must, Should, Could, och Won’t. Varje kravs vikt 
fastställs genom att det ställs mot skalan. Must-krav måste uppfyllas för att ett projekt 
ska anses vara lyckat. Should-krav bör uppfyllas men är ingen förutsättning för ett 
lyckat projekt. Could-krav kan utelämnas utan att det påverkar projektet. Won’t-krav 
behöver inte realiseras nu men kan komma att aktualiseras senare. 

MoSCoW används i utvecklingsmetoden DSDM, som är akronym för en iterativ utvecklings-
metod, och har likheter med RUP och lättviktsmetoder. Enligt MoSCoW bör en iteration inte 
innehålla mer än 60 procent Must-krav eftersom risken är att man inte blir klar i tid. Under en 
iteration kan problem uppstå som riskerar att förlänga iterationen och då ska man kunna välja 
bort mindre viktiga krav till förmån för de mer kritiska kraven. Fördelen med MoSCoW är att 
man tvingas ta ställning till om ett krav är mindre viktigt eller mer viktigt till skillnad från en 
5-gradig skala där många av kraven hamnar i mitten av skalan.  

Det går relativt fort att prioritera med hjälp av värdeskalor. En grupp kan vanligtvis prioritera 
30-40 krav på mindre än en timme. Dock är värdeskalan subjektiv eftersom ett krav som en 
person tycker är viktigt kan uppfattas som oviktigt av någon annan. Det negativa med 
värdeskalor är att de inte tar hänsyn till utvecklingskostnader och tekniska risker. De krav som 
har högsta prioritet tar olika lång tid att genomföra och medan vissa krav kan ta timmar att 
genomföra så kan andra krav ta veckor. I en situation där tidsbristen är ett faktum krävs 
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information för att kunna fatta korrekta beslut om hur lång tid kraven tar att realisera. En 
teknik som löser det här problemet kallas för ”korset” och beskrivs härnäst.  

3) Prioritering mot två kriterier – korset  är ett bättre sätt att prioritera krav. Det går ut på 
att man jämför varje krav mot två olika kriterier som exempelvis både utvecklingskostnad och 
värde för användarna. Det finns även andra kriterier att använda sig av utöver de två 
ovannämnda. Med korset ställer man upp alla krav i en tabell som sedan fylls i efter 
kravinsamlingen. När värdena är fastställda kan man sortera fram de krav med högst värde för 
användarna samtidigt som det har lägst utvecklingskostnad och införa dessa i systemet 
snarast. Korset kan genomföras med hjälp av en workshop eller intervjuer och bör presenteras 
genom att rita en fyrfältsmatris på en tavla för att få en bra bild av kravens prioritet. Syftet 
med korset är inte att få en exakt tidsuppskattning för en uppgift utan har mer med magkänsla 
att göra.  

4) Lönsamhetsberäkning av IT-investeringar För att avgöra ifall ett system ska byggas 
eller inte måste man kunna bedöma investeringskostnaden i förhållande till den nytta som 
skapas. Detta kan göras med hjälp av en ROI-kalkyl (Return On Investment) som visar hur 
lång tid det tar innan investeringen blir lönsam. Kalkylen har följande utseende: 

• Bruttonytta minus kostnader = nettonytta 

En investering kan exempelvis vara ett nytt system där investeringens nytta beräknat i kronor 
är på totalt: 

• 90.000 kr första året 

• 140.000 kr andra året 

• 190.000 kr tredje året 

Om samma investering ger kostnader på totalt: 

• 170.000 kr första året 

• 40.000 kr andra året 

• 40.000 kr tredje året 

då kan man med hjälp av tabeller visa när nyttan överstiger kostnaderna och i det här fallet 
blir systemet lönsamt under det andra året.  

Agil kravhantering behandlar alla krav som en prioriterad stack. Högst upp i högen finns det 
högst prioriterade kravet och därifrån plockar utvecklargruppen ut det som de tänkt 
implementera inom den nuvarande iterationen. I regel ska ett krav implementeras inom en och 
samma iteration. Kunden prioriterar kraven baserat på hur värdefullt varje krav är för dem och 
utvecklarna uppskattar det som krävs för att implementera kraven som de kommer att jobba 
med. Alla ändringar som görs på ett krav betraktas som nya krav och ska återigen prioriteras 
in i stacken. (Ambler, 2004) 
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Figur 3:4:3:1 – Krav prioriterade som en stack. (Ambler, 2004) 

Icke-funktionella krav ska också prioriteras. Ibland kan det vara svårt att se hur icke-
funktionella krav kan ge något affärsvärde och med tanke på att agila projekt prioriterar krav 
efter just affärsvärde kan den delen bli lite problematisk. Ett system som inte levererar icke-
funktionella krav levererar heller inget affärsvärde. Icke-funktionella krav ska prioriteras ihop 
med de funktionella kraven vilket kan göras med hjälp av ROI-kalkylen som beskrevs ovan. 
Detta innebär att prioriteringen baseras på en jämförelse mellan förutspådd avkastning på 
investeringen mot det förväntade penningvärdet som en riskminskning ger. (Cottmeyer, 2006) 

När man prioriterar funktionella krav efter affärsvärde finns en risk att resultatet blir 
subjektivt och därför är ROI-kalkylen ett bra alternativ till detta. Det gäller att få fram en 
siffra över hur mycket man tjänar eller sparar på investeringen och sedan fördela beloppet 
över kraven. Efter att systemets krav tillskrivits ett ungefärligt penningvärde får man till slut 
fram en prioriterad lista av krav (se Figur 3:4:3:2). (Cottmeyer, 2006) 

 

Figur 3:4:3:2 – Prioriterad kravlista. (Cottmeyer, 2006) 
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Därefter ska även icke-funktionella krav tilldelas ett penningvärde och detta kan göras genom 
att ta hänsyn till de risker som förknippas med dem. Om man till exempel hade velat förbättra 
ett internt verktyg med en viss utveckling för att testa prestandan skulle man kunna undersöka 
det förväntade penningvärdet (Expected Monetary Value) för just den risken. Låt säga att det 
interna verktyget skulle kosta 0 kr, och att köpa in ett nytt verktyg skulle kosta 100.000 kr. 
Om det finns 50 % chans att man behöver det nya verktyget blir nyttan 50.000 kr. 

• 100.000 kr * 50 % = 50.000 kr 

Det ekonomiska värdet blir således 50.000 kr om man minskar den här risken. Dessutom bör 
prioriteringen på denna risk ligga jämsides med funktionella krav som också är värderade till 
50.000 kr. (Cottmeyer, 2006) 

Tekniska risker har vanligtvis en köpekostnad (det interna verktyget) eller en tidspåföljd (det 
kommer ta två utvecklare ytterligare 3 veckor) som kan förvandlas till ett visst antal kronor. 
Det måste påpekas att man inte är ute efter några exakta siffror utan man är istället ute efter 
siffror som kan användas som en grund vid prioriteringen. Figuren nedan (Figur 3:4:3:3) ska 
därför tas med en nypa salt när det gäller riskvärdenas noggrannhet. Arbetssättet ger 
möjligheten att skapa en prioriterad lista med projektrisker som är rangordnade efter hur 
kritiska var och en av dem är. (Cottmeyer, 2006) 

 

Figur 3:4:3:3 – Prioriterad risklista. (Cottmeyer, 2006) 

Alla risker har inte alltid steg för riskminskning utan vissa risker måste man acceptera. De 
steg som man kan ta itu med kan nu prioriteras jämsides med funktionella krav. 
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Figur 3:4:3:4 – Från prioritering och hantering av risk till värdeproduktion. (Cottmeyer, 
2006) 

Figuren visar hur både funktionella och icke-funktionella krav tillskrivs ett penningvärde 
vilket underlättar diskussioner med finansiärer. Andra risken uppifrån har ett förväntat 
penningvärde (Expected Monatery Value) på 8.000 dollar * 50% = 4.000 dollar. När det sedan 
är dags att välja kraven för nästa iteration kommer åtgärden för riskminskning förknippat med 
andra risken uppifrån till vänster ($8000 * 50%) att rangordnas på ett liknande sätt som det 
andra funktionella kravet uppifrån till höger ($4,000). (Cottmeyer, 2006) 
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4. Empiri 
I detta kapitel beskrivs hur TLab West AB genomför sitt kravarbete där prioriteringsarbetet 
ligger i fokus. Detta bygger i första hand på den information som samlats in via intervjuer 
med företaget. En beskrivning av intervjuerna med företaget tillkommer. Slutligen presenteras 
en sammanfattning av intervjuerna med respektive respondent. 

4.1 TLab West AB 

TLab West AB bildades år 2000. Målet var att täcka bristen på konsultföretag med 
kombinationen lång erfarenhet och stor teknisk expertis som fanns inom säkerhetsbranschen. 
Från att ha varit ett utpräglat konsultföretag med specialistkompetens inom avancerade 
säkerhetssystem har företaget utvecklats till att idag erbjuda flertalet egna säkerhetsprodukter. 
Produktsortimentet innefattar bland annat funktioner för passerkontroll, inbrott, och 
videoövervakning. På listan över uppdragsgivare finns bland annat företag inom 
försvarsmakten, banker, sjukvården, och kärnkraftsindustrin. 

TLab West AB arbetar för det mesta med ”små” projekt som varar i cirka 1 vecka till 3 
månader. De har för närvarande cirka 15 anställda i Göteborg samt 1 anställd i Kumla och 
erbjuder såväl säkerhetsprodukter som konsulttjänster inom utveckling av hård- och 
mjukvara. Verksamhetens erfarenhet täcker alla utvecklingsfaser så som kravställning, 
projektledning, analys, implementering, och test. 

Ett typiskt projekt kan vara ett stort program som TLab West AB underhåller och i det 
programmet finns moduler som ska integreras. Ett konkret exempel kan vara att företaget 
skriver en brandlarmsmodul som ”pratar” mot en brandlarmscentral. Man behöver få in ett 
brandlarm och styra brandlarmet så att man har full kontroll över den. 

4.2 Intervjuer med TLab West AB 

Jag valde att utföra ett flertal intervjuer med fyra medarbetare ur TLab West AB gällande 
kravhanteringsprocessen. Som ett första steg skickade jag iväg ett frågeformulär via e-post till 
respektive respondent. Var och en av respondenterna hade olika roller inom företaget. Tanken 
var sedan att boka in personliga möten på plats hos företaget för att diskutera kring svaren och 
få ställa följdfrågor vilket halvstrukturerade intervjuer ger möjligheten till. Sedan analyserade 
jag intervjudata mot de använda teorierna om olika kravhantering. Nästa steg var att boka in 
ytterligare intervjuer på plats hos företaget vid behov. Efter varje slutförd intervju sändes en 
sammanfattning av intervjuerna till var och en av respondenterna för godkännande. Jag har 
framför allt haft mest kontakt med en utav projektledarna som har bidragit med information 
om företaget och nyttig data till intervjuprocessen. Därmed påverkas empiridelen mestadels 
av information från denne. 

Vissa i företaget har blivit intervjuade fler gånger än vad andra har blivit. Till en början var 
alla fyra respondenterna aktuella för djupare intervjuer men efter den första nätbaserade 
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intervjun visade det sig att vissa respondenter inte var speciellt involverade i prioriteringen av 
krav. De som var insatta i prioriteringen var projektledarna och detta är anledningen till varför 
jag valde att utföra ytterligare intervjuer med just dem. Projektledare A var den som fanns 
tillgänglig på plats i Göteborgskontoret och därför kunde flera personliga intervjuer 
genomföras med denne. Projektledare B arbetade i Kumla och intervjuerna med denne blev 
enbart nätbaserade. 

Syftet med intervjuerna var att få insyn i företagets kravhantering och, med hjälp av den 
informationen, undersöka ifall teorier kring kravhanteringen kan bekräftas eller om avvikelser 
finns. 

4.2.1 Intervju med Projektledare A 

Första intervjun genomfördes med respondent nummer ett som har en teknisk utbildning från 
Chalmers tekniska högskola och som är kombinerad projektledare och utvecklare på TLab 
West AB. Jag väljer för enkelhetens skull att kalla den här respondenten för projektledare A. 

Intervjun med projektledare A avslöjade att den arbetsmetod som företaget använder sig utav 
beror en del på projektets storlek. För större projekt används successivmetoden för att 
uppskatta projektets tidsåtgång. Detta innebär att de utgår ifrån en befintlig specifikation eller 
kundkrav som uppskattas och får sedan tillbaka en tid på vad varje del tar att utveckla. 
Därefter summeras tiderna ihop och ger en siffra som förutser när allt blir klart. 
Tidsuppskattning med successivmetoden, för att tidsuppskatta moduler, är en indirekt 
tidsuppskattning av ett projekt. Faktum är att företaget i vanliga fall arbetar med ”små” 
projekt som varar mellan 1 vecka till 3 månader och som egentligen är delprojekt av ett större 
projekt. Arbetssättet följer då en iterativ vattenfallsmodell med dynamiska inslag av kundkrav 
som kan ändras under utvecklingsprocessen.  

Projektledare A säger att prioriteringen av icke-funktionella krav sker i början av projektet, 
det vill säga under första fasen av projektet. Utvecklarna känner själva till vilka icke-
funktionella krav som är mest värda för nästa fas men detta är dock inget som visas i 
kalkylform eller i beräkningar för kunden. Utvecklarna uppskattar utifrån egen erfarenhet och 
väger in värdet och tidsaspekten när de prioriterar vilket icke-funktionellt krav som ska gå 
före ett annat. Ett icke-funktionellt krav som uppskattas till att vara lönsamt samtidigt som 
kravet tar lång tid att genomföra kan hamna längre ner i prioritet än ett icke-funktionellt krav 
som uppskattas till att vara mindre lönsamt men som går fortare att genomföra. Allt beror på 
vad som är viktigast för kunden just vid det tillfället, det vill säga vad kunden först och främst 
vill ha, och detta är anledningen till varför dialogen med kunden är så pass viktig som den är. 
Det är kundens prioriteringar som avgör om de överhuvudtaget ska ha funktionen eller om det 
är viktigare att ha funktionen i tid. Tidsmässigt är prioriteringsdelen inte en stor del men man 
kommer inte ifrån hur pass viktig den är med tanke på att det leder till vad kunden ska ha och 
prioriterar man fel så får kunden fel saker. Projektledare A uppskattar att cirka mellan 2 till 4 
procent av ett projekt går åt till att prioritera krav och att under prioriteringsprocessen är det 
viktigt att leveransen av rätt programfunktioner sker i tid. 
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Under prioriteringsarbetet är projektledare A med och bestämmer vad som ska prioriteras och 
tillsammans med kunden prioriterar denne de krav som blir till en kravspecifikation och som 
sedan står för den grundläggande funktionaliteten.  

Prioriteringen sker alltså inte på egen hand utan TLab West AB föreslår krav och tar fram 
beslutsunderlag åt kunden och därmed är det kunden som har sista ordet. Kravspecifikationen 
som arbetas fram innehåller förmodligen endast funktionella krav. Detta har inget med att 
kunden inte har icke-funktionella krav i åtanke utan det handlar mer om kundens önskemål 
om att fokusera på vissa grundläggande funktioner i första hand. För ett lyckat projekt är 
prioriteringen av icke-funktionella krav minst lika viktig som prioriteringen av funktionella 
krav och den hjälp som kunden får vid prioritering av icke-funktionella krav är oftast en 
tidsuppskattning.  

Med tanke på att kundens fokus ligger på funktionella krav är det väldigt viktigt att kunden 
informeras om de icke-funktionella kravens betydelse. För att uppfylla kraven som finns i 
specifikationen måste projektledare A även ha koll på de icke-funktionella kraven och förstå 
dess innebörd.  

Felprioritering av icke-funktionella krav eller försummelse av dem kan få ekonomiska 
konsekvenser, till exempel via ökade underhållskostnader, längre fram i tiden. Kunden 
kommer förmodligen inte få det den begärt från första början vilket i sin tur kan leda till att 
kvalitén blir lidande. Ska det behövas få till en ytterligare funktion som ersätter den gamla 
innebär det att TLab West AB måste lägga ner extra resurser på detta. Istället skulle det 
vinnas på att lägga ner mer tid på icke-funktionella krav redan i början av projektet. Att ta 
hänsyn till detta från första början kan betyda enklare underhållning i framtiden. Dock är 
ökade kostnader på grund av felprioriteringar inget som projektledare A riskerar eftersom 
denne jobbar med mindre projekt hos företaget. Vid större projekt som pågår i till exempel 2 
år kan risken för ökade kostnader vara mycket större.  

Kommunikationen med kunden kan också vara ett problem om kunden inte har tid att delta i 
ett närmare samarbete vid behov. Dialogen är därför väldigt viktig och projektledare A anser 
att den biten med kunden fungerar bra. 

Ett återkommande problem vid mindre projekt är att företaget ibland använder sig utav den 
interna dokumentationen istället för en specifikation eftersom de upplever tidspress. Den 
interna dokumentationen kan vara en mindre specifikation eller en punktformad lista i ett 
projektmötesprotokoll. Allt för ofta har utvecklarna tidspress på sig om att få fram viss 
funktionalitet till ett visst datum åt kunden. 

Företaget strävar efter att prioritera kundens funktioner som ska uppfyllas i tid vilket innebär 
att mindre viktiga funktioner, som enligt kunden själv inte är nödvändiga, väljs bort. Detta 
görs för det mesta ihop med kunden och sker oftast som ett nytt förslag till kunden med 
specifikationen eller projektmötesprotokollet som underlag. Tid är alltid pengar men kvalité 
ska alltid försöka prioriteras. Företaget har störst chans till att uppnå detta genom att leda 
kunden rätt i olika prioriteringar. 
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4.2.2 Intervju med Projektledare B 

Nästa intervju genomfördes med respondent nummer två som är högskoleingenjör inom data 
& elektronik och som är projektledare på TLab West AB. Jag väljer att kalla respondenten för 
projektledare B. 

Under intervjun med projektledare B kom det fram att TLab West AB utvecklar system efter 
ett agilt tillvägagångssätt som liknar scrum även om begreppen från scrum inte följs. Det 
framkom även att utvecklingsmetoden som de använder sig utav inte är någon direkt erkänd 
utvecklingsmetod utan det är en egenframtagen metod som kallas för TlabQ och ingår i ett 
kvalitetssäkringssystem. Efter att jag framfört ett par prioriteringstekniker ansåg projektledare 
B att MoSCoW är den tekniken som kännetecknar dem bäst. Som hjälpmedel vid 
prioriteringen har företaget ett verktyg för ärendehantering som heter Mantis som företaget 
använder tillsammans med den uppsatta prioriteringsmetodiken. Under prioriteringsprocessen 
är kundnyttan det viktigaste och detta uppnås genom att leverera god funktionalitet inom 
uppställd leveranstid.  

Vid större projekt sker prioriteringen tillsammans med beställaren. Projektledare B nämner 
även att denne är nöjd med hur prioriteringsarbetet inom ett specifikt projekt fungerar. 

Projektledare B säger att det ständigt sker omvärdering av prioriteringen i ett projekt och att 
denne troligtvis lägger ner ungefär 50 procent av sin tid på att prioritera och fördela 
arbetsuppgifter mellan olika resurser. Det framkommer fram att ingen större skillnad görs på 
tillvägagångssättet vid prioritering av funktionella krav och icke-funktionella krav. Dock är 
prioriteringen av de icke-funktionella kraven väldigt viktig beroende på vad de rör för del i 
systemet. Vid större projekt finns hjälp att få för kunden när det gäller prioriteringen. Oftast 
finns kravställningar i form av upphandlingsunderlag som beskriver viktiga icke-funktionella 
krav för slutkunden. Som utvecklingsföretag innehar TLab West AB den tekniska kunskapen 
vilket innebär att de nästan alltid tar de slutgiltiga prioriteringsbesluten.  

På frågan om vad som är viktigast för kunden svarar projektledare B att under tidigare år var 
oftast hålltider det viktigaste. På senare år har däremot större fokus lagts på budget som en 
direkt följd av finanskrisen. Då företaget är underleverantör och oftast inte har kontakt med 
slutkunden anser projektledaren att kommunikationen med slutkunden definitivt kan 
förbättras. I vissa projekt är de för långt bort från slutkunden och därför tror projektledare B 
att samarbetet skulle kunna gynnas ifall de engagerade sig mer i diskussioner.  

4.2.3 Intervju med Utvecklare 

Respondent nummer tre är dataingenjör och arbetar som utvecklare på TLab West AB.  

Utvecklaren säger under intervjun att denne bygger små program där en systemspecifikation 
tas fram som beskriver programmets funktioner. Efter godkännande implementeras och testas 
programmet och de ändringar som görs i programmet efter testningen förs därefter in i 
systemspecifikationen. Den här processen är iterativ med lite dokumentation. 
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När det gäller prioriteringsteknik använder utvecklaren ett slags ”hög, medel, låg” system där 
ärenden läggs in i ett system och får olika antal ”bluppar” beroende på hur viktiga de är. 
Utvecklaren prioriterar ärenden, som denne tilldelats, efter hur viktiga de anses vara och efter 
vad denne kan göra för tillfället. Utvecklaren anser att det viktigaste under prioriteringen är att 
upptäcka direkta fel som kan ge allvarliga följder. Om utvecklaren till exempel upptäcker en 
bugg som tycks vara allvarlig under prioriteringsprocessen tilldelar utvecklaren det ärendet till 
sig själv och löser det på egen hand för att spara tid. 

Vid prioriteringen av krav läggs störst fokus på funktionella krav. Utvecklaren bestämmer en 
hel del av implementeringen samtidigt som de strävar efter ett användarvänligt system. 
Prestandatester utförs för att kontrollera att allting flyter på samtidigt som tillförlitlighet är en 
självklarhet. Detta är dock ingen detaljerad beskrivning av alla icke-funktionella krav. 
Utvecklaren poängterar att det viktigaste för ett lyckat projekt inte är att prioritera delar av ett 
projekt (läs icke-funktionella krav) utan att helheten är det viktigaste. Ett problem som kan 
förekomma under prioriteringen är konflikter då projektledaren ger utvecklarna information 
om kraven. Kommer kraven vid ett sent tillfälle kan det krävas omskrivningar av program. 
Detta är något som de försöker undvika. 

Vidare påpekar utvecklaren att kunden oftast känns frånvarande under prioriteringsarbetet och 
att denne skulle vilja se mer samarbete med kunden, dels för att förstå kundens behov bättre 
men också för att kunden ska förstå begränsningarna. Det är ganska vanligt att krav som har 
hög prioritet kommer in sent i arbetet på grund av bristande kommunikation. Utvecklaren är 
dock nöjd med kommunikationen inom utvecklargruppen där man diskuterar om hur saker 
och ting kan lösas. Diskussioner i större grupper verkar inte ha resulterat i något positivt. Och 
eftersom de jobbar iterativt vore det inte speciellt effektivt att diskutera hela arbetet i förväg. 

4.2.4 Intervju med Testare 

Respondent nummer fyra är utbildad data- och elektronikingenjör och är testledare på TLab 
West AB. Testaren arbetar efter den välkända vattenfallsmodellen som även finns beskriven i 
delavsnitt 3.4.1.  

Prioriteringstekniken som testaren använder sig utav och som denne är nöjd med är följande: 

• Ingen (framtid) 

• Låg (senare version) 

• Normal (oprioriterad) 

• Hög 

• Bråttom (nästa SP) 

• Omedelbart (patch) 
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Enligt testaren är det viktigaste under prioriteringsprocessen att de har koll på alla allvarliga 
fel samt tiden de har kvar fram till deadline. 

Testaren anser att icke-funktionella krav är viktiga men att funktionella krav är viktigare för 
ett lyckat projekt. Vid prioriteringen av icke-funktionella krav är kundens önskemål väldigt 
högprioriterade men med tanke på att kunden inte har den tekniska kunskapen ligger det 
slutgiltiga beslutet hos projektledaren. Testaren är nöjd med prioriteringsarbetet som de utför 
och anser att de diskussioner som prioriteringen medför är positivt för själva prioriteringen. 

När det gäller kommunikationen med kunden och inom utvecklargruppen säger testaren att 
det är något som behöver förbättras. Det vore önskvärt att få veta om kunden är nöjd och vad 
kunden behöver.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras och diskuteras empirisk data, som har samlats in, gentemot 
litteraturstudien. 

5.1 TLab West AB:s kravhantering 

Den teoretiska undersökningen som gjorts om kravhantering poängterar att den agila 
kravhanteringen utgår ifrån att kraven förändras under utvecklingens gång och att man därför 
inte bör fastställa alla krav i början av ett projekt (se kap 3 i avsnitt 3.4.2 samt i Williams 
(2004)). Den empiriska delen innehåller intervjudata, från såväl projektledare och utvecklare, 
som visar att företaget arbetar efter en iterativ vattenfallsmodell med dynamiska inslag av 
kundkrav. Intervjuerna visar även att företaget utvecklar system på ett agilt tillvägagångssätt 
som liknar scrum även om begreppen från scrum (för exakt terminologi se kap 3 i avsnitt 
3.2.2) inte följs. Dessutom använder företaget en egenframtagen utvecklingsmetod som kallas 
för TlabQ som ingår i ett kvalitetssäkringssystem. Att företaget arbetar efter en iterativ 
vattenfallsmodell med dynamiska inslag av kundkrav innebär dock inte att de fastställer alla 
krav i början av projektet men de följer heller inte den agila utvecklingsmetoden fullt ut. 
Informationen angående företagets arbetssätt kan verka oklar med tanke på att det visat sig att 
de utvecklar system på ett agilt tillvägagångssätt som liknar scrum. Oavsett oklarheter kring 
arbetssättet, och trots att begreppet vattenfallsmodell används, tyder det mesta på att 
företagets kravhantering är agil (se referenserna i kap 3  avsnitt 3.4.1 samt i Bianchi (2006)). 

Företaget känner till riskerna av att fastställa alla krav i början av ett projekt och detta är något 
som den teoretiska undersökningen om kravhanteringen också tar upp. Projekten utvecklas i 
etapper, likt faserna i vattenfallsmodellen, men inom varje etapp tillåts förändringar i form av 
kundkrav och dylikt. Att företaget tillåter förändringar och att de arbetar i omgångar under 
varje etapp, likt det agila arbetssättet, är den stora skillnaden gentemot den traditionella 
vattenfallsmodellen. Orsaken till varför företaget inte kallar sitt eget arbetssätt för agilt har 
diskuterats under intervjuerna, dock har ingen större kraft lagts ner på att vidareutveckla den 
frågan med respondenterna. Enligt min tolkning är detta ett val som kan förklaras historiskt, 
det vill säga att företaget är vana med vattenfallsmodellen som begrepp men de är även öppna 
för nya inslag som till exempel fördelarna med att revidera och förändra krav i olika 
iterationer under systemutvecklingen. De är dock inte beredda, kanske på grund av att det 
skulle innebära krav på nya resurser, att diskutera helt nya utvecklingsmetoder. 

Den teoretiska undersökningen nämner vissa risker som kan vara förknippade med 
vattenfallsmodellen. Det handlar exempelvis om modellens strävan efter att fastställa alla krav 
i början av ett projekt samt fokuseringen på funktionella krav i första hand och därefter på de 
icke-funktionella kraven (se kap 3 avsnitt 3.4.1 samt i Parnas & Clements (2006) och Muller-
Schloer (1996)). Företaget vet att den framarbetade kravspecifikationen möjligtvis kan 
komma att innehålla endast funktionella krav. Med tanke på detta är det extra viktigt att 
kunden informeras om de icke-funktionella kravens betydelse vilket bäst sker via en bra 
dialog direkt med kunden. Den hjälpen som kunden får vid prioriteringen av icke-funktionella 
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krav är oftast en beskrivning samt en tidsuppskattning som visar kravens kostnad. För att 
företaget ska lyckas uppfylla kravspecifikationen måste de även kunna hantera de icke-
funktionella kraven. Intervjuerna med alla ansvariga på företaget visar att prioriteringen av 
icke-funktionella krav är minst lika viktig som prioriteringen av funktionella krav för ett 
lyckat projekt. 

Teoridelen beskriver olika prioriteringstekniker som passar bäst vid olika sammanhang. En av 
dem är tekniken MoSCoW som används i den iterativa utvecklingsmetoden DSDM och som 
har likheter med exempelvis RUP och andra lättviktsmetoder (se tex Eriksson (2008)). Den 
nätbaserade intervjun med projektledare B visar att MoSCoW är den prioriteringsteknik som 
kännetecknar företaget bäst. 

En förvånansvärd detalj som litteraturen tar upp är att prioriteringen ofta sker utifrån den 
projektansvariges egen magkänsla utan att ta hänsyn till utvecklingskostnad, risk, och nytta, 
eller mer utvecklade teorier i ämnet (se kap 3 i avsnitt 3.4.3). Intervjuerna med företaget visar 
att prioriteringen av icke-funktionella krav sker på ett liknande sätt där utvecklarna uppskattar 
kraven utifrån egen erfarenhet och väger in kravens värde och den tidsaspekt som är 
förknippat med dem. Dock upprättas inga kalkyler, beräkningar, eller ekonomiska underlag 
för att ha något mer specifikt att visa upp för kunden. Anledningen till detta är att projekten 
som företaget arbetar med är relativt ”små” då det handlar om delprojekt av större projekt 
samt att det ofta uppstår tidsbrist i arbetet. En annan anledning till varför företaget inte 
upprättar några kalkyler eller detaljerade beräkningar är att de litar på den egna förmågan att 
kunna prioritera utifrån erfarenhet och kompetens. De litar även på den egna förmågan att 
kunna förmedla information till kunden på ett tillförlitligt sätt. 

Trots att prioriteringen av icke-funktionella krav sker på det nämnda sättet finns det en tanke 
bakom varje beslut där hänsyn tas till kravens värde och tidsåtgång. Skillnaden mot den 
teoretiska undersökningen (om projektledarens intuitiva omdöme och dess viktighet i 
prioriteringen och kommunikationen) ligger i att företaget tar beslut utifrån egen erfarenhet 
och kompetens. Vad som även framgår av intervjuerna är att företaget värdesätter kontakten 
och dialogen med kunden väldigt högt och försöker ta hänsyn till kundernas behov. Detta 
rimmar bra med teoridelen som på flera ställen i texten poängterar hur viktig dialogen och 
samarbetet är med kunden (se till exempel Williams (2004) och Weigers (1999)). Utan en bra 
dialog kan utvecklarna inte veta vilka krav som är viktigast för kunden och utan ett bra 
samarbete kan det bli svårt att realisera kraven. Eftersom kunden kan ha för lite teknisk 
kunskap är det svårt för dem att värdera utvecklingskostnaden eller nyttan som är kopplat till 
varje krav. Ett bra informationsutbyte är en förutsättning för att kunna utföra rätt 
prioriteringar. De sista intervjuerna med projektledarna visar att det oftast inte finns någon 
direktkontakt med slutkunden eftersom företaget fungerar som underleverantör till större 
mjukvaruutvecklingsföretag. Det är många premisser angående kundkommunikationen som 
ställs av det stora företaget. Detta är något som TLab West AB önskar förbättra eftersom de 
tror att deras arbete skulle gynnas av en bättre kommunikation med slutkunden. 

Det finns även en ekonomisk aspekt som kan förknippas med kravhanteringsprocessen. I den 
teoretiska undersökningen kan man läsa att ju senare icke-funktionella krav upptäcks desto 
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dyrare blir de att ta itu med sen (se kap 3 i delavsnitt 3.3.1.2 samt i Eriksson (2008)). Detta 
innebär i sin korthet att icke-funktionella krav bör tas omhand eller identifieras tidigt i ett 
projekt. Företaget delar samma mening och framhäver att felprioritering av icke-funktionella 
krav kan få ekonomiska konsekvenser längre fram i tiden med till tex underhållskostnader. 
Företaget anser även att de skulle vinna på att lägga ner mer tid på icke-funktionella krav i 
början av ett projekt och därigenom kunna underhålla kraven på ett enklare sätt i framtiden. 
Den aktuella situationen har också positiva effekter på företaget, TLab West AB riskerar inte 
att drabbas av ökade kostnader på grund av felprioriteringar, eftersom huvudansvaret mot 
kunderna ligger på det större företaget. Detta är information som har uttryckts under 
intervjuerna med både projektledarna och utvecklarna.  

Tabell 5.1.1 visar att företaget har en välfungerande kommunikation med både kunderna och 
de egna utvecklarna under ett projekt, även om fokusen är på andra krav. Tabellen visar en 
handfull krav som företaget för diskussioner om. Från tabellen går det även att avläsa vilka 
krav som diskuteras med vem i första hand samt under vilken del av utvecklingsprocessen 
som detta sker. Kraven som används i tabellen härstammar från Eriksson (2008). 

 Diskuterar ni med 
kunderna? Ja/Nej  

Diskuterar ni med 
utvecklarna? Ja/Nej  

I vilken del av 
utvecklingsprocessen: 
A-början?                     
B-mitten?                     
C-slutet?                   
D-hela vägen igenom?  

Användbarhet  Ja Ja A & C 

Tillförlitlighet  Ja Ja D & C 

Prestanda  Ja Ja C 

Underhållbarhet  Oftast Ja Lite hela vägen (D) 

 

Tabell 5.1.1 – TLab West AB:s kommunikation. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion där lärdomar från teorier ställs emot empirin och undersöks 
på både gemensamma drag och avvikelser. Därefter följer en diskussion kring metodvalet och 
hur begränsningarna av studien kan ha påverkat resultatet. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om hur ett framtida arbete inom ämnet skulle kunna se ut.  

6.1 Teorier i praktiken 

Parnas & Clement (2006) poängterar att vattenfallsmodellen eftersträvar att fastställa alla krav 
i början av ett projekt vilket anses vara negativt. Den här studien visar att TLab West AB 
arbetar efter vattenfallsmodellen med den stora skillnaden att de använder sig utav en iterativ 
vattenfallsmodell med dynamiska inslag av kundkrav. Detta innebär att företaget arbetar i 
etapper där kundkraven tillåts förändras under varje iteration. Dessutom fastställer företaget 
inte alla krav i början av projektet.  

Bianchi (2006) säger att när en fas i vattenfallsmodellen, till exempel kravfasen, är 
färdigarbetad görs inga ändringar på den i efterhand utan fasen anses då vara avslutad och 
man går då vidare till nästa fas och så vidare. Detta innebär att det blir svårt att gå tillbaka och 
korrigera brister i systemet när det väl är igång. Studien visar att företaget arbetar på ett annat 
sätt, en egendefinierad blandad metod, trots att de har vattenfallsmodellen som arbetsmetod. 
Företagets arbetssätt lutar mer åt det agila sättet med tanke på att deras kravhantering är 
dynamisk där ändringar på kundkraven tillåts.  

Muller-Schloer (1996) anser att vattenfallsmodellen fokuserar på funktionella krav i första 
hand och därefter på de icke-funktionella kraven. Vidare anser Muller-Schloer (1996) att de 
icke-funktionella kraven bör tas i beräkning från och med den första fasen i varje projekt. Den 
här studien visar att företaget, trots vattenfallsmodellen som arbetsmetod, har en annorlunda 
syn på funktionella krav och icke-funktionella krav och värdesätter dessa lika mycket. 
Företaget delar uppfattningen som Muller-Schloer (1996) har om att de icke-funktionella 
kraven bör tas i beräkning tidigt i ett projekt. Eftersom företaget arbetar dynamiskt med 
kundkraven under etapperna så sker prioriteringen av de icke-funktionella kraven i början av 
ett projekt, det vill säga från och med första etappen.  

Eriksson (2008) säger att ju senare icke-funktionella krav upptäcks under ett projekt desto 
dyrare blir de att ta itu med sen. Studien visar att företaget delar samma mening och 
poängterar att ett sådant scenario kan få ekonomiska konsekvenser längre fram i tiden med till 
exempel ökade underhållskostnader. Dessutom kan detta leda till missnöjda kunder som inte 
får vad de har förväntat sig. Vidare säger Eriksson (2008) att många ansvariga tyvärr följer sin 
magkänsla vid prioriteringen av krav och att de på samma gång förbiser utvecklingskostnad, 
risk, och nytta. Studien visar återigen att företaget arbetar på ett liknande sätt. Företaget 
prioriterar utifrån egen erfarenhet och kompetens dock utan att för den delen förbise den 
ekonomiska aspekten. Ekonomiska beräkningar utförs i huvudet och förmedlas till kunden för 
att kunna motivera prioriteringarna. Företaget är inte noggrant med att upprätta olika 
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ekonomiska undelag åt kunden, som visar vilka krav som är mest lönsamma, utan detta sker 
på ett mer flexibelt sätt eftersom de oftast arbetar med ”små” projekt. 

Eriksson (2008) säger även att syftet med prioriteringen är att hitta de mest betydelsefulla 
kraven eftersom det aldrig finns tillräckligt mycket tid för att uppfylla alla krav. Prioriteringen 
bör baseras på kravens värde för verksamheten eller för användarna i kombination med 
kunskap om vilka krav som är förknippade med de största riskerna samt hur mycket pengar 
kraven kostar att utveckla. Den här studien visar att företaget värderar kraven på samma sätt 
eftersom prioriteringen baseras efter hur värdefulla kraven är för kunden. Studien visar även 
att det finns en tidsaspekt som företaget måste ta hänsyn till. Den största anledningen till 
varför företaget inte upprättar några ekonomiska underlag för kunden är att tiden inte räcker 
till samt att projekten oftast är ”små”. 

Dennis & Wixom (2006) beskriver vad som sker under de olika faserna i vattenfallsmodellen 
och menar att ett projekts framgång mäts och värderas efter hur bra projektet följt den 
ursprungliga planen. Studien visar att företaget arbetar på ett annorlunda sätt trots att de 
arbetar efter vattenfallsmodellen. De låser sig inte i processer utan arbetar på ett mer flexibelt 
sätt. Detta är ännu ett tecken på att företagets arbetssätt lutar mer åt det agila sättet att arbeta 
än mot det traditionella sättet. 

Wiegers (2004) poängterar att kunden och utvecklare måste samarbeta om hur kraven ska 
prioriteras. Vidare säger Wiegers (2004) att regelbunden leverans av körbar mjukvara är något 
som bidrar till ett närmare samarbete. Den här studien visar att företaget delar samma tanke 
när det gäller samarbetet med kunden. En bra dialog och ett bra samarbete med kunden är 
något som företaget strävar efter. Med tanke på att företaget utför ekonomiska beräkningar i 
huvudet och prioriterar utifrån egen erfarenhet och kompetens måste de vara väldigt tydliga i 
sin kommunikation med kunden när de motiverar prioriteringarna. 

6.2 Metoddiskussion 

Analysen avspeglar den kvalitativa forskningsmetod som beskrivits i studiens metodkapitel 
där information införskaffats genom intervjuer, dokument, forskaranteckningar samt andra 
källor. Informationen från teoridelen och empiridelen har bearbetats ett flertal gånger för att 
framhäva de viktigaste delarna. I analysdelen har empirin analyserats mot teorin och 
därigenom har företagets kravhantering analyserats. Intervjuerna utfördes iterativt och detta 
ledde till att nya frågor dök upp efter intervjuanalysen vilket ledde till nya intervjuer.  

Då jag använt en fallstudie som metod, för att beskriva studiens tillvägagångssätt, kan kritik 
riktas mot att metoden inte är objektiv nog för ändamålet. Detta kommer jag fram till eftersom 
den empiriska studien endast är baserad på mina egna erfarenheter som intervjuare samt 
respons från ett mindre företag. Med tanke på detta bör man inte generalisera resultaten som 
kommit fram. Däremot kan man lära av det och utgå ifrån att samma mönster, angående 
kravhanteringen, även kan förekomma på andra liknande företag. 
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Genom att använda mig utav halvstrukturerade intervjuer har den insamlade informationen 
fått hög validitet. Respondenterna har, i samband med den allra första nätbaserade intervjun, 
även fått ta del av studien för att få möjligheten att kunna sätta sig in i studien innan 
frågeformuläret besvarades. Därefter har jag bokat in personliga möten med respondenterna 
och samtalat kring deras svar samt ställt ytterligare frågor och samlat in mer information som 
varit relevant för studien. Jag har i lugn och ro kunnat bearbeta de besvarade frågeformulären 
innan en ny personlig intervju ägt rum. Det här tillvägagångssättet har jag använt mig utav 
inför varje nytt intervjutillfälle. 

Eftersom det fanns möjlighet att intervjua samma personer ett flertal gånger har jag kunnat 
undersöka hur teorin används i verkligheten vid ett flertal iterationer. På detta sätt kunde mina 
hypoteser, om betydelsen och rollen av prioriteringen av icke-funktionella krav, bekräftas och 
en djupare förståelse uppnås.  

Om jag återigen skulle behöva utföra studien hade jag utfört den på samma sätt genom att 
använda mig utav intervjuer och bygga den empiriska studien på en fallstudie. Om 
utgångspunkten hade varit densamma, där inga självklara hypoteser funnits från början, hade 
detta tillvägagångssättet varit det mest passande. Resultatet hade förmodligen varit liknande, 
om inte samma, eftersom det är baserat på mina egna observationer.  

TLab West AB är ett mindre företag med relativt få anställda. Storleken på företaget samt 
storleken på projekten som de arbetar med är förmodligen de största anledningarna till att 
studiens resultat inte hade blivit samma för ett annat företag. Inom företaget finns utrymme 
för medarbetarna att ta flexibla beslut. Företagets storlek tillsammans med projektens storlek 
medför att medarbetarna kan arbeta mer flexibelt och ta flexibla beslut vilket i sin tur har 
påverkat studiens resultat. Hur den här aspekten fungerar inom andra, större eller mindre, 
företag är svårt att säga i förväg. I ett större företag med flera tusen anställda hade 
förmodligen andra aspekter haft en större roll i det dagliga arbetet som exempelvis 
dokumentation, kostnadstabeller, med mera. Detta hade påverkat medarbetarnas arbetssätt och 
lett till att studien fått ett annorlunda resultat. 

Den empiriska studien är endast baserad på mina egna observationer som intervjuare och med 
tanke på detta bör man inte generalisera resultaten som kommit fram. Om en annan student 
skulle behöva svara på samma fråga skulle denne antagligen inte få samma resultat. Varje 
person är unik och tolkar saker och ting på sitt eget sätt. Därav hade resultatet blivit 
annorlunda oavsett om studien hade varit densamma eller om studien hade handlat om ett helt 
annat företag.  

6.3 Framtida arbete  

Kravhantering är ett väldigt stort och komplext ämnesområde. Det finns gott om litteratur som 
behandlar kravhanteringen men desto mindre information finns om prioriteringen av krav, för 
att inte tala om information om hur prioriteringen av icke-funktionella krav ska gå till.  
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Med tanke på att studien är tidsbegränsad så fanns det endast tid till det mest nödvändiga. En 
större tidsram hade gett möjligheter till ytterligare intervjuer med någon av företagets kunder. 
Informationen hade kunnat vara nyttig för att exempelvis få kundens perspektiv på hur 
prioriteringen går till samt för att få reda på hur kunden upplever kommunikationen och 
samarbetet med företaget. Med hjälp av den här informationen hade jag kunnat få bekräftat 
det som projektledarna ansåg om dessa frågor. Slutsatserna hade stärkts eller sett annorlunda 
ut beroende på vad som hade kommit fram. 

Ett råd till framtida studenter som skulle vilja undersöka samma ämne som studien, men för 
ett annat företag, är att försöka få tid över till att intervjua någon av företagets kunder. På det 
här sättet kan de få information, utöver den från företaget, som bekräftar företagets svar. Detta 
skulle med all säkerhet stärka vissa svar ytterligare. Ett annat råd är att studenter inte ska 
förvänta sig samma resultat som studien eftersom varje företag är olika i storlek och arbetssätt 
och detta hänger ihop med resultatet. 

Företaget skulle kunna vara mer tydliga i sin beskrivning av hur de arbetar och försöka införa 
gemensamma begrepp. Vad jag menar är att de skulle kunna vara mer tydliga med vilka 
arbetsmetoder och tekniker som de använder. Anledningen till att jag tar upp detta är för att 
från ett håll så sägs det att de arbetar efter en iterativ vattenfallsmetod med dynamiska inslag 
av kundkrav. Från ett annat håll sägs det att de arbetar efter ett agilt tillvägagångssätt som 
liknar scrum även om begreppen från scrum inte följs. Dessutom framkommer det att 
MoSCoW är den prioriteringstekniken som kännetecknar dem bäst. Företaget ”blandar” agila 
och icke-agila metoder och tekniker i sin beskrivning av arbetssätt vilket leder till att helheten 
blir en aning oklar. Så småningom kanske det vore bra att arbetssättet på något sätt beskrivs 
som agilt och att detta lyfts fram som något positivt. 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras slutsatser som baseras på analysen. Detta innebär att den 
empiriska studien har vägts mot den teorietiska studien i föregående kapitel. Slutsaterna är 
ett resultat av frågeställningarna i avsnitt 1.2 och redovisas här i talformat. 
7.1 Slutsatser 

Målet med studien var att undersöka hur prioriteringen av icke-funktionella krav går till. Jag 
har uppnått målet genom att i första hand studera ämnet och samla på mig nyttig information. 
Därefter har jag utfört ett flertal intervjuer med personer som är verksamma inom området. 
Studien visar att prioriteringen inte behöver vara alltför statisk utan det finns utrymme för ett 
företag och dess anställda att istället vara mer flexibla i sitt arbetssätt när det gäller att 
prioritera krav. TLab West AB är ett bra exempel på att detta fungerar: 

1. Resultatet visar att TLab West AB mår väldigt bra utav att inte bli alltför låsta i strikta 
prioriteringstekniker. Detta innebär dock inte att medarbetarna inte är insatta i olika 
tekniker och processer, snarare tvärtom. De har erfarenheten och kompetensen som 
krävs för att kunna prioritera, utan att stirra sig blind på priorteringstekniker, och av 
den anledningen är tilliten till medarbetarna väldigt stor. Tekniker och processer i alla 
ära men det finns tillfällen då dessa inte nödvändigtvis behöver följas alltför strikt. 

2. Studien visar att tilliten till medarbetarnas erfarenhet och kompetens är stor när det 
gäller prioriteringen. Jag har kommit fram till att detta är en anledning till varför 
företaget inte är så strikta med att upprätta kostnadstabeller, kalkyler, eller beräkningar 
för kunden som visar vilka krav som är mest lönsamma. De förlitar sig istället på den 
egna kompetensen och prioriterar kraven utifrån egen erfarenhet. De ekonomiska 
beräkningarna utförs i huvudet och förmedlas sedan muntligt till kunden för att 
motivera prioriteringarna. 

Tidsaspekten är en annan viktig faktor under prioriteringen. Jag har kommit fram till 
att detta är ännu en anledning till varför företaget inte upprättar några ekonomiska 
underlag för kunden som motiverar prioriteringarna. De arbetar oftast med mindre 
projekt, som är del av ett större projekt, och lägger därför ingen större tid på att skapa 
den typen av dokument. 

3. Resultatet visar att en sådan kombination på sätt och vis är möjlig. Företaget följer 
vattenfallsmodellen samtidigt som de arbetar med dynamiska inslag av kundkrav 
under iterationerna. De arbetar efter ett agilt sätt som liknar scrum även om begreppen 
från scrum inte följs. Dessutom är MoSCoW den prioriteringsteknik som kännetecknar 
dem bäst vilket är en teknik som används i lättviktsmetoder. 

Med tanke på att medarbetarna utför ekonomiska beräkningar i huvudet och prioriterar utifrån 
egen kompetens är dialogen med kunden väldigt viktig. En god kommunikation är en 
förutsättning då TLab West AB behöver förmedla och motivera prioriteringarna för kunden.  
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