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Sammanfattning 

I denna kandidatuppsats är vi två studenter som har gjort en fallstudie på en Organisation med 

över tusen medarbetare och en IT-avdelning på 140 personer. Fallstudien gick ut på att 

försöka ta reda på vilka problem med kravhanteringen som uppkommer vid införandet av ett 

agilt arbetssätt då Organisationen implementerat systemutvecklingsmetoden Scrum.  

 

Vi använder oss av ett teoretiskt ramverk kallat Scaled Agile Framework (skrivet av Dean 

Leffingwell) som är till för organisationer som vill implementera ett agilt arbetssätt. Det anses 

lämpligt då det kan skalas till alla typer av och storlekar på organisationer. För att definiera 

något som ett problem enligt ramverket, så måste det existera en diskrepans mellan 

organisationens arbetssätt och Scaled Agile Frameworks teori. Data till vår analys hämtade vi 

igenom en rad semi-strukturerade och ostrukturerade gruppintervjuer med kravhanterare och 

ett Scrum-team samt att en av oss deltog i ett utvecklingsprojekt för att kunna observera 

organisationen utifrån ett utvecklarperspektiv. 

 

Vad vi fann var en rad problem som vi presenterar i en problemhierarki. Dessa problem 

kretsar främst omkring den agila Product Owner-rollen och vi förstår mer och mer att 

organisationen inte blir särskilt agil om inte alla medarbetare är införstådda med rollen och 

dess innebörd. Det framkommer även att ingen har någon att vända sig till vad gäller frågor 

om det agila arbetssättet samt att det inte heller finns någon som ansvarar eller driver på det 

agila arbetssättet. I det teoretiska ramverk vi använder oss av så hämtar vi stöd för förslaget 

att införa en “Organisatorisk Scrum Master” som ansvarar för organisationens implementation 

av det nya agila arbetssättet.  
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Förord 

Vi vill tacka Kai Wistrand och de andra grupperna som varit närvarande under vår 

handledning för att ni hjälpt oss i rätt riktning. Vi vill tacka Organisation X och Nina för att vi 

fått möjligheten att arbeta tillsammans med er. Vi vill även tacka Per och Åsa för ett trevligt 

samarbete och för all hjälp vi fått under vår tid på Organisation X. 

 

På organisationens begäran har vi bytt ut organisationsnamnet mot Organisation X samt ej 

dokumenterat namn på deltagare vid intervjuer med hänsyn till anonymitet. 
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1.Inledning 

Här kommer vi att beskriva bakgrunden till vår uppsats. Bakgrunden kommer att leda till 

frågeställning och problem. Inledningen innehåller även en kort introduktion om 

Organisation X, Avgränsning och Intressenter. 

 

1.2 Bakgrund 

De senaste 30-40 åren har metoder inom systemutveckling blivit alltmer strukturerade och 

sofistikerade men också plågade av dokumentationstunga processer (Nerur, Mahapatra & 

Mangalaraj, 2005; Leffingwell, 2011). I takt med att IT-systemen blir större så kopplar även 

metoderna ett starkare grepp runt systemutvecklingen. Detta resulterar i stora, tungrodda 

projekt som saktar ner det systemutvecklare från början ville snabba upp: vår förmåga att 

leverera värde och kvalité (Leffingwell, 2011). Därför har vi sett företag och organisationer de 

senaste decennierna som rör sig eller vill röra sig emot ett mer agilt arbetssätt (Leffingwell, 

2011). Kravhanteringen inom agila metoder utmärker sig ifrån äldre på så sätt att de försöker 

på ett säkert och förståeligt sätt dokumentera och föra fram kraven till utvecklarna men utan 

den typen av hård dokumentation som tidigare har varit vanligt. Som i t.ex. Rational Unified 

Process(RUP) där större delen av processerna och stegen i systemutvecklingsprocessen 

genererar mycket dokumentation i form av bland annat användningsfall, systemgränser, 

riskanalys, systemmodellering (Agile manifesto, 2014; Leffingwell, 2011; Kruchten, 2004). 

 

En av huvudfaktorerna som spelar in vid ett projekts genomförande eller misslyckande visar 

sig gång på gång vara kravhanteringprocessen eller avsaknaden av en sådan (Eberlein & 

Sampaio do Prado Leite, 2002; Eriksson, 2008; Leffingwell, 2011). 

 

Den inledande problematiken beskrevs för oss genom ett möte med chefen för IT-utveckling 

på Organisation X. Chefen berättar hur Organisation X har arbetat med en kombination av de 

agila metoderna Scrum och Kanban sedan ungefär ett år tillbaka och utvecklingsteamen 

upplever kravhanteringen som bristande. Till exempel så var kraven, när de hade förts in i 

backlog, antingen för specifikt utformade till den grad att det var beskrivet hur en uppgift 

skulle lösas eller var kravet för vagt definierat för att kunna förstås utan extra kontakt med 

personen som utformat kravet.  

 

Det framkom även att Organisation X hade hyrt in två stycken konsulter som skulle analysera 

IT-verksamheten och driva igenom förändringar inom det agila arbetssättet. Därför kom det 

naturligt att samarbeta med dessa för att assistera vårt arbete med analysen av 

kravhanteringen. 

 

2. Frågeställning/Problem 

Vi ska alltså belysa problemen med kravhanteringen på Organisation X genom intervjuer och 

observationer samt ställa dessa problem gentemot Leffingwells teoretiska ramverk för att 

underbyggt kunna analysera och diskutera hinder som kan uppstå när en organisation såsom 

Organisation X vill införa ett agilt arbetssätt. Våra förkunskaper om kravhantering grundar sig 

i vår systemvetenskapliga universitetsutbildning där bl.a kravhantering inom metoderna RUP 

och Scrum studerats.  
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Organisation X vet att de lider av problem med sin kravhantering och vi har som uppgift att 

identifiera och analysera de problem som uppstått med kravhanteringen när Organisation X 

nu har infört ett agilt arbetssätt. Detta ska göras genom en fältstudie som innefattar fyra 

stycken intervjuer med nyckelpersoner inom Organisation Xs kravhantering samt genom att 

en av rapportens författare deltar i ett riktigt projekt med rollen som utvecklare på 

Organisation X. 

 

2.1 Organisation X 

Organisation X är en organisation med cirka 1360 medarbetare, varav IT-avdelningen består 

av cirka 140 medarbetare. Organisation X har kontor på två orter i Sverige, i Örebro och 

Stockholm. Som det ser ut i dagsläget sitter verksamheten på en avdelning och IT på en annan 

avdelning. IT-avdelningen arbetar med utveckling, förvaltning, drift och support åt 

verksamheten. När nya behov upptäcks hos verksamheten beställer de antingen ett nytt system 

eller beställer en uppdatering av ett förvaltat system (se figur 1). Båda dessa aktioner innebär 

en kravhanteringsprocess där verksamhetens behov måste förmedlas till IT-utvecklare som 

bygger det faktiska systemet. 

 

Kravhanterare 

Som kravhanterare på Organisation X fungerar man som en länk mellan verksamheten och it-

avdelningen. Detta sker genom att kravhanteraren samlar upp och dokumenterar de krav som 

verksamheten upplever att de behöver och framför sedan dessa till it-avdelningen.  

 

 

Figur 1: Översikt av Organisation Xs relevanta beståndsdelar 

 

2.2 Avgränsning 

Vi har valt att endast belysa och identifiera problem med kravhanteringsprocessen på 

Organisation X och kommer därav inte nödvändigvis komma med lösningar på problemen 

eller skapa ett ramverk för bäst implementering av kravhantering inom det agila arbetssättet. I 

de delar där vi jämför problemen med det teoretiska ramverket (Scaled Agile Framework) 

kommer vi att fokusera på de två nedre nivåerna inom ramverket (Program- och 

Teamnivåerna, se figur 2) då nivå 3 (Portfolio-nivån) involverar verksamhetssidan och skulle 
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göra uppgiftens karaktär (i vårt tycke) alltför omfattande för en kandidatuppsats. Detta för att 

det inte skulle vara rimligt att ge en fördjupad insyn i problemen som kan uppstå på alla tre 

nivåerna inom ramen för denna rapport. Då Organisation X har infört ett agilt arbetssätt och vi 

har gjort det till vår uppgift att analysera problemen med den agila kravhanteringen skulle 

kritik kunna framföras att vi fokuserar för mycket på vad Organisation X gör för fel i relation 

till vårt teoretiska ramverk istället för vad ramverket har för brister. Detta är dock en 

medveten avgränsning och brister med Scaled Agile Framework behandlas inte i denna 

rapport. 

 

 
Figur 2: Avgränsade delar i SAFE  (http://scaledagileframework.com/) 

 

2.3 Intressenter 

Vår uppsats kan vara till nytta för intressenter som upplever att de har problem med 

kravhantering inom det agila arbetssättet alternativt organisationer som funderar på att 

implementera ett agilt arbetssätt. Idén är att utveckla bilden av kravhanteringen för företag 

som vill skapa ett agilt arbetssätt inom sin organisation. Denna studie kan också ligga till 

grund för fortsatta studier inom agil kravhantering. 

 

2.4 Övrigt 

Vi har fått i uppdrag av Organisation X att belysa problem med kravhanteringen. Som det ser 

ut idag så upplever Organisation X att det finns “flaskhalsar” och oklarheter i kravhanteringen 

när de försöker arbeta agilt. Ifrån en ytlig observation så misstänker vi, författarna, att det 

existerar en del förvirrande faktorer som inte är kompatibla med ett agilt arbetssätt. Ett 

exempel på en förvirrande faktor är att Organisation X använder Product Owner som 

produktägande av en tjänst/vara. Inom det agila arbetsättet är Product Owner en kritisk roll. 

Ni kan läsa om den rollen under avsnitt Teori och punkten 4.5 Roller inom Scrum.  

http://scaledagileframework.com/
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3. Syfte 

Under syfte kommer vi att redogöra för vad vi ska åstadkomma, vilka mål som ska uppnås och 

vad resultatet av denna uppsats kan användas till. 

 

Kunskapen vi avser att skapa är Karaktäriserande kunskap (Goldkuhl, 2011). Detta då syftet 

med denna uppsats är att belysa och beskriva det problem som Organisation X upplever inom 

kravhantering när man använder sig av ett agilt arbetssätt. Goldkuhl (2011) beskriver 

Karaktäriserande kunskap som “Kunskap som beskriver egenskaper hos en kategoriserad och 

studerad företeelse”, vilket är det vi gör hos Organisation X. Vi kommer även att beröra 

kategoriell kunskap då det enligt Goldkuhl anger och beskriver innebörden i en studerad 

företeelse.  

 

Anledningen till att vi valt att skriva om just kravhanteringen är att det är en vital del som 

måste fungera inom systemutveckling, delvis för att kunna spåra och ändra krav, men även för 

att ett projektet i helhet ska lyckas (Eberlein & Sampaio do Prado Leite, 2002). En viktig 

punkt som det agila manifestet tar upp är att “Välkomna förändrade krav, även sent under 

utvecklingen. Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.” (Agile 

manifesto, 2014). För att man ska kunna ändra krav snabbt krävs det att 

kravhanteringsprocessen är väl tillämpad och att kraven finns dokumenterade som User 

Stories i teamets backlog (se vidare beskrivningen av Scrum i kapitel 4). 

 

För att det ska vara möjligt att belysa de problem med kravhanteringsprocessen som finns hos 

Organisation X kommer vi att intervjua kravgruppen på organisationens två kontor i Örebro 

och Stockholm, utföra en deltagande observation då en av författarna arbetar med ett 

utvecklingsprojekt inom organisationen, samt träffa ett av utvecklingsteamen på 

organisationen. Resultatet från intervjuerna och den aktiva observationen kommer att 

jämföras mot Scaled Agile Framework som är det teoretiska ramverket vi utgår ifrån (se figur 

3). Hur vi gått tillväga i jämförelsen kan läsas i avsnittet Metod under punkten 5.9 Safe som 

analysverktyg. 

 

3.1 Perspektiv 

Det är viktigt att försöka bli medveten om sina egna fördomar avseende de aktuella 

frågeställningarna även om det inte finns en objektiv sanning utöver vårt subjektiva 

perspektiv (Goldkuhl, 2011). “Men det finns delar i ett perspektiv som man kan frigöra sig 

ifrån och andra delar som man kan sätta inom parentes åtminstone temporärt” (Goldkuhl, 

2011, s.22). 

 

Vi är studenter på Örebros Universitet och skriver vår C-uppsats på höstterminen det tredje 

året på utbildningen. Under de två tidigare åren har vi studerat plandriven och agil utveckling 

då främst metoderna RUP (Rational Unified Process) och Scrum. Det är vår uppfattning att 

den allmänna inställningen till Scrum och agil utveckling är positiv på det 

Systemvetenskapliga programmet. Vad gäller inställningen till RUP så framställs RUP nästan 

alltid i dålig dager då metoden jämförs med agila metoder i de kurser vi har läst. Därför ter det 

sig naturligt att vi har intrycket att införandet av ett agilt arbetssätt på organisationer idag 

medför positiva effekter för IT-utvecklingen på respektive organisation. 
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4. Teori 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för det teoretiska ramverk med vilket vi valt att 

underbygga vår analys samt även ta upp alternativa ramverk och redogöra för vårt val. 

Avsnittet kommer även ta upp agila principer och metoder. 

 

4.1 Scaled Agile Framework(SAFE) 
Dean Leffingwell(2007) har gett ut böckerna “Scaling Software Agility” och “Agile Software 

Requirements” som är delar i ett agilt ramverk för organisationer kallat “Scaled Agile 

Framework” (SAFE) och ska kunna appliceras både stora och små organisationer tack vare 

dess förmåga att anpassas. SAFE kombinerar ett flertal agila metoder (Scrum, Lean, XP, 

Kanban) genom att slå fast vad dessa metoder har för gemensamma värderingar och arbetssätt 

för att sedan låta detta utgöra en grundplattform för ramverket och dess agila processer. Sedan 

utökar SAFE dessa metoder genom att ta fram arbetssätt och flödesmodeller för att assistera 

organisationer med att arbeta agilt. Detta i sin tur kan eliminera de långa ledtider, 

leveranstider och kostnader som kan plåga organisationer idag (Leffingwell, 2007). 

 

SAFE består av tre stycken nivåer med olika perspektiv och ansvar över organisationen (figur 

3). 

 

Team-nivån 
Utgör kärnan för IT-utvecklingen och det är här själva utvecklingen och leveranserna sker. 

Agila team bygger och testar User Stories i en serie iterationer och får sina krav och 

ansvarområden levererade ifrån Program-nivån. 

 

Program-nivån 
Här ligger ansvaret på Product Managers att förmedla krav och funktionalitet ifrån Portfolio-

nivån till Team-nivån. Product Management ansvarar för att beställarens vision följs och 

uppnås. Agile Release Train (ART) synkroniserar scrumteamen och ansvarar för icke-

funktionella krav på systemet samt att leveranser endast sker när det är relevant för 

beställaren. 

 

Portfolio-nivån 
Behoven för verksamheten formuleras här i form av Epics där organisationens långsiktliga 

riktning bestäms. Detta är alltså organisationens toppskikt och ansvaret för att styra den som 

helhet ligger här. Epic owners ansvarar för att arbetet som pågår på Program- och Team-

nivåerna är det arbete som är nödvändigt för att organisationens vision ska uppnås.   
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Figur 3: översikt över SAFE-ramverket 

 

4.2 Andra ramverk för agila organisationer 

Även två andra ramverk existerar som säger sig vara till för större organisationer: Disciplined 

Agile Delivery (DAD) och Large Scale Scrum (LeSS). DAD fungerar som en utökning av 

Scrum och behandlar Team och Program-nivåerna som existerar i båda ramverken (Ambler & 

Lines, 2012). Då “Disciplined Agile Delivery” säger sig vara kompatibelt med “Scaled Agile 

Framework” (Disciplined Agile Delivery, 2012) så har vi valt att endast fokusera på SAFE. 

 

LeSS är ett ramverk som utökar Scrum-metoden till att kunna appliceras på projekt som 

involverar 100 till 2000+ personer och introducerar nya koncept och arbetssätt för att kunna 

skalas upp till den nivå som organisationen kräver (Larman, 2008). LeSS skulle även tänkas 

vara en möjlig teorimodell för oss att arbeta efter då den tydligt också tar upp utmaningar med 

att införa agilitet på en hel organisation och förslag på lösningar till dessa. Då SAFE ger 

utrymme för att inkorporera fler systemutvecklingsmetoder än bara Scrum så valde vi det 

ramverket eftersom vi visste att Organisation X försöker implementera andra metoder än 

Scrum i sin förvaltning av IT-System, men vi är medvetna om att denna övervägning är liten 

då en organisation enligt både SAFE och LeSS behöver genomgå signifikanta 

omstruktureringar för att kunna arbeta agilt (Crosstalk Online, 2013; Leffingwell, 2011). 

 

SAFE tar alltså upp utmaningar när en organisation inför ett agilt arbetssätt. Med utmaningar 

menar vi problem som kan uppstå på alla nivåer inom en organisation, allt ifrån ledningsnivån 

som Leffingwell kallar för Portfolio-nivån till problem som kan uppstå på utvecklingsnivå. 

Ramverket kommer även med förslag på olika sätt att angripa dessa utmaningar.  
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SAFE som ramverk har även stöd för en bred kombination av olika agila metoder, vilket är 

bra då en enstaka metod kan passa bra för en del av organisationen och arbetssättet den delen 

kräver men sämre för en annan. Till exempel Scrum och XP kan passa bra för delen som 

utvecklar nya system, men sämre för delen som arbetar med förvaltningen av system. Genom 

att använda olika kombinationer av agila metoder för olika delar av verksamheten får man 

fram bättre anpassande metoder som passar de olika delarna och arbetsuppgifter bättre 

(Fitzgerald, Hartnett & Conboy, 2006). 

 

4.3 Agila manifestet 

Det agila manifestet är en sammanfattning av värden och principer från flera olika agila 

metoder. Manifestet innehåller 4 grundvärden och 12 principer som beskriver det agila 

perspektivet. 

 

De 4 grundvärden som finns i manifestet är: 

 Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

 Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

 Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

 Anpassning till förändring framför att följa en plan 

 

“Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till 

vänster mer” (Agile Manifesto, 2014). 

 

De tolv principer är (Agile Manifesto, 2014):  

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

av värdefull programvara. 

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

förändring till kundens konkurrensfördel. 

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

mellanrum, ju oftare desto bättre. 

 Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet. 

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

och lita på att de får jobbet gjort. 

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

information, både till och inom utvecklingsteamet. 

 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

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

hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 

 Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

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

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

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

justerar sitt beteende därefter. 
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4.4 Scrum 

Scrum är en agil metod som är karaktäriserad av de agila principerna. Att jobba med Scrum 

innebär att man följer ett antal processer som vi kommer visa med en bild (figur 4) samt 

beskriva varje enskild process. 

 
Figur 4 Översikt över Scrums arbetsprocesser (Cohn, 2004) 

 

4.5 Roller inom Scrum 

Product Owner 
Med hjälp av kontakt med kunder, användare och andra intressenter har Product Owner som 

huvudansvar att bygga, hålla ren och underhålla backloggen (Leffingwell, 2011). En 

intressent (stakeholder) är en person som har något att vinna eller förlora på att systemet 

presterar, alltså ofta användare och beställare av produkten (Cohn, 2004; Leffingwell, 2011). 

 

Då en backlog innehåller allt arbete som rör projektet och alla i teamet kan lägga in saker där 

är det upp till Product Ownern att se till att innehållet är relevant samt att alla saker som ligger 

där är prioriterade och har ett kundvärde (Leffingwell, 2011).  

 

Scrum Master 
Scrum Masterns funktion är att hjälpa teamet att följa de regler som Scrum har samt att 

undanröja problem och hinder under utvecklingens gång så att utvecklarna kan fokusera på att 

utveckla och att utvecklas. Det är även Scrum Masterns roll att hålla i det dagliga Scrum 

mötena. (Cohn, 2004; Leffingwell, 2011). 

 

Team 
Teamet i Scrum brukar bestå av 7 ± 2 personer inklusive Scrum Master och Product owner 

(Leffingwell, 2011). Utöver Scrum Master och Product owner består teamet av utvecklare och 

deras arbetsuppgift är att ta på sig och utföra de User Stories som ska göras under Sprinten. 

Utvecklarna jobbar tillsammans med Product Ownern för att se till så att det är rätt kod och 

funktionalitet som skapas (Leffingwell, 2011). 
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4.6 User Stories 

En User Story beskriver funktionalitet som har ett värde för användaren eller kunden som 

beställer systemet. En User Story brukar skrivas: som en <roll> vill jag kunna <behov> för att 

<affärsvärde>. Ett exempel på en User Story skulle kunna vara:  

Som en <Användare> vill jag kunna <Ladda upp dokument> för att <Dela mitt arbete> 

(Leffingwell, 2011). 

 

4.7 Product Backlog 

Product Backlogen är en lista där all funktionalitet som ska finnas i produkten ligger. 

Funktionaliteten är skriven i form av User Stories som en Product Owner definierat genom 

kontakt med de Stakeholders som finns (Cohn, 2004). 

 

4.8 Sprint Planning Meeting 

Under sprint planeringsmötet går teamet tillsammans med Product ownern igenom de User 

Stories med högst prioritet. Baserat på hur mycket tid teamet uppskattat att de kommer kunna 

lägga på utveckling väljs User Stories ut för att matcha tiden (Cohn, 2004). 

 

4.9 Sprint Backlog 

Allt de jobb som man kommer fram till på sprint planeringsmötet förs in i sprint backlogen. 

Den består av de User Stories som man med tid uppskattat att man kommer hinna med under 

sprinten (Cohn, 2004). 

 

4.10 Sprint 
En sprint är en tidssatt iteration, som brukar vara mellan 15-30 dagar (30 dagars-cirkeln i 

figur 4). Målet med sprinten är att utföra de User Stories som finns med i Sprint Backloggen 

så att man får en potentiellt skeppningsbar produkt (Cohn, 2004; Leffingwell, 2011). 

 

4.11 Daily Scrum Meeting 

Det dagliga scrummötet är ett kort möte där Scrum Mastern ställer tre korta frågor till varje 

gruppmedlem: 

 Vad gjorde du igår? 

 Vad ska du göra idag? 

 Vilka hinder har du stött på? 

 

Själva syftet med mötet är inte att grilla teamet angående vad de fått gjort utan att få en 

överblick på hur utvecklingen går och vilka hinder man stött på. Om det är så att någon 

identifierat några hinder ska dessa lösas med hjälp av Scrum Mastern efter mötet (Cohn, 

2004). 

 

4.12 Kunskapsläge 

Det finns mycket litteratur och forskning på området kravhantering inom agila arbetssätt. 

Dean Leffingwell har gett ut ett antal böcker som tar upp hur man kan införa ett agilt 

arbetssätt i organisationer. I böckerna Agile Software Requirements och Scaling Software 

Agility tar Leffingwell bland annat upp grunderna för kravhantering inom det agila 

arbetssätten, hur det kan införas i organisationer och hur det skiljer sig från det plandrivna 



 
14 

arbetssättet. Böckerna som helhet kan ses som riktlinjer för hur en organisation ska 

implementera ett fungerande agilt arbetssätt. 

 

Artiklarna vi har läst tar bland annat upp några delar som författarna upplever som viktiga för 

att ett agilt arbetssätt och kravprocessen ska fungera på bästa möjliga sätt och även att 

användningen av dessa delar i många fall saknas, alternativt att det finns osäkerheter i hur 

man ska gå tillväga. Ett exempel är när ett företag som jobbar plandrivet enligt t.ex. RUP 

arbetar med krav. I RUP upplever man att alla krav går att definiera innan 

utvecklingsprocessen börjar och man lägger mycket tid på att skapa kravspecifikationer och 

hur dessa krav ska lösas. Inom det agila arbetssättet har man inte en lika hård dokumentation 

utan snarare beskrivande krav som User Stories (se avsnitt 4.6 User Stories. ) och sen är det 

upp till utvecklaren att bestämma hur kravet ska lösas. Att gå från RUP till Agilt kan i detta 

fall skapa många osäkerheter då man inte riktigt vet hur man ska dokumentera t.ex. kraven 

(Nerur, et. al, 2005). 

 

För att man ska kunna tillämpa ett agilt arbetssätt måste man göra ett perspektivbyte på hur 

man ska leda. Det traditionella plandrivna arbetssättet präglas av mer kontroll och planering 

över vad som ska göras, vem som ska göra det samt hur det ska utföras (Nerur, et. al, 2005). 

Det agila arbetssättet präglas däremot av ett friare ledarskap, samarbete och 

självorganiserande team (Nerur, et. al, 2005). 
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5. Metod 

I den här delen kommer vi att beskriva vilka vetenskapliga metoder som använts för att samla 

in data till resultat-delen. 

 

5.1 Övergripande Tillvägagångssätt 

Fallstudier studerar en sak i detalj. Vi behöver en insyn i den komplexitet som praktisk 

kravhantering innebär genom att studera kravhanteringen i dess kontext med all politik, 

processer och förhållanden som det innebär. Detta görs lämpligast genom en fallstudie (Oates, 

2005). En enkätundersökning skulle rimligtvis kunna bidra med en större mängd data men 

endast på en ytlig nivå och skulle heller inte bidra med någon som helst kontext för ämnet 

(Oates, 2005). Yin (2007) delar upp fallstudier i tre olika kategorier: 

 

 Explorativ fallstudie: Används för att skaffa underlag för frågor eller hypoteser för 

vidare forskning.  

 Deskriptiv fallstudie: Ämnar att i detalj analysera ett fenomen och dess kontext. 

 Förklarande fallstudie: Denna typ av fallstudie går steget längre än en deskriptiv och 

försöker att ge svar på varför vissa fall inträffar och vilka faktorer som har haft en 

inverkan på resultatet.  

 

Då vi i denna studie vill skapa ytterligare frågor genom att belysa problem som kan uppstå vid 

ett agilt införande i en organisation så är fallstudien av en mer explorativ kategori. 

 

5.2 Problem  
Det teoretiska ramverk vi använder oss av, SAFE, har en definierad process för hur ett krav 

ska kunna gå ifrån idé till utveckling (figur 5). När vi analyserar resultaten av intervjuer och 

observationer på Organisation X så kommer vi att fokusera på det som sägs eller görs rörande 

kravhanteringen och dess process. Om vi upplever att det existerar en skillnad mellan SAFE 

och Organisation X nuvarande arbetssätt kommer vi att definiera det som ett problem. 

Organisation X har trots allt uttryckt att de vill jobba agilt och det teoretiska ramverket 

existerar för att hjälpa större organisationer med just detta (Leffingwell, 2011). Ett problem 

kan definieras såsom “En märkbar skillnad mellan det existerande tillståndet och det önskade 

tillståndet” (Johns, 1996). Det önskade tillståndet för oss kommer att innebära SAFE 

perspektiv på en agil organisation. 
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Figur 5 Ett kravs livscykel i SAFE. 
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Figur 6 visar hur vi har använt metodtriangulering för att samla in data till resultatdelen. För 

de semi- och ostrukturerade intervjuerna har vi med hjälp av litteratur formulerat frågor och 

ämnen till intervjuerna. Dessa har varit öppna så att respondenterna fått möjlighet till att prata 

fritt om frågan eller ämnet. Detta gjorde att vi fick ihop mycket data som vi sedan i analysen 

kunde ställa mot ramverket SAFE som vi utgår ifrån. 

För den deltagande observationen har en av författarna, Henrik Walldén, observerat och fört 

anteckningar för varje möte. Detta resulterade också i mycket data som vi sedan i analysen 

kunde ställa mot ramverket SAFE. 

 

Vi jämförde analyserna för att se om de problem som blivit nämnda under intervjuerna också 

kommit upp under den deltagande observationen. Detta blev då det som vi kallar för 

problemdefinition. 

 

 
Figur 6 Metodtriangulering 

 

5.3 Insamling av primärdata 

Primärdata består av gruppintervjuer och en deltagande observation som innefattar en 

månads observation av kravhanteringsprocessen utifrån ett utvecklarperspektiv. 

 

5.4 Fallstudie 

Yins (2007) princip nummer ett vad gäller fallstudier är att hämta bevis från flera olika källor 

för att stärka sina bevis. Det finns sex stycken källor att ta hänsyn till när en fältstudie utförs: 

Dokument, Protokoll, Intervjuer, Direkta observationer, Aktiva observationer och Fysiska 

artefakter (Verktyg och instrument m.m) (Yin 2007). Denna rapport kommer med hjälp av 

metodtriangulering att kunna hämta stöd ifrån flera källor för att säkerställa att problemen 

som belyses är korrekt observerade. 
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5.5 Intervjuer 

Vi har valt att använda en kombination av semi-strukturerade och ostrukturerade 

gruppintervjuer för vår datainsamling. Anledningen till detta är att problembilden så som vi 

fått den beskriven var vag. Vi upplevde att det var svårt att identifiera problem i 

kravhanteringsprocessen när inte ens Organisation X själva visste vilka de var. Ett alternativ 

hade varit att ha strukturerade intervjuer där samma frågor ställs till varje respondent med 

målet att varje svar ska skilja sig så lite som möjligt (Bryman, 2011; Oates, 2005) men i en 

fallstudie borde intervjufrågorna ställas på ett konverserande sätt som behandlar temat för det 

som skall studeras (Yin, 2007). 

 

Dessa semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer hölls i form av gruppintervjuer och 

hjälpte oss att generera fler och mer varierade svar samt att respondenterna fick en chans att 

“brainstorma” på området och få fram olika perspektiv (Oates, 2005). Detta gör att om vi hade 

haft en mer strikt intervju finns det en stor chans att missa områden inom kravhanteringen på 

Organisation X som är bristande då vi faktiskt inte visste exakt var problemen ligger. Med 

semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer öppnade vi upp för respondenterna att vid 

given fråga tala fritt om givet område och problemen i dessa (Oates, 2005). Oates tar även 

upp nackdelar med gruppintervjuer, i synnerhet: 

 Vissa medlemmar kan ha en tendens att ta över diskussionen 

 Andra kan vara motvilliga att uttrycka sina riktiga åsikter inför gruppen 

 De åsikter som framförs är endast sådana som anses acceptabla inom gruppen 

 

Med hänsyn till detta så har vi som författare ändå valt att genomföra gruppintervjuer då vi 

anser att fördelarna överväger nackdelarna i detta fall. 

 

5.6 Design av intervju 

Målet med intervjuerna är att generera så pass mycket data på kravhanteringsområdet som det 

går. Författarna utforskar och reflekterar över området tillsammans med respondenterna och 

har en mer passiv roll i sammanhanget. I enlighet med Oates (2005) beskrivning av 

ostrukturerade intervjuer låter vi respondenterna fritt utveckla idéer omkring sammanhang 

och processer. Det huvudsakliga målet är alltså upptäckande och är värdefullt för fallstudien 

därför att vi då kan få en djupare analys av problemområdet (Oates, 2005). Det är här 

samarbetet med de två konsulterna som nämns i inledningen kommer in i bilden. Samarbetet 

har gått till så att det är konsulterna som bokat in de möten och intervjuer vi haft och suttit 

med på dessa. Det är konsulterna som har lett intervjuerna och vi har fått flika in i 

diskussionen om vi vill fokusera på någon viktig punkt för att de data vi samlar in ska vara 

relevanta och ge ett bra underlag till analysen. Vi har även bollat idéer med konsulterna och 

diskuterat efter varje möte angående resultatet vi fått fram, vad som ligger bakom de problem 

vi identifierat samt hur man skulle kunna bemöta och hantera problemen. Intervjuerna är ej 

dokumenterade med ljud eller bild med hänsyn till deltagarna och kritik kan framföras att vi 

kan ha missat detaljer eller relevant information även om vi har gjort det yttersta för att 

anteckna det som vi uppfattar som relevant för rapporten. 

 

Kritik kan framföras om resultaten ifrån våra gruppintervjuer då vi inte har spelat in dessa 

utan endast förlitat oss på anteckningar om konversationen och citat. Vi tror att vi kan ha 

missat delar av vad som sagts men upplever ändå att vi fått med essensen av intervjuerna 

därför att anteckningarna har varit av sådant som antingen har upprepats flera gånger under 

intervjuerna eller som i synnerhet har fångat vår uppmärksamhet. 
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5.7 Deltagande observation 

DeWalt & DeWalt (2010) anser att deltagande observation är den mest centrala delen inom 

läran om människors samverkan och människan som gruppvarelse och kan hjälpa oss att 

förstå hur verkligheten ser ut. Det blir då lättare för oss att se problemen när de uppstår och 

fungerar för att korrelera problemen som identifieras både i intervjuerna och i den deltagande 

observationen. Vår fältstudie blir med hjälp av korrelation mer underbyggd och vi kan 

säkerställa att våra problem är korrekt identifierade (Yin, 2007).  

 

I denna studie antog observatören rollen som utvecklare på Organisation X och 

observationsanteckningarna innefattar uppstarten av projektet med fokus på kravprocessen 

och det agila arbetssättet. Anteckningarna är den enda möjliga formen att dokumentera 

dagliga händelser och konversationer på ett sätt som inte är utmärkande eller distraherande för 

deltagarna (DeWalt & DeWalt, 2010). Anteckningarna för den deltagande observationen i den 

här rapporten var enkla stödord och citat för att hjälpa observatören att minnas vad som skett 

under mötet. Dessa stödord kunde vara korta meningar såsom “Person X berättar om gamla 

projektet…”, “Person Y tar på sig att skriva User Stories” och “Person X ställer viktig fråga!”. 

På Organisation X begäran har vi ej dokumenterat observationerna med ljud eller bild. Detta 

kan kritiseras på samma sätt som med intervjuerna; att detaljer kan ha missats även om vi har 

gjort vårt yttersta för att fånga det relevanta i observationerna.  

 

5.8 Litteratur 

Många av de artiklar som vi valt att använda gällande agil kravhantering och problem som 

kan uppstå med agil kravhantering har hittats via Google Scholar och universitetets databas 

Diva, orden vi använt vid sökningar har varit olika kombinationer av följande termer:  

 Software 

 Requirements 

 Agile 

 Problems 

 Requirements engineering 

 Scrum 

Sökningarna gjorde att vi hittade många artiklar som tar upp problem som kan uppstå när en 

organisation går från ett plandrivet arbetssätt till ett agilt arbetssätt, att flera av problemen 

uppstår p.g.a. osäkerhet i nya arbetssätt och nya roller samt att organisationerna ofta inte är 

helt förstående om vilka slags ändringar inom organisationen som måste göras för att ett agilt 

arbetssätt ska införas på en bra och ordentligt sätt. 

 

Vi har även hittat en del uppsatser som berör kravhantering genom DIVA. Uppsatserna har i 

sin tur lett oss in till andra artiklar som vi funnit användbara.  

 

Två andra källor vi valt att använda är böckerna Agile Software Requirements och Scaling 

Software Agility som Leffingwell (2007 & 2011) har skrivit. Under vår sökning av artiklar 

gällande kravhantering inom det agila arbetsssättet har vi flera gånger stött på namnet 

Leffingwell och Agile Software Requirement samt Scaling Software Agility som utgör 

ramverket SAFE. SAFE är ett ramverk som kan ses som riktlinjer för hur en organisation kan 

implementera ett fungerande agilt arbetssätt med stöd för olika kombinationer av agila 

metoder. SAFE presenterar även utmaningar med processer som kan uppstå när en 

organisation adopterar ett agilt arbetssätt. 
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5.9 SAFE som analysverktyg 

Varför kräver ett agilt arbetssätt organisatorisk förändring? Enligt Scrum så har de flesta 

systemutvecklingsmetoder idag en felaktig filosofisk grund som består av att genom mer och 

bättre planering så kan en organisation uppnå mer förutsägbara resultat (Leffingwell, 2007). 

(Schwaber & Beedle, 2002, s.100) säger att: “When activities are so complicated and complex 

that they can’t be defined in advance and aren’t repeatable, they require the empirical 

process control model”. SAFE anser att systemutveckling faller under denna kategori av 

aktiviteter som måste införa en empirisk process för att uppnå resultat som är av hög kvalité 

och som levereras i tid (Leffingwell, 2007). Därför kommer det teoretiska ramverket att ses 

som en vägledare i hur Organisation X ska arbeta.  

 

När vi analyserar intervjuerna så gör vi det med SAFE som ledstjärna och dess 

organisationsmodell som det som vi vill uppnå. Därför kommer den eventuella diskrepansen i 

analysen mellan Organisation X arbetssätt och SAFEs arbetssätt att identifieras som ett 

problem. Om vi tar rollen som Product Owner som exempel så läser vi först vad SAFE säger 

om rollens uppgifter och ansvarsområden sedan använder vi detta för att jämföra emot det vi 

får beskrivet för oss under intervjuerna och observationerna för att identifiera skillnader. 

 

5.10 Källkritik 

För litteraturstudien har vi valt att främst utgå ifrån litteratur som funnits tillgänglig på Örebro 

Universitet, både böcker som finns på biblioteket och artiklar som vi kommit åt genom 

databasen DIVA som funnits tillgängliga för studenter. Anledningen till att vi valt artiklar 

från Diva är för att vi kunnat söka på artiklar som enligt Diva är publicerade i “peer-

reviewed” vetenskapliga tidsskrifter vilket stärker deras trovärdighet. Vi har även valt ut 

några artiklar som vi har hittat genom Google Scholar. Artiklarna vi har valt att använda är 

“peer-reviewed” och har avgränsats till artiklar som behandlar problem med kravhantering 

inom det agila arbetssättet. 

 

Intervjuerna vi haft har varit fokuserade på problem med kravhantering som uppstår på 

Organisation X när de arbetar med ett agilt arbetssätt. Majoriteten av respondenterna har haft 

kravhantering som huvuduppgift men vi har även haft en intervju med ett av 

utvecklingsteamen på Organisation X för att få utvecklarnas synpunkter på den agila 

kravhanteringen. Vi kunde tyvärr inte spela in intervjuerna då Organisation X ej gav oss 

tillstånd för att göra det, vilket kan ha påverkat innehållet och resultatet.  

 

5.11 Etiska aspekter 

Som forskare i bland annat Sverige finns det en del etiska principer man måste förhålla sig till 

(Bryman, 2013). En av dessa principer är Informationskravet som innebär att vi som skriver 

uppsatsen måste informera respondenterna om undersökningens syfte, att deltagandet är 

frivilligt och att respondenterna kan avbryta sitt deltagande när de själva vill.  

Konfidentialitetskravet är en annan princip som Bryman (2013) tar upp. Den påpekar att 

uppgifterna om alla respondenter som är med i undersökningen måste behandlas med hög 

konfidentialitet och förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till informationen. 

Den sista principen som Bryman (2013) tar upp är Nyttjandekravet vilket säger att den 

information man samlat in under undersökningen endast får användas till forskningen och 

inget annat. 
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Vi har innan varje intervju börjat med att presenterat oss själva, varför vi sitter med på mötet 

och vad syftet med uppsatsen är. Däremot har ingen information gått ut till respondenterna 

innan mötet angående vårt deltagande och syftet med deltagandet, men då vi fått ett OK från 

alla respondenter innan mötet påbörjats ser vi ej detta som ett problem. Vi har även berättat att 

respondenternas namn inte kommer att publiceras i uppsatsen och att informationen endast 

kommer att användas i forskningssyfte. 

 

6. Resultat 

Här presenteras vår datainsamling från den deltagande observationen och intervjuerna vi 

genomfört. 

 

6.1 Deltagande observation 

 

Här presenteras de personliga anteckningar som observatören förde under tiden han 

arbetade med projektet. Anteckningar är i jag-form och refererar till observatören. 

 

PROJEKT X 
 

Deltagare Titel 

Person A Ansvarig för den gamla versionen av  
Projekt X 

Person B IT-Arkitekt 

Person C IT-Arkitekt 

Person D IT-Chef 

Person E Kravanalytiker och Projektledare 

Person F Utvecklare 

Henrik Observatör och Utvecklare 

 
Presentationsmöte för projektet 

Deltagare - 

Person A 

Person B 

Person D 

Observatören 

 

Person A presenterar uppbyggnaden av den nuvarande arkitekturen av projektet och 

observatören presenterar sig själv. Person B berättar om möjligheten att göra Projekt X till en 

webbapplikation. Observatören föreslår ett ramverk för detta och Person B skall återkomma 

nästa vecka med svar på om det ramverket får användas. Sedan börjar en genomgång om vad 

Projekt X kan tänkas innehålla och hur den fungerar i samband med Organisation X. 



 
22 

Observatören frågar efter en produktansvarig eller någon som kommer att agera Product 

Owner i projektet. Det är inte klart än men Person B samt två andra personer ska ta fram en 

product backlog med User Stories. 

 
Möte för att leverera och gå igenom kraven för projektet 

Deltagare - 

Observatören 

Person E 

 

Person E presenterar en backlog med User Stories för observatören. Efter att ha gått igenom 

den så berättar jag att jag kan börja utveckla redan imorgon. Jag frågar vem jag kan fråga om 

jag skulle stöta på problem med någon User Story. Person E säger att någon av Person B och 

C kanske kan svara på det men att han inte är säker. I backlogen så är User Stories 

formulerade för tre stycken användartyper: Utvecklare, Drift/Support och Chefer. Jag frågar 

hur User Stories för Drift/Support och Chefer har identifierats och Person E ger till svar att 

tillsammans med Person B och C så har de gissat ungefär vad de kan tänkas vilja ha baserat 

på gamla versionen av Projekt X. 

 

User Stories är inte prioriterade i backlog och User Stories för Drift/Support är även 

framtagna på känsla. I det här skedet vet jag heller inte vem jag kan vända mig till för att vare 

sig prioritera eller få tydlighet i User Stories om jag stöter på problem.   

 

Ytterligare möte för att leverera och gå igenom krav 

Deltagare - 

Person E 

Person C 

Person F 

Observatören 

 

Person C presenterar den underliggande strukturen till det Projekt X som är aktivt idag och 

föreslår förbättringar till den nya versionen av Projekt X. Jag och Person F är i enighet om hur 

vi ska anta problemen och börja utvecklingen. Jag tar upp att backlogen inte är prioriterad och 

att ingen har pratat med Drift/Support om vad de egentligen har för behov utöver de antagna 

behov som finns i backlogen nu. Person F tar på sig att dels prioritera backlogen och dels 

maila chefer och Drift/Support för att ta reda på deras behov. Person E och C tycker detta är 

en bra idé. Jag frågar efter vem som är Product Owner och har huvudansvaret för kraven. 

Huruvida Person E och C tycker att det behövs framkommer inte men ingen av dem vill ta på 

sig rollen som Product Owner.  
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6.2 Intervjuer 
Dessa möten hölls endast med kravanalytiker på Organisation X. Personerna är inte desamma som i 

den deltagande observationen.  

Kravmöte i Örebro 

Närvarande 
 

Konsult A 

Konsult B 

Person C 

Person D  

Person E 

Person F 

Henrik och Andreas 

 

Vad gör ni i kravgruppen? 
Person C: Som kravare gör vi mycket informationsmodeller. Vi har ett bibliotek med 

modeller för kravhanteringen. Dessa finns i Enterprise Architect. 

Person F: Jag har mer erfarenhet av Visio så jag använder det istället för Enterprise Architect. 

 

Hur fungerar kraven i förvaltningen?  
Person C: Tanken med kravarna är att sprida kravkompetens i teamen och stötta dom med 

kravhantering men så ser det inte ut idag. Det finns inte tillräckligt med resurser för det utan 

de jobbar mest på i stora projekt.  

 

I ett agilt team ska all kompetens finnas 
Person D: Det är väldigt olika hur det ser ut här… 

Person D tycker hon sitter nära både verksamhet och IT 

Fördelar med att sätta kravare i teamen om de anställer 20 pers. till : 
Person D: Ja det skulle bli mera ordning 

Person C: Utleveranserna skulle bli bättre 

Dokumentationen av system då? Hur är det där? 
Person F: Många här har jobbat länge och de kan sin produkt. Alla får det att fungera så att 

verksamheten får de dom vill ha, men allt blir inte dokumenterat och när dessa personer sedan 

går i pension försvinner kunskapen och det som inte blivit dokumenterat. Vi har ett väldigt 

stort personberoende och brister i systemdokumentation. 

Person D: Verksamheten kan ringa direkt till sin kontaktperson med sina krav och det tar ju 

tid ifrån andras krav. 

Person C: Det är mycket personberoende eftersom verksamheten ringer ner till sin 

kontaktperson inom teamet och lägger på nya behov. 

Person F: Jag tror inte att Organisation X har den ambitionen att bli helt personoberoende. 

 

Är målet att ha kravkompetens i förvaltningsteamet? 
Person C: Ja det är det. Där det fungerar riktigt bra är när vi får vara en deal av ett team. 
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Hur tror ni att det skulle vara om ni hade en hemvist i ett team? 
Person F: Problemen är att jag sitter med 3 team just nu . Vart ska jag sitta? 

Person C: Jag ser ingen vinning med det 

Person E: Dom sitter ju i nästa ljusgård. 

Person E: Förut satt vi tillsammans med utvecklarna. Problemet då var att man som kravare 

blev lite oviktig och när vi lyfte ut kravarna och gjorde en egen avdelning fick vi mer mandat. 

Person D: Upprepar att teamen vill ha stöd och kravarna vill men har inte tid och det finns 

inte pengar till detta.  

Person F: Vi kravare har inget mandat nu. Det handlar om personberoenden och hur 

tjurskallig man själv är. 

 

Men i vissa team vet de ju inte vilka ni är? 
Teamen upplever det som ett problem att kravarna är anonyma. 

 

Kravprocess på Organisation X. Existerar en sådan? 
Person E: Nyligen blev kravarna överens om sin kravprocess 

3 steg - Planera och förbereda = > Beskriva behov och krav = > Kvalitetssäkra, prioritera och 

förmedla.  

Person E: Dom här stegen gör man ju som iterationer varje dag varje vecka och det är så jag 

planerar. Jag gör sånt här i varje sprint. 

 

Blir det en del vattenfall då att, nu är kraven klara så nu kör vi utveckling på det här 

kraven? 
Person E: Ja man gör ju några såna snurror med verksamheten först och sen för man in det i 

backlogen och gör backlog-refinement med utvecklarna. 

 

Vilka ingår i den här processen? 
Person E: Ja eftersom man behöver iterera flera gånger över den här processen så vet jag inte 

riktigt när man ska ta in utvecklarna och ibland blir det stön eftersom de tycker att 

diskussionen är på för hög nivå men ibland har de känt att de kommer in för sent. Så det är 

svårt att hitta en balans mellan tillräckligt färdigt med krav. 

Person F: Det är inte dokumenterat på något sätt hur jobba med användbarhet. Jag skrev 

användbarhets tester idag eftersom jag ser det som en framgångsfaktor men det finns inte 

uttalat att man ska göra det.  Men jag skulle gärna se att det sker i varje projekt. 

En idé är att man har sprintar med kravhanteringen på något sätt. 

 

Krav men om ni skulle önska något och bidra med något positivt: Vad vill ni ha? 
Person F: då skulle jag vilja att teamen jobbade mer agilt och att man skulle göra det på riktigt 

för jag vet inte vad som förväntas av mig just nu. Jag sitter med nu men det finns ingen 

uppföljning att saker och ting blir gjorda. Det är jättebra med TFS (Team Foundation Server, 

ett verktyg för planering och dokumentation) men om folk inte använder det så är det 

värdelöst för jag vet inte hur mina ändringar ska kommuniceras till teamen. Teamen följer inte 

upp att ändra i ett item i backlogen till exempel. Att man ska jobba någorlunda enligt scrum. 

Person E: en brist är att vad är min roll i det här teamet för att alla jobbar olika. I ett team är 

hon Scrum Master och kravare. 

 

Konsult A lyfter punkten om att alla verkar kunna något mer än att krava men det finns 

ingen kompetensmatris eller förteckning över det 
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Person F: När man inte jobbar med TFS (Team Foundation Service) så kommer det in grejer 

hela tiden. Man får aldrig göra klart sitt. Det finns ingen som går på tillräckligt hårt och säger 

att “nu ska vi göra såhär!” Vi har ingen som vi kan vända oss till för kunna driva frågan om 

kravproblem heller. Agilitet handlar om reflektion också. 

 

Om ni skulle tänka er kravarna som ett agilt team. Ni har ju alla olika kompetenser och 

bakgrunder. Har ni möten för kompetensutveckling eller för dela erfarenheter? 
Person E: Det är svårt att få till pengar för att träffas ihop och diskutera. Vi får sprida ut den 

tiden på egen utveckling eller våra projekt. Vi har inte ens 2.5 timme varje/varannan vecka för 

att reflektera. Det finns inget möte just nu för att lära av varandra. 2 stycken 1timmars möten 

för att definiera kravprocessen nu i höst. Ingen tid för att implementera den. 

 

Kravarna måste sprida ut och lägga tid på olika projekt för att få till egenutveckling inom sin 

avdelning.  Kravarna önskar mer tid till egenutveckling.  

 
Kravmöte i Stockholm 

Närvarande 

Konsult A 

Person A 

Henrik och Andreas 

 

Vad har Systemutvecklingsprocessen för mål? 
Person A: Vi ska uppnå en enhetlig systemutvecklingsprocess. 

Målet för 2014 var att systemutvecklingsprocessen skulle tillämpas i de 10 största projekten 

på organisationen, vilket vi ej uppnått. 

 

Vem är ansvarig för att Systemutvecklingsprocessen används? 
Systemutvecklingsprocessgruppen (Består av personer från alla olika avdelningar) 

Person A: Målen har ej följts upp. Det finns mycket frågetecken om mätbarhet och 

användning. I arbetet med SUP (SystemUtvecklingsProcessen) har vi i kravgruppen fått jobba 

fram kravprocessen. 

 

Person A: Oerhört ineffektivt med så få människor som har kravkompetens, vi har svårt att nå 

ut. Vi vill jobba som mentorer och bollplank och ge utbildning och information istället för att 

gå in i enstaka team under en kort period. 

Jag tror inte man når målen genom att hänvisa till en process(Systemutvecklingsprocessen) 

som ligger på vårt intranät. Jag upplever inte att man mäter/ gör uppföljning på hur väl 

kravprocessen eller systemutvecklingsprocessen används. 

 

Konsult A tar upp helvetesveckan för Person A, beskriver det han fått förklarat från 

Scrum-teamet som myntat ordet. (Helvetesveckan innebär ett antal dagar varje månad 

där krav för nästkommande sprint skall definieras och prioriteras se Kravmöte 3) 

 

Person A: Jag har endast jobbat med krav inom team på 2 uppdrag/projekt under hela sin tid 

här, på ett av dom jobbade jag som mentor/bollplank. Verksamheten sköter kravhanteringen 

innan sprinten. 
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- Grundarbete gjordes av verksamheten  träffade teamet innan sprinten där utveckling 

kunde komma med frågor, ändringar etc för att få användarna att formulera om. 

 

Person A och en annan person från krav har varit ute hos utvecklarteamen, dom är frustrerade 

pga 1, vet ej hur processen ska tillämpas, samt 2, vem är det som ska krava? vi kan inte 

produkterna etc. måste vara verksamheten. 

IT-systemansvarig har arbetsuppgift som dokumentera, dock är definitionen av att 

dokumentera vagt beskriven. Om det är systemdokumentation eller kravdokumentation 

framgår inte riktigt. 

 

Hur går ni tillväga när ni skriver krav? 
Person A: Jag skriver inte en lösning utan endast ett behov, ej hur en databas ska se ut utan 

vad som behövs.  

I praktiken har vi, i alla fall jag, använt Use Case som sedan bryts ner till User Stories. 

 

Förstudier är ett ganska gediget/omfattande arbete va? 
Person A: Det varierar på budgeten, i vissa förstudier är ambitionen väldigt hög beroende på 

budgeten, och i andra väldigt låg på beroende på budgeten. 

Person A: I dom fall jag kan försöker jag arbeta med Systemutvecklingsprocessen, och då 

rapporteras tiden där. 

 

Pratar om att tidsrapporteringsproblemen gäller både Utveckling och Förvaltning 
Person A: Jag har en bokföring på vad jag gjort om det är så att man blir "utfrågad" om vad 

jag gjort etc om ett projekt kanske går över timmarna. 

Kan jobba med rapportering åt 4 olika projekt ibland. 

 

Hur mycket tid lägger du på tidsrapportering? 
Person A: Ca: 2 h/ mån på tidsrapportering, Poäng med boken är så att man kan återkoppla 

om man gjort tidsuppskattning för något och sen se hur utfallet blev. 

 

Konsult A visar kravanalys i team enligt scrum 
Person A: Jag håller med om att rollerna i slutet vore bra att ha med. 

Konsult A visar fördelarna med att arbeta såhär samt att man får fram sprintredo krav genom 

arbetssättet. 

 

Kan det vara svårt för verksamheten att skriva Use Cases som det ser ut nu? 
Person A: Det kan jag hålla med om.  

 

Innehåller Systemutvecklingsprocessen mycket tid till att utveckla kravprocessen? 
Person A: Vi har fått hyfsat mycket tid, dock är det ett dilemma att vi som arbetar med den 

sitter på två olika orter. 

 

Hur ser era utvecklingsmöjligheter ut? 
Person A: Några timmar inom SUP (Systemutvecklingsprocessen), 

Velat ha heldagar då båda orterna kan träffas med det finns inte timmar för det. 

 

Vad betyder det att man inte har timmar? 
Person A: Vi träffas via videosamtal 1-2 timmar var tredje vecka, då diskuterar vi vad man 

gör, vilka projekt man är inblandad i och om man håller på med nya projekt. 
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Om man har arbetat med något och kommit fram till nått bra eller har frågor då man stött på 

problem presenteras det på mötet också. 

Men utöver det uteblir erfarenhetsutbyte. 

 

Varför sitter ni inte på verksamhetssidan? 
Person A: Iden att jobba som mentor är inte förankrad än så länge i det här huset. 

Konsult A: Om den skulle finnas, var skulle den ligga då?  

Den borde ligga på verksamhetsprocessen. 

 

Berättar att alla upplever att budgeten är problemet för att jobba agilt/jobba överlag 
Person A: Jag håller med, men det finns en annan aspekt, mer kravrelaterad, relationerna 

mellan krav och det traditionella teamet, vår roll i teamet har varit otydlig, vi får ibland kämpa 

för att komma in i teamen. Mycket fokus på utveckling och kodande, men arbetsuppgifter för 

att ta fram förväntningar och krav, var ligger det? 

 
Kravmöte i Örebro med Scrum-team 

Närvarande 

Konsult A 

Konsult B 

Ett Scrum-team bestående av sju personer 

Henrik och Andreas 

 

Först kommer konsulterna överens med teamet om vad en sprintredo backlog innebär. Den 

skall innehålla items som:  

 Följer User Story-format. 

 Uppfyller acceptanskriterier. 

 Vara testbara. 

 Ha ett affärsvärde. 

 Vara tillräckligt små. 

 Vara prioriterade. 

 

I nuläget upplever teamet att items som hamnar i backlog antingen är för löst utformade så att 

kravhanterarna måste gå tillbaka och fråga beställare vad de egentligen menar eller att de är 

för hårt specificerade så att lösningen i princip redan är färdig. Kravhanterarna berättar att de i 

nuläget tvättar kraven “lite” när de får dem av beställare innan de har ett till möte för att skapa 

backlog items och “göra någon form av prioritering”. När det diskuteras vilka 

acceptanskriterier som appliceras på User Stories så kan ingen egentligen svara på vad 

acceptanskriterierna är och de skickar heller aldrig tillbaka krav till beställare som de inte är 

nöjda med. Teamet berättar att de inte avsätter tid under sprintar för att sammanställa och 

prioritera en backlog för kommande sprint utan har istället det de i dag kallar för 

“Helvetesveckan”, då de avsätter heldagar efter varandra för att sammanställa en backlog för 

nästa sprint. Ingen tycker om det här sättet att arbeta och Konsulterna föreslår ett visst antal 

timmar varje vecka för att diskutera nästkommande sprintar under en pågående sprint. 
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7. Analys 

Under avsnittet analys kommer vi att jämföra resultatet mot de ramverk vi valt att utgå ifrån. 

Vi kommer att ta upp de problem organisation har och ställa dessa emot SAFE. 

 

7.1 Analys av intervjuerna 

 

Product Owner 

Vid intervjuerna beskriver flera av respondenterna sig som osäkra på sin roll i 

utvecklingsteamen då de som kravhanterare kan arbeta i flera team som har olika arbetssätt. 

SAFE definierar rollen som “Product Owner” tydligt (Leffingwell, 2011) och därför ser vi det 

som ett problem eftersom det existerar en diskrepans emellan hur kravhanterarna arbetar i 

teamen och hur SAFE beskriver rollen. SAFE tar även upp detta såsom att när en större 

organisation skall implementera Scrum så uppstår det ofta ett missförstånd omkring rollen 

Product Owner och den organisatoriska strukturen (Leffingwell, 2011). Det framkommer 

även att personer ifrån verksamhetssidan kan vid tillfällen kringgå kravprocessen genom att 

ringa eller prata direkt med den i teamet som de har bäst kontakt med. Detta för att berätta om 

nya krav som uppkommit sen det senaste mötet med kravhanterarna vilket försvårar rollen 

som kravhanterare ytterligare. Det finns heller inga definierade acceptanskriterier för kraven 

som kravhanterarna får beskrivna ifrån beställarna utan i nuläget håller de egna möten för att 

skriva rent kraven. Detta resulterar i att de ofta får gå tillbaka till beställarna för att få kraven 

förtydligade. Kravhanterare har nu heller ingen hemvist i ett Scrum-team utan jobbar 

särstående ifrån teamen, detta för att få ett starkare mandat i organisationen då de förut kände 

att deras röst inte blev hörd. 

 

Kravprocessen 

Det är inte tydligt vad kravprocessen innebär. Under intervju 1 så beskrivs kravprocessen i tre 

steg. Dock så uttrycks en osäkerhet om när utvecklarna skall tas in i processen, ibland händer 

det för tidigt och ibland för sent. Varje kravhanterare verkar ha sitt eget arbetssätt för att få 

saker gjort och även om en kravprocess finns dokumenterad i tre steg så signalerar resultaten 

ifrån intervjuerna att den inte ger svar på frågor såsom “när ska kraven presenteras för 

utvecklare?” och “Ska acceptanstester göras?”. 

 

Införande av agilt arbetssätt 

Vid intervjuerna beskrivs det flera gånger att det inte finns någon som är ansvarig för att se till 

att teamen faktiskt jobbar agilt. De berättar även att det inte finns någon att vända sig till för 

att driva frågan om problemen med kravhanteringen som existerar nu. Det leder dels till att 

brister i arbetssättet får svårt att komma fram till dagsljuset men också att de mål som sätts 

inte följs upp av någon för att se om de nåtts. Ett agilt införande kräver ett starkt ledarskap 

som hjälper teamet med övergången till den nya metoden (Leffingwell, 2011). Detta starka 

ledarskap rekommenderar SAFE att det kommer ifrån rollen som Scrum Master som ständigt 

ska arbeta som ett stöd för att tillgodose teamets behov och maximera dess prestationer 

(Leffingwell, 2011). 

 

Ingen tid för egenutveckling 

Vi ser avsaknaden av egenutveckling som ett problem då det agila manifestet innehåller två 

principer som syftar på att egenutveckling, stöd och rätt miljö är viktigt för att arbeta agilt, 

“Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justera sitt 
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beteende därefter” och “Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det 

stöd de behöver, och lita på att de får jobbet gjort.” (Agile manifesto, 2014).  

 

Även Leffingwell beskriver ett agilt team som “Team is the thing” då det är teamet som 

skriver och testar den koden som i ett senare stadium levererar det efterfrågade kundvärdet.  

Utan en chans att utvecklas kan man tappa motivation och göra sämre ifrån sig vilket skulle 

motverka ännu en agil princip “Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare 

och användare skall kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.” (Agile 

manifesto, 2014). 

 

En problemhierarki (se figur 7) med identifierade problem ifrån intervjuerna hjälper oss att 

lättare förstå hur dessa problem är relaterade till varandra. Det innebär dock inte att om roten i 

hierarkin löses (i detta fall att tillsätta en ansvarig för agilt införande) så löser de andra 

problemen automatiskt sig själva utan det är endast en modell över hur problemen påverkar 

varandra. 

 
Figur 7 Sammanställning av identifierade problem och dess relationer 

 

7.2 Analys av deltagande observation 

Möte 1: 
Under det första mötet uppstår en sak som vi ser som ett problem. Observatören frågar om 

någon i projektet kommer att agera Product owner, varpå svaret blir “Det är inte klart än, men 

jag(person b) och två andra kommer att ta fram en Product Backlog med User Stories”. 

 

Vi ser saknaden av en Product owner som ett problem då den rollen enligt Leffingwell bland 

annat “Är ansvarig för att definiera och prioritera Backlogen. Product ownerns roll är 

signifikant gällande kvalitén och det är han eller hon som ansvarar för att underhålla 

backloggen så att den innehåller rätt User Stories”.  

Leffingwell nämner även större organisationer som adopterar ett agilt arbetssätt kan stöta på 

problem med rollen product owner på grund av att det agila arbetssättet kräver en del 
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omstrukturering. Detta resulterar i att rollen som product owner hamnar i kläm mellan den 

agila strukturen och den gamla strukturen, vilket skulle kunna vara en förklaring till 

avsaknaden av rollen hos Organisation X (Leffingwell, 2011). 

 

Möte 2: 
På det andra mötet får observatören tillgång till en Backlog och User Stories. Han vänder sig 

till personen som presenterat denna och frågar var han kan vända sig om det uppstår några 

frågor kring User Stories, svaret blir “Kanske person B eller C kan hjälpa dig, men jag vet 

inte riktigt”. 

 

Här visar sig avsaknaden av en Product Owner som ett problem ännu en gång. Då det ligger 

under Product ownerns roll att vara ansvarig för Product backlogen och dess innehåll är det 

till han eller hon man ska vända sig om man har problem med User Stories. 

 

Backlogen innehåller User Stories som är formulerade för tre olika användartyper: 

Utvecklare, Drift/Support och Chefer. Observatören frågar hur dom har identifierat User 

Stories för drift/support och chefer och får svaret “Person B, C och E har tillsammans gissat 

sig fram baserat på gamla versionen av projektet.” 

 

Det här ser vi som ett stort problem då det agila arbetssättet till stor del handlar om att 

involvera kunden. Det agila manifestet som består av tolv principer säger bland annat “Vår 

högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull 

programvara” och “Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen 

under hela projektet.” (Agile Manifesto, 2014).   

Man kan ifrågasätta om programvaran är värdefull då man utgått ifrån ett gammalt system vid 

framtagning av kraven till det nya systemet istället för att kontakta användarna angående 

deras behov av funktionalitet som en av de tolv principerna säger att man ska göra. Även här 

skulle en Product owner behövas då det är hans eller hennes uppgift att föra talan för 

användare och andra stakeholders om deras behov (Leffingwell, 2011). 

 

Observatören noterar att alla User Stories som ligger i Backlogen dessutom saknar prioritet i 

det här stadiet. 

 

Än en gång är avsaknaden av en Product Owner ett problem då det ligger under Product 

ownerns arbetsuppgifter att definiera och prioritera de User Stories som ligger i Product 

backlogen (Leffingwell, 2011). 

 

Möte 3: 
På möte tre tar observatören upp att Backlogen saknar prioriterade User Stories. En av 

utvecklarna tar på sig att prioritera alla User Stories som finns i Backlogen, han tar även på 

sig att prata med drift/support samt cheferna för att fastställa att deras behov på funktioner i 

projekt X finns med. I det här stadiet tar alltså en utvecklare på sig de arbetsuppgifter som en 

Product Owner har.  
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Figur 8 sammanställning av problem och relation till problemen 

 

7.3 Problemjämförelse 

Båda våra primärkällor hittar snarlika tendenser i sina resultat men upplevs ifrån olika 

perspektiv. Något som är högst betonat är Product Owner-rollen och kravprocessen omkring 

Product Owner. I dess nuvarande form existerar den i något slags kvasi-stadium som ej är 

kompatibelt med ett agilt arbetssätt eftersom rollen inte är en del av ett team på det sättet som 

både Scrum och SAFE förespråkar. Processen med att ansvara för att stakeholders behov förs 

in i backlog fungerar inte som den ska då acceptanskriterierna inte har en satt standard samt 

att resten av verksamheten inte är helt medvetna om vem som är ytterst ansvarig för att 

förmedla deras behov. I den deltagande observationen strävar man inte efter ett agilt arbetssätt 

och det framkommer inte om det beror på projektets storlek eller andra faktorer. Dock så 

borde ett agilt arbetssätt strävas efter på alla nivåer om Organisation X har för avsikt att driva 

igenom förändringen av sitt arbetssätt (Leffingwell, 2007).  

 

Eftersom SAFE lägger grunden för ett agilt arbetssätt genom att förändra den filosofiska 

grunden hos människor och företagskulturer är det viktigt att belysa och erkänna dessa. Dessa 

principer kan inte ignoreras och utan dessa principer kan det ej finnas något agilt arbetssätt 

(Leffingwell, 2007) : 

 Tron på att effektiv mjukvaruutveckling bäst implementeras genom empiriska 

processer hellre än planerade, förutsägande och allomfattande processer. 

 Tron på att om man tar bort organisatorisk styrning så växer ett självstyrande och 

självgående team fram som levererar bättre mjukvara än annars. 

 Premissen att du kan leverera mjukvara med ett högt affärsvärde som håller sig till 

budget och tidsram men ändå inte förutsäga exakt vilken funktionalitet som teamet 

kommer att leverera och när. 

 

 

Chefer och ledare måste enligt SAFE inse att dessa nyckelprinciper implicerar stora 

förändringar i en organisation. Därför rekommenderar (Leffingwell, 2007) att en “Scrum 

Master for Organizational Change” införs(se figur 9). Denna organisatoriska Scrum Master 

ser till att Scrum-teamen praktiserar de värden och principer som förespråkas av 

systemutvecklingsmetoden och skyddar teamen emot eventuella hinder som existerar på 

organisationen för att kunna arbeta helt enligt ett agilt arbetssätt. 
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Figur 9 Översikt över en Organisatorisk Scrum Master-roll 

 

 

Detta krävs enligt 

SAFE 

 

Finns i Org x Finns delvis i Org x Saknas helt i Org x 

Organisatorisk 

Scrum Master 

  X 

Product Owner  X  

Product Backlog  X  

Scrum Team  X  

 

Organisatorisk Scrum Master existerar inte på Organisation X idag. Genom införandet av 

en Organisatorisk Scrum Master skulle organisation X ha någon som kan guida ledningen och 

teamen till ett mer enhetligt och hållbart arbetssätt (Leffingwell, 2007). 
 

Scrum Team finns hos Organisation X, dock saknas ett enhetligt arbetssätt och de roller som 

finns inom scrum varierar mellan de olika teamen. Det saknas en plan för att etablera en  

mångsidig kompetens.  
 

Product owner existerar idag som en typ av kravhanterare som kan ses passa in i till exempel 

systemutvecklingsmetoden RUP och inte anammat de kvalitéer som (Leffingwell, 2007) 

förespråkar. 

 

Product Backlog prioriteras inte och har heller inga acceptanskriterier definerade för vad 

som passar i den vilket gör att den inte uppfattas som agil. Product Owner måste kunna neka 

krav som inte uppfyller dessa kriterier. 
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8. Diskussion & Slutsats 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera det vi har kommit fram till under Resultat och Analys. 

Avsnittet kommer att avslutas med en slutsats om vad vi kommit fram till. 

 

Som det ser ut nu på Organisation X så har organisationen försökt att implementera Scrum 

utan att ha anammat de filosofiska grunder som utgör kärnan för systemutvecklingsmetoden. 

Detta har skapat en osäkerhet hos de anställda då många under gruppintervjuerna upplever sig 

som osäkra på vad deras roll som agil kravhanterare innebär. I kombination med att det inte 

existerar någon som driver igenom förändringen mot ett agilt arbetssätt och verkar för att 

förändra organisationen för att anpassa sig efter Scrum så skapar det en osäkerhet omkring 

hela systemutvecklingsprocessen. Detta eftersom de anställda dels inte har någon tid för 

reflektion och dels för att det inte finns någon att vända sig till när det gäller det nya 

arbetssättet. I nuläget så har Organisation X i princip dragit en ring omkring ett team och 

deklarerat att ‘nu jobbar ni agilt’, men kravhanteringsprocessen runt omkring går fortfarande 

på enligt de gamla vanorna och arbetssättet som kravhanterarna har haft.  

 

Om man istället skulle använda sig av en Organisatorisk Scrum Master som driver igenom 

den förändring som behövs tror vi att kravhanteringen skulle bli mer effektiv. Nu upplever 

vi att de agila rollerna som saknas hamnar i kläm mellan det nya agila arbetssättet och det 

gamla mer plandrivna arbetssättet. Detta skulle i sig kunna leda till att rollen som Product 

owner smidigt skulle gå att använda och på så sätt skulle teamen alltid ha någon person 

som vet vad verksamheten efterfrågar och någon att fråga vid otydligheter istället för att 

inte ha någon att vända sig till som det ser ut idag.  

 

Vi tror att det finns en stark önskan att arbeta agilt hos Organisation X men att arbetssättet har 

blivit för hastigt implementerat utan att ta hänsyn till de filosofiska grunder som ett agilt 

arbetssätt bygger på. Någonstans har en tanke väckts (förmodligen inspirerad av andra företag 

och organisationers införande av ett agilt arbetssätt) att agila metoder ökar effektiviteten i IT-

utvecklingen. Detta införande har därför blivit slarvigt implementerat och resulterat i något 

slags mellanting som fortfarande levererar mjukvara men som inte har förändrat något i 

grunden för att uppnå sann agilitet. Den här implementationen för tankarna till begreppet 

“Cargo Cult” och i synnerhet “Cargo Cult Software Engineering” som syftar till företag som 

försöker emulera mer framgångsrika organisationer utan att egentligen förstå resonemanget 

bakom en systemutvecklingsmetod. Det skulle därför vara intressant som vidare forskning 

försöka utforska ämnet “Cargo Cult Software Engineering” och om organisationer egentligen 

vet varför de arbetar agilt.  

 

Vidare så upplever vi att de flesta problem vi har kunnat identifiera går att härleda till Scrum 

och det därför kan ha varit möjligt att analysera Organisation X med endast Scrum som 

teoretiskt ramverk med undantag för den Organisatoriska Scrum Master.  

 

Denna rapports väsentligaste bidrag är insikten om att om en organisation vill implementera 

ett agilt arbetssätt så måste den agila filosofin anammas på alla plan i organisationen. Scrum-

team ska fungera som en enhet som tillsammans löser problemen och ledare ska bana väg för 

att ge teamen den frihet de behöver. Som chef handlar agilitet om att släppa taget och istället 

eliminera möjliga faktorer som inte låter teamet uppnå frihet. Om restriktioner i 

organisationens direktiv gör att Scrum-team inte kan få fria händer så borde organisationen 

noga överväga om en tvåårig övergång till ett agilt arbetssätt är värd det. 
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