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Sammanfattning 

 

Kravhantering inom systemutveckling utgör basen för vad som ska utvecklas. 

Agila systemutvecklingsmetoder blir vanligare för varje dag som går. Det har 

dock ofta visat sig finnas utmaningar med hur man anpassar just 

kravhanteringen till de agila metoderna.  

Verksamheter har olika förutsättningar för att arbeta agilt. Lantmäteriet i Gävle 

uttryckte ett behov att undersöka varför den agila praxis man hade inte följdes 

av alla utvecklingsteam i samband med kravhanteringen. 

Syftet med denna uppsats var därför att undersöka varför vissa utvecklingteam i 

en verksamhet arbetade agilt med sin kravhantering medan vissa inte gjorde 

det. För att undersöka detta utförde jag en fallstudie där jag med hjälp av 

enkäter och intervjuer samlade in data från både utvecklare och personer på 

verksamhetssidan som var inblandade i kravhanteringen. Resultaten visade att 

orsakerna till att en agil kravhantering fungerade så olika var flera. Genom att 

använda en tematisk analys kunde jag urskilja några framträdande orsaker. 

Kommunikation och flexibilitet samt kunskap och förståelse för olika perspektiv 

var teman som utgjorde positiva faktorer. De teman som istället utgjorde 

negativa faktorer var bland andra otydliga roller, brist på direktiv, en övertro till 

metoder och processer, osynk mellan verksamhet och IT, prioriteringsproblem, 

förvaltningsplaner, attityder och IT-arkitektur.  

 

 

Nyckelord: Kravhantering, agil kravhantering, agil systemutveckling, agila 

metoder.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Requirements engineering within software development is the foundation of what 

needs to be developed. Agile methods in software development become more 

common every day. It has however often been shown that there are certain 

challenges with how to adopt the requirements engineering to the agile 

methodology.  

Businesses have different preconditions for agile methods. Lantmäteriet in Gävle 

had a need to examine why not all the developing teams followed agile methods 

within the requirements engineering process.  

The purpose with this thesis was thus to examine why some developing teams in 

an organization worked in an agile manner with the requirements engineering, 

and some did not. To do this I performed a case study where I collected data 

through questionnaires and interviews from both developers and people from the 

business side. The results showed that the reasons for these differences were 

multiple. Communication and flexibility, and knowledge and understanding for 

different perspectives were the positive factors. The themes that hindered an 

agile way of working were, among others, unclear roles, lack of direction, too 

much reliance on methods and processes, discrepancy between business and IT, 

prioritizing issues, management plans, attitudes and IT architecture.  

 

 

Keywords: Requirements engineering, agile requirements engineering, agile 

software development, agile methods.  
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Begreppslista 

Nedan följer beskrivningar av centrala begrepp som används i denna uppsats. Vissa begrepp 

förklaras mer utförligt i själva uppsatsen. En separat lista med beskrivningar av centrala roller 

inom kravhantering finns under rubrik 2.2.1. 

 

Agil Det finns flera definitioner av agil men i samband med informatik 

lyder en definition:   

“The continual readiness of an [Information System 

Development] method to rapidly or inherently, create change, 

proactively or reactively embrace change, and learn from 

change, through its internal components and relationships with 

its environment.” (Conboy, 2009, s. 338) 

Agil utveckling Präglas av iterativ utveckling, nära samarbete mellan 

utvecklingsteam och verksamhet, ständig kommunikation och 

självorganiserade och tvärfunktionella utvecklingsteam 

(utvecklare med olika kompetenser). (Agile Alliance, 2017; 

Eriksson, 2008)  

Iterativ utveckling Innebär att utvecklingsarbetet sker i korta intervaller där alla 

faser (kravinsamling, design, utveckling och test) går in i 

varandra. (Eriksson, 2008) 

Krav Krav innebär att man har önskemål om egenskaper eller 

funktionalitet hos ett IT-system. (Ibid.) 

Kravhantering Kravhantering innebär att man samlar in de önskemål som finns 

för ett nytt eller existerande IT-system, dokumenterar och 

prioriterar dessa och ser till att de blir implementerade. (Ibid.) 

Sekventiell utveckling Innebär att man utvecklar stegvis. T.ex. först kravinsamling 

några veckor, sedan utveckling ett halvår och sedan test några 

veckor. (Helmy, Kamel, & Hegazy, 2012) 

Tabell 1: Begreppslista 
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1. Inledning 

Under inledningskapitlet kommer jag beskriva bakgrunden till föreliggande 

studie, problemformulering, syfte, beskrivning av de avgränsningar som gjordes 

samt uppsatsens målgrupp. 

1.1 Bakgrund 

Inom systemutveckling utgör kravhanteringen basen för vad som ska utvecklas. 

En majoritet av alla misslyckade utvecklingsprojekt beror på att kraven inte 

hanterats på rätt sätt. (Eriksson, 2008)  

 

Den traditionella kravhanteringen fokuserar på att fånga in och dokumentera 

samtliga krav som beställaren har på ett system, innan utvecklingen börjar. 

Detta sätt att hantera kraven är dock både tidskrävande och oflexibelt eftersom 

krav som uppkommer under utvecklingen inte kan tillgodoses. (Helmy, Kamel, & 

Hegazy, 2012) 

 

Redan i mitten av 80-talet började det komma fram förslag på hur man kunde 

komma ifrån den traditionella sekventiella utvecklingen, som innebar att man 

utvecklade stegvis och var långt ifrån flexibel. Sedan dess har flertalet 

processmodeller för systemutveckling tagits fram (Schön et al., 2017). I slutet 

av 90-talet kom den iterativa systemutvecklingsmodellen Rational Unified 

Process (RUP), där det tydligt framkom att tyngdpunkten var på att utveckla 

iterativt och ta hänsyn till föränderliga krav (Kruchten, 2000). RUP var ett 

ganska omfattande ramverk, även om det framgick att man förväntades 

anpassa ramverket efter förutsättningarna och plocka de delar av RUP som 

passade den specifika verksamheten. (Ibid.). Det var dock ändå en väldigt 

dokumentdriven modell. (Jansson, 2015) 

 

Det agila manifestet 

För att distansera sig från planeringsprocesser och istället fokusera mer på 

värdeskapande processer började de agila idéerna växa fram i början av 2000-

talet. (Schön et al., 2017) Det började med att 17 stycken oberoende 

systemutvecklare i början av år 2001 tillsammans kom fram till fyra 

grundvärden som skulle prägla ett värdeskapande och effektivt arbetssätt. 

Dessa fyra värden var: Individer och interaktioner framför processer och 

verktyg, Fungerande programvara framför omfattande dokumentation, 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar och Anpassning till förändring 

framför att följa en plan. Dessa värden utgjorde det agila manifestet, och 

baserat på dessa utformades också 12 riktlinjer (värderingar och principer) för 

hur man borde agera för att uppnå maximal agilitet (lättrörlighet) inom 

systemutveckling. (Agile Alliance, 2017a) 
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Det agila arbetssättet innebär att utvecklingsteam analyserar, designar och 

kodar utförligt men i korta intervaller. Efter varje intervall, eller iteration som 

det kallas, kollar man av med intressenterna och/eller produktägarna att man 

motsvarar kraven och ev. tar man emot nya krav. Därefter fortsätter man på 

samma sätt. Det är också viktigt att utvecklingsteamet är självgående och inte 

allt för beroende av utomstående personer. (Barlow et al., 2011)  

 

Kravhantering i en agil kontext 

Eftersom kravhanteringen är en så pass vital del av systemutvecklingsarbetet 

behöver såklart även den delen täckas in i det agila arbetssättet. Dock har det 

visat sig finnas svårigheter att få med alla inblandade parter på banan när det 

gäller agil kravhantering (Gregory et al., 2016). Eftersom kravhanteringen 

innefattar mycket kontakt med verksamhetssidan behöver det finnas en viss 

förståelse för det agila arbetssättet från alla berörda delar av verksamheten, 

med denna förståelse kan ofta vara bristfällig (Van Waardenburg & Van Vliet, 

2013). Dessutom finns det även inom systemutvecklingsområdet som helhet en 

viss förvirring över hur kravhanteringen ska gå till inom agila metoder (Inayat et 

al., 2015) 

 

Stora organisationer och verksamheter har ännu större utmaningar när det 

gäller implementering av agila metoder eftersom man där ofta har många 

beroendeförhållande mellan system, man är mer processorienterade, och att 

systemen där ofta är mer verksamhetskritiska. Detta kan innebära att införandet 

av agila metoder utgör en större risk. (Barlow et al., 2011)  

Det finns många studier som påvisat den positiva aspekten av agila metoder för 

systemutveckling, men de flesta studierna har fokuserat på mindre eller 

mellanstora verksamheter, medan förhållandevis få har undersökt agila metoder 

inom stora verksamheter. (Ibid.)  

 

Lantmäteriet i Gävle hade länge känt att kravhanteringsprocessen fungerar 

väldigt varierat i de olika utvecklingsteamen. Vissa team verkade arbeta mer 

agilt än andra. För att utröna varför vissa team fungerar bättre än andra ville 

man undersöka detta.  

1.1.1 Samarbetspartner: Lantmäteriet 

Lantmäteriet är en statlig myndighet som hanterar kartläggningen av Sverige 

och registerföring av fastigheter, dess ägare och gränser. Deras organisation är 

stor och innefattar utöver underhåll av kartor och fastighetsdata även utveckling 

och drift av verktyg som används inom organisationen. Lantmäteriet samverkar 

med många myndigheter, kommuner och organisationer. Huvudkontoret ligger i 

Gävle men man har även mindre kontor över hela Sverige. 

 

Jag och en klasskamrat utförde en annan fallstudie hos Lantmäteriet hösten 

2016 där vi undersökte kravhanteringen och de stödsystem vid krav-
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kommunikation som fanns, med fokus på ett specifikt team (Lagré & Sundin, 

2016). Denna uppsats bygger till viss del vidare på den studien, men det team vi 

undersökte då kommer inte beröras på samma sätt här eftersom data om den 

arbetsgruppen redan samlats in i föregående studie. Däremot fanns det vissa 

paralleller att dra mellan de båda undersökningarna. 

 

I samband med den föregående studien väcktes mitt intresse för kravhantering. 

När jag letade efter möjliga verksamheter där jag kunde undersöka 

kravhanteringen visade det sig att Lantmäteriet ville utreda varför vissa team 

arbetade agilt med sin kravhantering och vissa inte. Detta ledde till följande 

problemformulering och frågeställning. 

 

1.2 Problemformulering 

Agil kravhantering blir allt viktigare inom systemutveckling för att tillgodose 

användarnas behov i den takt de uppkommer.  

På Lantmäteriet har det visat sig skilja sig mycket mellan de olika 

utvecklingsteamen hur väl man arbetar utifrån den agila praxis de har. Detta 

leder till min frågeställning som lyder: 
  

● Varför följer vissa team agil praxis vid kravhantering och vissa 

inte? 

 

 För att svara på huvudfrågan behövde också följande delfrågor besvaras: 

○  Hur går kravhanteringen till på Lantmäteriet? 

○  Vilka styrkor och utmaningar ser verksamhetssidan respektive 

utvecklarsidan med kravhanteringsprocessen? 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete var att beskriva och utvärdera hur en agil praxis inom 

kravhantering fungerade i praktiken och vilka anledningar det fanns till varför 

olika delar av en verksamhet anammade agila metoder bättre än andra. 

 

Kunskapsbidraget är kunskap om varför det kan vara så olika hur utvecklings-

team inom samma verksamhet arbetar med agil kravhantering. 

1.4 Avgränsningar 

Jag avgränsade mig till att endast undersöka s.k. funktionella krav. Jag kom 

tillsammans med Lantmäteriet överens om detta då en undersökning av icke-

funktionella krav förmodligen skulle krävt mer tidsresurser. Dessutom kunde det 

bli svårt för verksamhetssidan att ge synpunkter på dessa funktioner, eftersom 

de är ganska tekniska och abstrakta för de som inte är tekniskt insatta. Även 
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krav vid inköp av system och liknande rörde sig på en annan nivå och berörde 

lite för många olika aspekter för att det skulle anses vara genomförbart i denna 

studie. 

1.5 Målgrupp 

Denna studie vänder sig till alla som är intresserade av systemutveckling, 

kravhantering och agila arbetsmetoder. Både praktiker och akademiker inom 

området kan förhoppningsvis finna rapporten intressant. Rapporten är dock 

skriven med förhoppningen att även personer utan förkunskap ska kunna ta till 

sig innehållet och få insikter om området. 
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2. Teoretiska begrepp och tidigare 

forskning 

I detta kapitel förklarar jag först några av de viktigaste begreppen inom 

kravhantering och agil kravhantering. Därefter redogör jag för lite av den 

tidigare forskning som finns inom området. 

2.1 Kravhantering 

Krav innebär att man har önskemål om egenskaper eller funktionalitet hos ett 

IT-system. Krav utgör basen för all utveckling av produkter och problem som rör 

kravhanteringen utgör en majoritet av de vanligaste orsakerna till 

projektmisslyckanden. (Sillitti & Succi, 2005) 

 

Kravhanteringen är en samling aktiviteter som omfattar insamling, strukturering, 

prioritering, dokumentation, kvalitetssäkring och förvaltning av krav. (Eriksson, 

2008, s. 24)  

 

● Insamling av krav innebär att man utreder vad beställaren/kunden önskar 

för funktioner med det berörda systemet som ska utvecklas eller 

förbättras. Man behöver samla in krav från olika berörda intressenter. 

Viktigt att man tar reda på vad slutanvändarna önskar såväl som de mer 

övergripande kraven från beställare. För att samla in kraven kan man 

använda en mängd olika tekniker. Bland de vanligaste hör workshops, 

prototyper, intervjuer, observationer och användningsfall.  

● Strukturering handlar om att ha en god överblick över kraven och dess 

sammanhang. Väldigt viktigt för en god förvaltningsbarhet. 

● Prioritering är väldigt viktigt för att identifiera de krav som ger mest värde 

för pengarna samt vilka som är förknippade med störst risker. 

Prioriteringen utförs oftast av beställaren i dialog med leverantören och 

baseras oftast på skalor som låg/medel/hög eller måste/bör, men det 

finns också specifika tekniker man kan använda.  

● Dokumentation utgör underlaget för allt kommande utvecklingsarbete. 

Kan liknas vid ett kontrakt mellan beställare och leverantör där det 

klargörs exakt vad kunden förväntar sig och vad leverantören ska utföra. 

Det är dock vanligare med uppstyrda “kravkontrakt” om leverantören är 

en extern part. Om det är den interna IT-avdelningen som är leverantören 

så kan den dokumentationen ofta vara mindre välskriven.  

Krav kan dokumenteras på olika nivåer; förstudier, visionsdokument, 

kravspecifikationer, användningsfall, användarberättelser, scenarios och 

mer konkreta komponentspecifikationer eller designspecifika 

kravdokument som rör grafiska användargränssnitt m.m. 

● Kvalitetssäkring handlar om att kontinuerligt kolla av så att rätt krav är 

dokumenterade. Detta kan ske genom dokumentgranskning och 
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prototyper. Fokus på att se till att rätt funktioner levereras. 

● Förvaltning av krav innebär att man hanterar ändringar i kraven och att 

man förenklar hanteringen av kraven genom god spårbarhet. T.ex. genom 

att numrera krav och dokumentera hur de är relaterade till andra krav. 

Man bör också frysa kraven åtminstone någon kortare period (t.ex. en 

iteration om man jobbar agilt).  

 (Eriksson, 2008) 

 

2.1.1 Roller inom kravhantering 

Det finns flertalet olika roller som brukar förknippas med kravhantering och 

systemutveckling. Här går jag dock igenom de mest centrala och de roller som 

fanns representerade i min studie.  

 

Verksamhetsutvecklare  En roll som kan innefatta väldigt mycket. Allt i 

från kravhantering till processutveckling och 

andra verksamhetsutvecklande aspekter. 

Kravställare/ 

Kravanalytiker/ 

Kravhanterare 

Fungerar som ett stöd för inblandade i 

kravhanteringen. Erbjuder expertis om 

kravhantering och kan hjälpa produktägare och 

utvecklare att få till ett bra flöde i processen.  

Produktägare  Den person som är utsedd att representera 

intressenterna av ett IT-system som ska 

utvecklas/förvaltas. Ansvarar för att prioritera 

kraven som intressenterna har på systemet och 

sedan skicka dessa krav till utvecklarna.  

Projektledare  Ansvarar för att utvecklingsprojektet rullar på 

som det ska och rapporterar status till ansvarig 

styrgrupp eller liknande. 

Förvaltningsledare  I förhållande till en förvaltningsplan ansvarar 

denna roll för att prioritera och besluta om olika 

förvaltningsaktiviteter.  

Systemförvaltare  Ansvarar för administration och drift av ett eller 

flera IT-system.  
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Beställare/ 

Kund/ 

Intressent 

Den eller de personer som ansvarar för eller 

berörs av systemet i fråga och som sköter 

beställningen av produkten och dess krav. 

Användare  Slutanvändare av de system som ska utvecklas 

eller förvaltas.  

Leverantör  De som levererar produkten; systemutvecklare, 

testare, och andra inblandade personer under 

själva utvecklingen. 

Tabell 2: Roller inom kravhantering 

2.1.2 Olika typer av krav 

2.1.2.1 Funktionella krav 

Krav som berör vad man ska kunna utföra för funktioner med ett system. T.ex. 

att man ska kunna lägga till en kund i systemet, eller kunna skriva ut ett kvitto. 

(ReQtest, 2017) 

Man kallar även funktionella krav för beteendemässiga krav eftersom kraven 

beskriver vad systemet gör. (Eriksson, 2008, s. 43) 

2.1.2.2 Icke-funktionella krav 

Kvalitetskrav. T.ex. användbarhet, säkerhet, tillförlitlighet och prestanda. Det är 

viktigt att identifiera dessa krav tidigt under utvecklingen. Dock förbises ofta 

dessa krav under kravinsamlingen, kanske på grund av att de inte är lika 

konkreta som de funktionella kraven. (Mahmoud & Williams, 2016) 

 

2.1.3 Traditionell kravhantering 

Det finns primitiva utvecklingsmetoder som t.ex. Big Bang, som innebär att 

några utvecklare tar fram ett system utan vare sig förarbete eller planering. 

Omvärlden ser här kravhantering som ett hinder och inga krav dokumenteras. 

Det blir som det blir. (Eriksson, 2008) 

 

Den vanligaste metoden inom traditionell utveckling och kravhantering är dock 

Vattenfallsmodellen. Detta är en sekventiell metod där kraven först tas fram och 

dokumenteras grundligt för att sedan “rinna vidare” till nästa fas i 

utvecklingsarbetet. Därmed förväntas varje fas vara helt klar innan den lämnas 

till nästa fas, vilket sällan är en bra praxis eftersom det är svårt att få med alla 

krav från början, och fel som upptäcks sent blir dyra att lösa. (Eriksson, 2008) 

Det finns dock några situationer där Vattenfallsmodellen kan motiveras: 
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● Där en majoritet av faktorerna är kända eller om de inte är möjliga att 

påverka, t.ex. utveckling inom en processindustri där utvecklingen styrs 

av fysikaliska lagar. 

● I en verksamhet som inte förändras så mycket, t.ex. en verksamhet som 

styrs väldigt hårt av lagar eller byråkrati. 

● Om det rör en väldigt begränsad utveckling, t.ex. utveckling av en 

prototyp. 

 (Eriksson, 2008, s. 37) 

 

Eriksson (2008) menar dock att väldigt få organisationer uppfyller dessa faktorer 

men ändå utvecklar de enligt Vattenfallsmodellen.  

 

2.1.4 Agil kravhantering 

Jämfört med traditionell kravhantering är syftet med det agila att jobba mer 

iterativt och utan allt för mycket tidskrävande dokumentation. Fokus ligger 

istället på bra kommunikation och ständig uppföljning och möjlighet till 

omprioritering av krav. (Van Waardenburg & Van Vliet, 2013) 

Det finns flertalet agila systemutvecklingsmetoder som används, t.ex. Scrum, 

Kanban, Extreme Programming (XP), Lean Software Development och Feature 

Driven Development. (Baruah, 2015) 

2.1.4.1 Typiskt agilt tillvägagångssätt 

Här ger jag ett exempel på hur ett typiskt tillvägagångssätt inom agila metoder 

kan vara. Exemplet utgår förvisso mest från metoderna Scrum och XP, men det 

bör kunna ge en bra bild av det agila flödet. Beskrivningen utgår från en mycket 

pedagogisk film om det agila arbetssättet av Kniberg (2012).  

 

Ett antal intressenter (beställare) har önskemål om funktioner som ett visst IT-

system ska innehålla. Dessa intressenter (som kan vara slutanvändare, och 

personer av mer beslutsfattande roller) utser en person som får vara deras 

representant i kontakten med utvecklarna. Denna representant kallas för 

produktägare. Alla krav ska gå via produktägaren, som behöver prioritera vilka 

krav som ska lämnas i vilken ordning till utvecklarna.  

 

Kraven skrivs ofta som s.k. användarberättelser (se rubrik 2.1.4.2 nedan).  

Produktägaren för också en dialog med utvecklarna för att tillsammans komma 

fram till prioriteringen. Utvecklarna lämnar främst input vad gäller tidsestimering 

för utvecklingen av varje krav. Andra variabler som kostnad och värde på kraven 

måste produktägaren tillsammans med intressenterna bestämma.  

 

Utvecklarna beslutar hur många krav de kan ta emot per sprint (iteration), 

kanske 5 stycken. Dessa krav hamnar i utvecklarteamets Sprint Backlog (en 
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samling krav som ska implementeras). Dessa krav blir därför s.k. Work In 

Progress (WIP), dvs krav som utvecklas. Utvecklarna levererar sina lösningar till 

intressenterna snabbt och ofta; 5 stycken per vecka i detta exempel om allt 

flyter på. De krav som inte hinns med hamnar i en s.k. Product Backlog (en 

samling krav som Produktägaren har ansvar för). 

  

En av de viktigaste uppgifterna för en Produktägare är dock att säga nej till 

krav, eftersom långt ifrån alla krav kan bli realiserade. Att säga ja är lätt men 

leder till en överfull tratt av krav som kanske inte kommer kunna implementeras 

på ett halvår, och vid det laget är kravet kanske inte längre relevant. Därför 

krävs ständig prioritering av varje krav. Kraven ställs mot nyttovärde, risk, 

tekniska förutsättningar, resurser (tid och pengar) och kompetens i 

utvecklingsteamet. 

 

I centrum står dock kommunikationen (se Figur 1 nedan). Även om det är 

produktägaren som ansvarar för kraven som ska realiseras så förs ständigt en 

dialog med utvecklare och intressenter för att komma fram till rätt prioriteringar. 

Backlog Grooming kallas de workshops som hålls, kanske en gång i veckan, där 

produktägaren, utvecklingsteamet och kanske någon eller några intressenter 

samlas för att diskutera kraven utifrån olika aspekter. Det är viktigt att alla 

inblandade förstår och delar den vision som produktägaren har för systemet för 

att arbetet ska bli lyckat. 

(Kniberg, 2012) 

 

 
Figur 1: Illustration över det agila arbetsflödet. Källa: Kniberg (2012) 
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2.1.4.2 Metoder för insamling och dokumentation 

Man kan använda insamlingstekniker och dokumentation på samma sätt som i 

den traditionella kravhanteringen men man gör det i så fall mer flexibelt och i 

mindre omfattning.  

 

För att dokumentera krav används ofta Användarberättelser (User Stories på 

engelska). Användarberättelser är en typ av dokumentation som beskrivs i 

kortare form, med ett enklare språk. Inom agil systemutveckling är 

användarberättelser den vanligaste metoden för att dokumentera krav. 

(Lucassen et al., 2016)  

 

Oftast tas dessa fram av beställarsidan, dvs de intressenter och slutanvändare 

som ska använda systemet. Detta innebär att de i de flesta fall inte inkluderar 

några tekniska detaljer, utan dessa läggs till av utvecklarna senare i 

utvecklingsarbetet. (Eriksson, 2008). Användarberättelser ses ofta som underlag 

för diskussion snarare än färdiga krav. För att kraven ska implementeras på rätt 

sätt krävs ibland förtydliganden från inblandade parter. 

 

Denna korta kravbeskrivning inkluderar det mest väsentliga i ett krav; vem/vilka 

det är för, vad de förväntar sig av systemet, och oftast också varför det är 

viktigt. Användarberättelser brukar därmed vara uppbyggda enligt mallen “Som 

en [roll] behöver jag [mål/funktion] så att [anledning]“.  

Exempel: “Som en administratör behöver jag få ett mail varje gång ett 

kontaktformulär är skickat, så att jag kan besvara det.” (Lucassen et al., 2016) 

 

2.2 Tidigare studier 

Det finns många tidigare studier om agila metoder inom systemutveckling och 

även om kravhantering. Det finns även studier specifikt om agil kravhantering. 

Nedan tar jag upp några studier som på olika sätt berör min studie. 

 

Barlow et al. (2011) undersökte effekterna av agila systemutvecklingsmetoder 

inom stora organisationer. De ville försöka visa varför vissa miljöer passar bättre 

för agila tekniker än andra. Att implementera agila metoder inom stora 

organisationer är mer utmanande än inom mindre, menade de, och anledningen 

till detta hade till stor del att göra med alla beroenden som fanns mellan IT-

system och mellan olika delar av organisationen. I sina studier av tidigare 

forskning kunde de inte hitta en enda studie där implementeringen av agila 

metoder inom större verksamheter fungerat till fullo. De utformade ett ramverk 

för hur organisationer kan välja vilken metod som passar dem bäst utifrån olika 

kriterier. Antingen traditionellt plandriven utveckling, agil utveckling eller en 

hybrid, med delar av båda. För verksamheter med många ömsesidiga beroenden 

verkade en hybridmetod som den bästa varianten. Detta eftersom de då kunde 
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ta tillvara på de fördelar ett agilt arbetssätt innebär men ändå behålla delar av 

den stabilitet som finns med de mer traditionella metoderna. 

 

Gregory et al. (2016) utförde en omfattande empirisk studie för att ta reda på 

vilka utmaningar praktiker som jobbade med agila metoder vid systemutveckling 

upplevde.  

 

Bl.a. upplevde man att många följde det agila ganska ytligt utan tydlig förståelse 

om varför, många på verksamhetssidan kunde vara skeptiska mot det agila 

eftersom det endast ansågs beröra IT-sidan, ledningen trodde ofta att det agila 

arbetssättet endast innebar ett snabbare arbetssätt, det kunde vara svårt att 

ändra på inblandade personers vanor, och att det agila blivit en ursäkt för att 

inte utföra någon dokumentation eller långsiktig planering alls. 

 

De utförde även en fallstudie där de undersökte det agila arbetssättet i en större 

organisation i England. Resultaten indikerade främst en svårighet att arbeta agilt 

i en icke-agil miljö. Företaget i studien var en underavdelning till ett 

huvudkontor som befann sig på en annan ort och det framkom att det var 

väldiga svårigheter med förståelsen för agila arbetssättet hos huvudkontoret.  

Utvecklarna på underavdelningen försökte arbeta agilt med fokus på ansikte-

mot-ansikte-kommunikation och minimal dokumentation, men huvudkontoret 

krävde detaljerad och formell dokumentation. Det verkade saknas förtroende för 

det agila arbetssättet från de på huvudkontoret. Man ville ha tydliga planer som 

var kostnadsuträknade, tidsplanerade och produkter som var levererade enligt 

specifikation, medan utvecklarna ville fokusera på värdeskapande i form av 

anpassningsbar och iterativ utveckling.    

 

Sammantaget visade studien på att det generellt sett krävs mer kunskap om 

agila metoder från alla inblandade i verksamheter för att arbetssättet ska kunna 

vara hållbart över tid.  

 

Inayat et al. (2015) genomförde en omfattande systematisk litteraturstudie för 

att undersöka tillvägagångssätt och utmaningar som uppstår i samband med agil 

praxis inom kravhantering. Detta för att sedan kunna förstå hur det agila 

arbetssättet kan lösa problem med traditionell kravhantering.  

De kom fram till 17 olika tillvägagångssätt som var vanliga inom agil 

kravhantering, bl.a. ansikte-till-ansikte-kommunikation, involverade kunder 

(användare), User Stories för att öka kommunikationen och minska 

dokumentationen, iterativ kravhantering, prioriteringar, prototyptestning m.m.  

De kom också fram till att fördelarna med det agila arbetssättet inom 

kravhantering var bl.a. förbättrad kommunikation, bättre kravvalidering, 

effektivare dokumentation eftersom man istället för att spendera tid och 

resurser på långa kravspecifikationer kunde fokusera på kommunikation och 

konstant återkoppling, samt att kunderna/användarna kände sig mer 

involverade i processen.  
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Nackdelarna de kom fram till var bl.a. att den minimala dokumentationen kunde 

leda till problem vid bristfällig kommunikation eller att lämpliga personer att 

fråga saknades. Användarnas medverkan och involvering fungerade sällan i 

praktiken. Man utsåg istället en produktägare som fick sköta all kontakt. Budget 

och tidsscheman kunde bli svåra att följa p.g.a. nya krav som tilläts tillkomma 

under arbetets gång, icke-funktionella krav förbisågs ofta, och att det ofta var 

kunskapsbrist hos produktägare i olika projekt. 

 

Deras slutsatser inkluderade också ett behov av mer empirisk forskning kring 

agil kravhantering, eftersom de flesta studierna de gick igenom fokuserade på 

den övergripande systemutvecklingen och endast ett fåtal fokuserade på just 

agil kravhantering. 

 

Jansson (2015) undersökte i sin doktorsavhandling varför agila projektlednings- 

metoder ansågs göra att utvecklingsprojekt skedde mer effektivt jämfört med 

traditionella metoder. Ett av de tydligaste resultaten av ett agilt arbetssätt var 

att deltagarnas motivation och kreativitet ökade. På grund av utformningen av 

självstyrande team upplevdes deltagarnas engagemang för projektens 

utmaningar att öka.  

 

Det visade sig dock finnas begränsningar för hur väl de agila metoderna 

fungerade i olika sammanhang. Det saknades bra stöd i de agila metoderna för 

stora projekt, som bestod av flera team (förutom metoden DSDM). Därmed 

verkade agila metoder endast anpassade för enskilda relativt små projekt. 

Dessutom fanns det ofta problem med verksamhetssidans förståelse för det agila 

arbetssättet. Utvecklarna försökte jobba i t.ex. Scrum medan projekten i sin 

helhet var planerade enligt Vattenfallsmodellen och där man från ledningens sida 

inte riktigt verkade förstå vad syftet med de agila metoderna var. 

 

Van Waardenburg & Van Vliet, (2013) undersökte organisationer där det 

förekom agila metoder i samverkan med mer traditionella metoder och synsätt. 

Målet var att undersöka vilka utmaningar som fanns med denna kombination.  

Resultaten delades in i två kategorier. Den första kategorin handlade om IT-

landskapets komplexitet, där gamla system med många systemberoenden 

sinsemellan skapade ett klimat där de agila metoderna hade svårt att passa in.  

Dessutom var många system så verksamhetskritiska att det till synes planlösa 

agila arbetssättet inte kunde anförtros av många. Det fanns också beroenden 

mellan system där vissa sköttes av agila team och andra sköttes av team som 

arbetade i stil med Vattenfallsmodellen, vilket bl.a. ledde till stora svårigheter att 

anpassa sig till ändringar i utsatt plan.  

 

Den andra kategorin beskrev hur verksamhetssidan inte var så involverade i de 

agila projekten, utan mest fokuserade på de traditionella metoderna. Att 

involvera verksamhetssidan var en av de svåraste utmaningarna de hade, och 
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denna attityd kunde ha sin grund i att verksamheten inte var vana att behöva 

involvera sig efter att de beskrivit och levererat sina krav. Dessutom var IT-

avdelningen centraliserad vilket innebar att de ansvarade för budgeten över IT-

projekten. Detta kunde leda till en känsla av dålig samhörighet när intressenter 

på verksamhetssidan inte berördes ekonomiskt på samma sätt kring hur 

projekten gick. Kravhanteringen blev också problematisk då verksamhetssidan 

inte var vana vid den snabba och iterativa kravinsamlingen, vilket kunde leda till 

att kraven inte kunde levereras i tid eller att de var vaga och ofullständiga, samt 

att prioritering saknades. Detta i sin tur kunde innebära att utvecklarna 

tvingades gissa sig till vad de skulle utveckla, vilket ledde till en ond spiral när 

intressenterna inte fick exakt det de önskade. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs mitt tillvägagångssätt. Jag beskriver vilken typ av studie 

jag genomförde, hur jag samlade in data och hur denna data sedan 

analyserades. Slutligen tar jag även upp etiska aspekter.  

3.1. Forskningsstrategi 

Jag utförde en fallstudie. Detta då fallstudier lämpar sig väl då man ämnar skapa 

sig en detaljerad bild av en specifik verksamhet. Man får en djup förståelse för 

hur något går till i en verklig kontext, där man som forskare träder in i en 

situation, betraktar, samlar in data och utvärderar detta, utan att påverka 

förloppet på något sätt. Målet är att komma fram till slutsatser som senare kan 

leda till en förbättring av något eller ge större insikt om ett visst fenomen.  

Fallstudien som utfördes var av förklarande typ eftersom jag dels ämnade 

beskriva kravställningsförloppet och inblandade aktörers roller i den, men även 

försöka förklara varför en agil praxis inom kravhantering fungerar bra för vissa 

team och mindre bra för andra, dvs förklara varför det ligger till på det viset. 

(Oates, 2006) 

 

Anledningen till att jag valde fallstudie som strategi var därför att jag skulle 

undersöka en specifik verksamhet grundligt, och för att det också är ett av de 

vanligaste sätten att undersöka interaktionen mellan en social kontext och IT, 

där man som forskare behöver tolka andra personers tolkningar av en verklig 

kontext. (Walsham, 1995) 

3.2 Datainsamling 

Metodtriangulering innebär att man använder fler än en datainsamlingsmetod för 

att undersöka ett och samma fenomen. I detta fall användes intervjuer och 

enkäter för att undersöka inblandade personers syn på kravhanteringen. 

Resultat man kommer fram till kan bli bättre förankrade och mer trovärdiga om 

fler datainsamlingsmetoder används. (Oates, 2006)  

Min huvudsakliga datainsamling bestod alltså av enkäter och intervjuer, vilka jag 

går igenom nedan. Sekundär datainsamling i form av litteraturstudier 

genomfördes också för att få en bild över forskningsläget inom området. 

 

Studien utfördes således med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Kvantitativ 

forskning handlar om att utföra undersökningar eller experiment där resultaten 

kan mätas kvantitativt. Dvs handlar det om nummer och antal. Används ofta i 

experiment och undersökningar (enkäter), men kan även användas i andra 

forskningsstrategier. Kvalitativ forskning innebär istället motsatsen; all data som 

inte handlar om nummer, dvs ord, bilder, ljud m.m. Används ofta i fallstudier, 

action research och etnografi. (Oates, 2006) 
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Enkäten användes dock i både kvantitativ och kvalitativt syfte eftersom den 

förutom procentuella svar också genererade kvalitativ data i form av längre 

fritextsvar (mer om detta under rubrik 3.2.2 Enkäter). 

 

Anledningen till att jag valde att utföra både kvantitativ och kvalitativ forskning i 

form av enkäter respektive intervjuer var därför att ämnet kravhantering berör 

så pass många olika aspekter att det vore intressant att både få bredd och djup 

på studien.  

 

Att samla in och analysera data från både kvantitativa och kvalitativa metoder 

tar mycket tid och man bör därför noga överväga om frågeställningen man har 

kräver båda metoderna. Dock finns stora fördelar med kombinationen om syftet 

passar bra för detta arbetssätt. (Razali et al., 2016)  

 

I mitt fall kändes frågeställningen som en sådan där kombinationen av enkäter 

och intervjuer var passande eftersom jag ville ta reda på varför det var på ett 

visst sätt i en så pass stor organisation som Lantmäteriet ändå är. Att endast 

utföra intervjuer hade inte sagt så mycket om helheten, och endast enkäter 

hade inte gett mig den detaljrikedom som intervjuer kan erbjuda. 

 

Enligt Razali, Anwar, Rahman & Ismail (2016) har det under de senaste åren 

framkommit att studieområdet kravhantering är för komplext för att undersökas 

med endast endera kvalitativ eller kvantitativ ansats. Därför verkade en 

kombination av de båda vara det mest lämpliga sättet att använda i studien.  

3.2.1 Litteratur 

Studien inleddes med en litteratursökning för att få ett bra underlag för min 

studie. Dock sökte jag också fram mer litteratur kontinuerligt under hela arbetet. 

För att få så pass relevant och korrekt underlag som möjligt undersökte jag 

främst granskade vetenskaplig artiklar, men även andra källor där det kunde 

vara motiverat.  

 

För insamling av litteratur använde jag mig främst av Google Scholar och 

Högskolan Dalarnas söktjänst Summon. Sökord som användes var bl.a. 

requirements engineering, requirements gathering, software requirements, 

agile, agile requirements, agile methods, kravhantering, kravställning, agil 

kravhantering. Dessa sökord och meningar kombinerades ofta för att få fram så 

bra resultat som möjligt.  

 

Urvalet av lämplig litteratur baserades på relevans för ämnet men där jag också 

tog hänsyn till artiklarnas publikationsår. För att få med så färsk information 

som möjligt använde jag mestadels artiklar från omkring 2010 och senare, med 

tyngdpunkt på artiklar från 2014 och senare. Undantag fanns, där jag använde 

mig av äldre källor, om de behandlade något särdeles intressant som inte kunde 
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hittas i nyare forskning. Vissa läroböcker användes också eftersom de på ett 

konkret sätt kunde förklara olika begrepp inom området vilket var till hjälp 

under arbetet. 

3.2.2 Enkäter 

Enkäter är bra för att skapa sig en bred bild över den studerade kontexten. Man 

kan också nå så pass många att resultaten lättare kan bli generaliserbara. 

Nackdelarna är främst att de ofta saknar djup, dvs man får inte samma 

detaljkännedom om ämnet. Dessutom fungerar de mest som ögonblicksbilder. 

(Oates, 2006) 

3.2.2.1 Utformning av enkäter 

Jag skapade två enkäter med hjälp av Google Forms. En som riktade sig till 

systemutvecklarna och en som riktade sig till verksamhetssidan. Detta därför att 

frågorna som kunde ställas varierade lite. Grunden var densamma i båda 

enkäterna men utvecklarnas enkät innehöll även lite frågor om hur de samlade 

in krav och hur de dokumenterades, vilket inte berörde verksamheten på samma 

sätt. 

 

De flesta frågorna hade svarsalternativ för att förenkla dels analysen men även 

för att fler respondenter skulle ha tid och lust att svara. Dessa frågor var 

obligatoriska. Mot slutet kom dock 3-4 frivilliga frågor där respondenterna kunde 

lämna fritextsvar. Ordningen på frågorna råkade det också bli en obetydlig 

skillnad på, men nedan beskriver jag ungefär i vilken ordning frågorna kom och 

vad de behandlade. 

 

Enkäterna inleddes med två fritextfrågor där respondenterna fick uppge sin roll 

och vilket team/enhet/division de tillhörde. Därefter kom frågor om de ansåg sig 

arbeta med agil praxis och om de tyckte det passade för kravhanterings- 

processen. Vidare kom frågor om de tyckte det fanns oklarheter med processen 

samt om rollerna i processen var tydliga. 

 

Sedan fick de svara på hur involverade användarna brukade vara och 

utvecklarna fick svara på vad de trodde brist på ev. involvering berodde på. 

Verksamhetssidan fick istället svara på hur mycket man brukar involvera 

utvecklarna i kravställningsprocessen. Utvecklarna sedan fick svara på frågor om 

kravinsamling och dokumentation. Därefter kom frågor i båda enkäterna om 

huruvida de jobbade med en produktägare och hur de tyckte detta samarbete 

fungerade, och om man ofta behöver en medlande part i kravställningen (t.ex. 

en kravställare). Sist i enkäten kom tre frivilliga fritextfrågor som berörde 

upplevda styrkor och svagheter med kravhanteringsprocessen samt hur de 

kunde bli mer agila i sitt arbetssätt. 

Se bilagor under rubrik 7.1.1 och 7.1.2. 
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3.2.2.2 Urval och utskick av enkäter 

Urvalet av systemutvecklare till enkäten baserades på de 16 utvecklingsteam 

som enligt min kontaktperson på Lantmäteriet var relevanta att studera (de 

utgjorde i princip alla team som fanns med något undantag).  

 

Jag skickade enkäten till varje teamledare för dessa team och indikerade att de 

gärna fick sprida enkäten med sina teammedlemmar. Jag utförde alltså ett 

ändamålsenligt urval (Oates, 2006) i första led, eftersom jag på förhand visste 

att jag framförallt ville nå de ansvariga personerna för varje team. Därutöver 

ville jag använda s.k. snöbollsurval (Ibid.), som innebär att de initiala 

respondenterna kunde dela enkäten med andra personer i sitt team, personer 

jag inte hade kontaktuppgifter till. 

 

Urvalet till verksamhetssidan gick till på liknande sätt, även om snöbollsurvalet 

utfördes lite annorlunda. Jag inledde med att kontakta roller inom verksamheten 

som kanske kunde ge tips på lämpliga personer att svara på enkäten. Jag 

kontaktade bl.a. enhetschefer, divisionschefer, verksamhetsutvecklare och 

stabkoordinatorer för att fråga om kontaktuppgifter till lämpliga respondenter. 

Jag beskrev att roller jag letade efter bl.a. var produktägare, 

verksamhetsutvecklare, kravställare, förvaltningsledare, systemförvaltare och 

användare med intresse av kravhanteringen. Jag fick sammanlagt 24 personer 

att kontakta. Men även till dessa skrev jag att de gärna fick dela enkäten till sina 

kollegor så det är även här osäkert hur många som till slut fick enkäten. 

 

Anledningen till att jag valde detta tillvägagångssätt var för att jag var specifikt 

intresserad av hur de inblandade parterna upplevde kravhanteringsprocessen. 

Syftet var alltså inte i första hand att kunna dra några generaliseringar utifrån 

enkäterna utan jag ville veta mer specifikt vad utvecklarsidan och 

verksamhetssidan på just Lantmäteriet tyckte om sin kravhanteringsprocess.  

 

Enkäterna skickades ut via mail och var också startskottet för studien, just för 

att få en bra överblick och för att få in data som sedan kunde hjälpa mig med 

idéer om vad jag kunde fokusera på under de kommande intervjuerna.  

3.2.2.3 Svarsfrekvens och tidsomfång 

Enkäten till utvecklarna gav 22 svar av totalt 13 team. Två team hade tre 

respondenter och fem team hade två vardera. Resterande sex team 

representerades av en respondent vardera.  

De svarande sade sig ha följande roller:  

● Teamledare (8 st.) 

● Systemutvecklare (13 st.), där vissa även hade specifikt ansvar som 

metodutvecklare och designer/arkitekt 

● Testledare (1 st.) 
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Lantmäteriet består av tre divisioner som ansvarar för olika delar av 

verksamheten. Dessa är Geodata, Fastighetsinskrivningen och Fastighets-

bildningen. 

 

Enkäten till verksamhetssidan gav svar från totalt 20 personer varav 13 

respondenter var från Geodata, 6 stycken från Fastighetsinskrivningen och 1 

respondent från Fastighetsbildningen. 

Följande roller angav respondenterna att de hade:  

● Verksamhetsutvecklare (11 st.)  

● Produktägare (3 st.) 

● Projektledare (2 st.) 

● Förvaltningsledare (2 st.) 

● Kundansvarig (1 st.) 

● Produktutvecklare (1 st.) 

 

Båda enkäterna skickades ut i början av vecka 12 år 2017 och var öppna drygt 2 

veckor. Några påminnelsemail skickades ut för att säkerställa tillräcklig 

svarsfrekvens. 

3.2.3 Intervjuer 

Intervjuer är bl.a. bra att använda när man ämnar undersöka något på djupet 

med många detaljer och att man som forskare kan välja lämpliga personer att 

samla in data av. Nackdelarna är bl.a. att de är tidskrävande att utföra och 

analysera och svaren man får kanske inte är helt sanningsenliga om 

respondenten känner sig påverkad av situationen till den grad att hen håller 

tillbaka information som hen annars skulle sagt om det var ett vanligt samtal. 

(Oates, 2006) 

 

Dock passade intervjuer bra i min studie då den var av typen fallstudie, där 

syftet är att få en så djup förståelse som möjligt över omständigheterna i en 

social kontext.  

 

Intervjuerna var av semi-strukturerad typ (Oates, 2006), där det fanns en tydlig 

ordning på frågor jag ämnade ställa, men där ordningen kunde blandas lite om 

det behövdes, och extra följdfrågor kunde ställas när respondenten svarade 

något som kunde vara intressant att fördjupa sig i.  

3.2.3.1 Intervjumall 

Frågorna baserades på min problemformulering men jag tog även inspiration av 

andra tidigare studier för att se vilka typer av frågor som brukar vara gångbara. 

Jag försökte även baka in frågor som tog upp saker som framkommit i 

enkätsvaren, just för att leta fram teman som kunde bli intressanta. Dock var 

jag noga med att inte för den sakens skull frångå studiens huvudsakliga 

frågeställningar. 
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Intervjumallen finns med som bilaga under rubrik 7.3. 

3.2.3.2 Urval till intervjuer 

Urvalet av respondenter baserade sig på mitt behov att undersöka både 

utvecklingsteamens och verksamhetssidans perspektiv. Dessutom ville jag få en 

balans mellan team/enheter där det fungerade bra och sämre, samt där de 

ansåg sig arbeta agilt och där de arbetade något mer traditionellt. 

 

Fokus låg på själva utvecklingsteamen, eftersom det var dem jag fokuserade på 

i min problemformulering, men eftersom utvecklares förmåga att arbeta agilt i 

så stor grad beror på beställarsidan och verksamheten generellt så ville jag även 

intervjua några från verksamhetssidan. 

 

Efter diskussion med min kontaktperson på Lantmäteriet bestämde vi att fokus 

kunde ligga på fyra utvecklingsteam, där två team på förhand ansågs arbeta 

ganska agilt och bra och två team som på förhand inte verkade arbeta så agilt 

och som verkade ha vissa svårigheter med kravhanteringen. Ett av teamen hade 

även uttryckt en önskan om att få kravhanteringen undersökt så det passade 

bra för min studie.  

 

Jag utförde totalt sex intervjuer, där två intervjuer genomfördes med två 

respondenter vardera. Detta för att täcka in fler perspektiv men utan att behöva 

göra för många intervjuer som hade blivit svårt att få till.  

Intervjuerna utfördes mellan 3 april och 11 april 2017. Fyra respondenter 

representerade sina respektive utvecklingsteam som teamledare och fyra 

respondenter representerade verksamhetssidan i roller som kravställare, 

systemförvaltare och produktägare. Tabell 3 nedan förtydligar detta. 

 

Antal 

respondenter 

Respondentens roll Tidsomfång Datum 

2 Teamledare resp. 

kravställare 

40 minuter 2017-04-03 

1 Kravställare 40 minuter 2017-04-03 

1 Produktägare 35 minuter 2017-04-06 

2 Teamledare resp. 

systemförvaltare 

35 minuter 2017-04-06 

1 Teamledare 40 minuter 2017-04-06 

1 Teamledare 30 minuter 2017-04-11 

Tabell 3: Intervjurespondenter 
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3.2.3.3 Genomförande av intervjuer 

Alla utom en intervju genomfördes på plats på Lantmäteriet. En intervju utfördes 

via Skype eftersom respondenten inte befann sig i Gävle. 

 

Alla utom en intervju spelades in med hjälp av mobiltelefon, med stöd av 

anteckningar, medan en respondent inte ville att jag skulle spela in, så där 

utfördes endast anteckningar som stöd. Enligt Walsham (1995) finns det en risk 

att den intervjuade känner visst obehag mot att bli inspelad och därför kanske 

håller tillbaka viss information, men jag kände aldrig att det blev så, utan de 

som spelades in verkade prata ganska öppet. 

 

Beroende på hur intervjun gick, dvs hur respondenten svarade på någon viss 

fråga hände det att jag hoppade över vissa frågor och gick direkt till en relaterad 

fråga, för att sedan gå tillbaka till de överhoppade frågorna vid läge. Detta 

eftersom det kunde leda till mer uttömmande svar om intervjun blev mer som 

ett samtal istället för väldigt uppstyrt. 

 

Nackdelen var givetvis att transkriberingen blir lite rörigare än om jag hade följt 

frågeguiden till fullo men det kändes ändå värt det i mitt fall. Frågorna var också 

av det slaget att de lätt öppnade upp för närrelaterade frågor. 

 

3.3 Dataanalys 

Jag började med att sammanställa enkätsvaren, en enkät i taget. För varje fråga 

sammanställde jag de procentuella resultaten för varje svarsalternativ samt 

angav de svar som framkom under svarsalternativen “Övriga”. Fritextsvaren 

sammanställdes också så detaljerade som möjligt så att jag skulle kunna utgå 

från denna sammanställning i den resterande studien. Dock återgick jag till 

enkäternas rådata för att dubbelkolla frekvens av aspekter som kunde tillhöra 

något tema, samt för att leta lämpliga citat. 

 

Efter att intervjuerna var utförda transkriberade jag svaren. Till en början 

noterade jag det mesta som sades, men ganska snart avstod jag från att skriva 

ner vissa saker då de inte var relevanta för studien. Transkriberingen blev 

förhållandevis ostrukturerad, vilket gjorde att analysen sedan blev en utmaning, 

men tillsammans med enkätsammanställningarna och med fokus på min 

forskningsfråga kunde jag ganska snart urskilja framträdande teman. 

 

3.3.1 Tematisk analys 

Tematisk analys används i samband med kvalitativ data och kan användas på 

nästan all typ av data. Det går till och med att få fram kvantitativ data från 

kvalitativ om så önskas.  Det handlar om att urskilja teman i det data man fått 
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fram. Antingen kan man urskilja dessa teman direkt i de data man har eller så 

finner man teman utifrån mer underliggande aspekter, dvs att man urskiljer 

teman “mellan raderna”. (Boyatzis, 1998) Syftet är inte bara att sammanfatta 

datainnehåll utan också att identifiera och tolka viktiga (men kanske inte alla) 

attribut, ofta vägledd av forskningsfrågan. (Clarke & Braun, 2017) 

 

För att inte bli för låst vid några specifika teman, och därmed kanske missa 

andra intressanta teman, valde jag att inte utgå från några existerande teorier 

eller modeller vid analysen av insamlad data. Mitt syfte var att ta reda på varför 

vissa team var agila och andra inte, därför kändes det mindre lämpligt att styras 

utifrån existerande teorier. I stället valde jag kategorier utifrån vad som 

framkom i datainsamlingen. Jag hade därmed ett mestadels induktivt 

angreppssätt. Ett induktivt sätt innebär att man låter insamlad data tala för sig 

själv och att man inte styrs av förbestämda teman. (Oates, 2006)  

 

Jag säger mestadels induktivt eftersom frågorna i enkäten och intervjuerna till 

viss del var ledande. Jag frågade t.ex. specifikt om det agila arbetssättet och det 

är möjligt att mina förutfattade meningar om studieområdet till viss del 

avspeglades i de svar jag fick. Det var ganska tydligt att min hypotes var att det 

fungerade väldigt olika agilt för olika utvecklingsteam och att jag ville få reda på 

styrkor och utmaningar med detta arbetssätt.  

 

När alla intervjuer var transkriberade började jag leta efter teman som stack ut 

och som var relevanta för mina frågeställningar. Jag utgick till en början från 

intervjusvaren men tog sedan också mer och mer data från enkätsvaren som 

hade genererat mer och bättre data än jag hade trott. Alla teman kom dock upp 

i både intervjuer och enkäter, i olika utsträckning, men med tillräcklig frekvens 

för att kunna anses utgöra ett gemensamt tema. Eftersom Lantmäteriet är en så 

pass stor organisation så kunde det skilja sig mycket från team till team eller 

verksamhetsenhet/division, men de teman jag kom fram till kändes ändå giltiga 

då flertalet lyfte fram aspekter relaterade till dessa. 

 

Tematisk analys används främst för analys av kvalitativ data (Boyatzis, 1998; 

Clarke & Braun, 2017), men eftersom min enkät både innehöll kvantitativ och 

kvalitativ data fungerade det bra även där. De kvantitativa aspekterna kunde 

sedan snarare styrka de teman jag hittade i de kvalitativa data som 

genererades.   

 

3.4 Etiska aspekter 

För att möta etiska Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) skrev jag i 

inledningen till enkäterna tydligt vad enkäterna skulle användas till och varför 

jag gjorde studien. Vad gäller Konfidentialitetskravet (Ibid.) begärde jag inga 

personliga uppgifter av enkätrespondenterna, och vad gäller 
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intervjurespondenterna var jag tydlig med att jag inte skulle skriva deras namn 

eller annan personlig information i rapporten samt att deras svar skulle bli 

anonyma.  

 

Jag valde att inte heller ange vilket team eller enhet respondenten 

representerade eftersom detta i somliga fall i princip hade inneburit att jag 

namngivit dem (teamledare för ett visst team kan ju bara vara en person t.ex.).  

Detta var dock ett svårt övervägande eftersom det säkert vore intressant för 

vissa läsare att veta vilka team eller enheter som tyckte vad. Men jag valde 

ändå att behålla anonymiteten konsekvent genom arbetet. Dock fanns såklart 

möjligheten att någon läsare ändå kan lista ut vem som sagt vad, men jag 

bedömde att åtminstone respondents roll behövde anges för att resultaten skulle 

bli tydliga och forskningens syfte skulle kunna tillmötesgås.  

Jag var i samband med intervjuerna också tydlig med att intervjumaterialet inte 

skulle delas med andra parter, utan att det endast utgjorde data för min 

uppsats. Därmed täckte jag också in Nyttjandekravet (Ibid.). 

 

Utöver detta informerade jag de flesta respondenterna om att de skulle kunna ta 

del av uppsatsen när den var klar om de var intresserade, vilket 

Vetenskapsrådet rekommenderar (Ibid.). Några enkätrespondenter var väldigt 

intresserade av enkätresultaten så dessa fick ta del av min enkät-

sammanställning (Bilaga 2: Enkätsammanställning). 
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4. Analys och resultat 

Här går jag igenom och analyserar insamlade empiriska resultat från studien. 

Jag delade in resultaten i intressanta teman som framkom utifrån insamlad data 

samt koppling till problemformuleringen. Sammanställningen rör både enkäterna 

och intervjuerna. Samtliga teman berör på ett eller annat sätt mina 

frågeställningar för studien.  

 

Jag inleder dock med att beskriva hur man jobbade med kravinsamling och 

dokumentation, för sätta kontexten, för att sedan gå över till de teman jag 

hittade, indelade i positiva och negativa teman. Slutligen sammanfattar jag 

anledningarna till varför vissa team arbetade så väl agilt och varför vissa andra 

team hade svårigheter med detta. 

4.1 Beskrivning av arbetssätt 

Det vanligaste arbetssättet var att det fanns någon från verksamhetssidan som 

agerade produktägare för det eller de system som utvecklarteamen ansvarade 

för. Denna produktägare kunde antingen vara en person som tillhörde 

slutanvändarna av systemet eller en kravställare med kunskap om det berörda 

systemet. Begreppet produktägare var det dock inte alla som använde utan 

ibland var det systemförvaltare eller förvaltningsledare som antog en liknande 

roll. 

 

För att samla in kraven användes en rad olika tekniker. Mycket berodde förstås 

på vilka typer av system man förvaltade eller vilka projekt man var inblandad i. 

Ett av de team jag intervjuade utförde sina projekt direkt mot ett annat system 

där de skulle överföra data och funktioner till ett nytt system. Därför var deras 

kravinsamling lite annorlunda. En respondent med rollen av kravställare 

förklarade: 

 

Vår kravställare är ett system som fungerar idag som vi ska återskapa, så det vi 

gör är att titta på dagens processer i stordatorn och analysera alla program och 

vad de gör; både vad för information som flödar och hur allt fungerar. 

(Kravställare 1, personlig kommunikation, 3 april 2017)  

 

Det de som kravställare istället gjorde var att utföra kortare föranalyser av 

systemet och försöka översätta det till utvecklingsplanen. Sedan fördes en dialog 

mellan kravställare och utvecklingsteam iterativt under utvecklingen. 

 

Övriga tre team jag intervjuade hade mer “vanliga” kravhanteringsprocesser, 

dvs de samlade in krav från olika intressenter till de system som de ansvarade 

för.  
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När det gällde mindre önskemål och ändringar så kunde ibland kravställarna 

eller utvecklarna själva formulera krav, men när någon större förändring skulle 

ske så använde de flesta team workshops som teknik för kravinsamling.  

Detta tillvägagångssätt förstärktes av enkätresultaten som visade att 77 % av 

utvecklingsteamen använde nämnda teknik. Andra vanliga tekniker enligt 

enkäterna var prototyptestning och brainstorming med drygt 54 % samt 

användningsfall med 45,5 %. Andra tekniker såsom intervjuer och observationer 

förekom de också, men i något mindre grad (ca 27 %).  

 

Hur kraven dokumenterades varierade väldigt mycket. En kravställare med insikt 

i flertalet team var inne på att dokumentationen generellt kanske förbisågs till 

viss del. 

 

Vi kan nog vara lite dåliga på att dokumentera. Verksamheten får inte en 

fullständig bild när de inte struktureras väl, vilket leder till att spårbarheten blir 

sämre. De säger det, att om alla skulle sluta så skulle det bli lite jobbigt. 

(Kravställare 2, personlig kommunikation, 3 april 2017) 

 

Synen på dokumentationen skiljde sig ganska mycket åt mellan olika 

respondenter, men de team som arbetade agilt verkade ha mindre fokus på 

dokumentationen, precis som brukligt inom agila metoder. (Agile Alliance, 2017) 

Ett av de team som jobbade agilt (de som kravställde direkt mot ett annat 

system) dokumenterade först kraven i form av kartor (a ska bli b osv) eller i 

tabeller. Dessa krav kunde sedan utvecklarna överföra till användarberättelser. 

Det verkade dock inte vara någon väldigt tydlig struktur på hur kraven 

dokumenterades utan de anpassade sig från fall till fall. Deras vardag verkade 

präglas av ett ganska pragmatiskt arbetssätt rent generellt. 

 

Det andra teamet som sade sig arbeta agilt underströk att de inte hade någon 

ambition att skriva kravdokumentation som sedan ändå bara hamnade på hög i 

väntan på att bli implementerade. Istället föredrog de en ständig dialog kring 

kraven, eftersom det ofta uppkom saker senare som de inte tänkt på från 

början. Den dokumentation de ändå använde var användarberättelser. 

Dessutom noterades krav på deras interna wiki-sida. 

 

“Ska vi dokumentera något så ska antingen vi ha nytta av det eller att någon 

annan i framtiden som ska ha nytta av den. Vi vill inte dokumentera nåt som 

ingen vill läsa.”  

(Teamledare 4, personlig kommunikation, 6 april 2017) 

 

De två team som inte ansågs jobba så agilt verkade ha något större behov av 

struktur på kraven, och användningen av dokumentation av typen 

användningsfall var förhållandevis vanligt när det gällde de äldre systemen. Men 

de verkade inte heller ha någon jätteomfattande dokumentation, utan även 

dessa team försökte nog arbeta ganska flexibelt med dokumentationen.  
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Ett av teamen påstod att de nog “genar mer där nu [med dokumentationen], i 

de gamla systemen krävdes mer dokumentation.” (Teamledare 1, personlig 

kommunikation, 3 april 2017). Krav dokumenterades förutom i användningsfall 

även i verktyget Jira och på de interna wiki-sidorna. Det var snarare andra saker 

än mastig dokumentation som gjorde att de inte ansåg sig arbeta så agilt (mer 

om det senare).  

 

Överlag var det alltså ingen av respondenterna som verkade ha några större 

problem med dokumentationen, utan det fungerade ganska bra som det gjorde.  

 

Enkäten till utvecklarna (som var de enda som svarade på frågor om 

dokumentation) visade att drygt 68 % använde användarberättelser för 

dokumentation, ca 41 % nyttjade användningsfall, ungefär 36 % använde 

scenariobaserade specifikationer (t.ex. FitNesse och Cucumber) och några få (18 

%) använde traditionella kravspecifikationer. Vissa team svarade att det 

varierade väldigt mycket mellan olika system hur de dokumenterade kraven. De 

flesta använde också verktyget Jira för dokumentation, samt wiki-sidan.  

 

Vad gäller vilka agila metoder som användes så verkade de flesta team antingen 

arbeta med Scrum eller Kanban, alternativt en kombination av dem. De team 

som på förhand inte arbetade så agilt verkade försöka använda delar av t.ex. 

Scrum eller Kanban, men jobbade i praktiken mer i stil med Vattenfallsmodellen. 

 

4.1.1 Oklarheter kring kravhanteringen  

En klar majoritet av både verksamhetssidan och utvecklarsidan ansåg dock att 

det fanns frågetecken kring hur kravhanteringen skulle gå till. På enkätfrågan 

om det fanns några oklarheter kring hur kravhanteringen skulle gå till blev detta 

resultatet:  

 
         Verksamhet            Utvecklare 

 

Figur 2: Oklarheter kring kravhanteringen 

 

Det fanns alltså uppenbarligen saker som inte fungerade ultimat om så många 

ansåg att det fanns oklarheter. 
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4.2 Upplevda styrkor  

Givetvis fanns det styrkor också, och nedan går jag först igenom det som ansågs 

fungera bra. Eftersom Lantmäteriet är en så pass stor organisation varierade det 

väldigt mycket vad som fungerade bättre och sämre. För vissa kanske dessa 

positiva teman skulle klassas som negativa teman och vice versa med de 

negativa teman jag fann, men jag fokuserade på vad en stor del av 

respondenterna i enkäterna och intervjuerna ansåg.  

4.2.1 Kommunikation och flexibilitet 

Flertalet ansåg att kommunikationen fungerade ganska bra. I alla fall mellan 

inblandade i de olika projekten man hade.  

 

Det finns inga vi och dom utan det är bra samarbete mellan team och 

medlemmar i samma projekt.  

(Teamledare 1, personlig kommunikation, 3 april 2017) 

 

Många ansåg också att en styrka var den anpassningsförmåga man hade inom 

projektteamen.  

 

Det som jag tycker fungerar bra är att det ständigt finns en dialog och att alla i 

processen är flexibla och snabbt kan styra om i de fall förutsättningar skulle 

ändras eller då man stöter på krav som måste omformuleras. 

(Verksamhetsutvecklare, enkätrespondent, 24 mars 2017) 

 

Styrkorna är att vi är anpassningsbara, snabba, sitter mycket tillsammans och att 

dialogen är bra.  

(Kravställare 2, personlig kommunikation, 3 april 2017) 

 

Stor grad av anpassning av arbetssätt och metoder utifrån uppdrag, verksamhet 

och vad som ska utvecklas.  

(Kravanalytiker, enkätrespondent, 27 mars 2017) 

 

 

Flera utvecklare svarade i enkäten att de tyckte dialogen med kravställare var 

snabb och rak, samt att de ofta var väl förberedda inför kravanalyser. 

 

Överlag verkade alltså samarbetet fungera ganska bra, men flera påpekade att 

det varierade ganska mycket mellan olika projekt. 

 

Ett av de team som arbetade mer agilt, arbetade med den agila metoden 

Kanban, med mycket flexibilitet. 

 

Våra styrkor är att vi inte har någon plan som spricker om vi prioriterar om, utan 

processen stödjer att vi kan planera om flexibelt [med kraven]. Skulle vi jobba 

med t.ex. Scrum så låser vi liksom, att ‘nu ska vi jobba bara med det här’, men 
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det slipper vi nu. Scrum funkar nog bättre då man bara bygger nåt från scratch 

och inte behöver förvalta något.  

(Teamledare 3, personlig kommunikation, 6 april 2017) 

 

4.2.2 Kunskap och förståelse för olika perspektiv  

Det verkade finnas en väl utvecklad kunskap om kravhantering, med många 

engagerade kravanalytiker/kravställare som kunde vara till bra stöd under 

processen.  

 

Det finns flera personer med intresse för kravprofessionen och som är mycket 

kunniga i området. 

(Produktägare, enkätrespondent, 23 mars 2017) 

 

Från verksamhetssidan verkade man också ha en ganska god bild av 

utvecklingteamen. 

 

En sak som fungerar bra är att vi oftast har utvecklare med stor inblick i 

verksamhetens behov, vilket gör att de kan kvalitetsgranska krav och komma 

med egna idéer.  

(Verksamhetsutvecklare, enkätrespondent, 22 mars 2017) 

 

Detta faktum förstärktes av enkätresultatet på frågan om till vilken grad de på 

verksametssidan ansåg att utvecklarna hade kunskap om verksamhetssidans 

förutsättningar, vilken visade att merparten av respondenterna hade ett gott 

förtroende för utvecklarnas kunskaper om verksamheten (se enkät-

sammanställning, bilaga 2 under rubrik 7.2). 

 

En av anledningarna till att kommunikationen fungerade bra verkade ha mycket 

att göra med hur länge man arbetat tillsammans. Flertalet påpekade att man 

haft samma kärngrupp som jobbat tillsammans under en längre tid. 

 

Styrkorna är att vi känner varandra så väl. Vi har jobbat ihop i flera år, och 

utvecklarna är samma de alltid varit, förutom en person. Vi har bra kontakt, både 

på distans och ibland fysiskt i Gävle.  

(Produktägare, personlig kommunikation, 6 april 2017) 

 

Eftersom verksamhetssidan med förvaltare jobbat så länge så kan de systemen 

väldigt bra så det är inte så många luckor. 

(Teamledare 2, personlig kommunikation, 6 april 2017) 

 

Utvecklarna verkade tycka att produktägarna hade god kunskap om 

utvecklarnas förutsättningar, där drygt 86 % svarade alternativ 4 eller högre på 

en skala på 1-5. Merparten tyckte också att deras team hade goda kunskaper 

om verksamhetens förutsättningar. (se enkätsammanställning, bilaga 2 under 

rubrik 7.2)  
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4.3 Upplevda svårigheter 

Nedan beskriver jag de problemområden som fanns inom kravhanteringen och 

som också ofta påverkade förmågan att arbeta agilt med kraven. 

4.3.1 Otydliga roller   

I enkätundersökningen framkom det att flertalet ansåg att rollerna var ganska 

otydliga. På frågan om respondenterna ansåg rollerna i deras kravställnings-

process var tydliga var detta resultatet: 

 
Verksamhet              Utvecklare 

 

Figur 3: Otydliga roller 

 

Sammantaget tyckte således de flesta att det fanns oklarheter angående 

inblandade roller i kravhanteringen, även om utvecklarna verkade ha något 

bättre koll på rollerna jämfört med verksamhetssidan. 

 

Det framkom att verksamhetssidan tyckte rollen av produktägare var ganska 

diffus. Dels var det ibland otydligt vem som hade rollen av produktägare och 

dessutom var det ibland lite oklart vad rollen innebar. I vissa fall kunde det även 

vara svårt att få fram dessa produktägare, även om det börjat bli lite bättre. 

 

Jag tror de har svårt att förstå vad det är den här rollen ska göra. Förr trodde 

man att det måste vara en chef men numer är det dock lite bättre, att det mest 

krävs kunskap om systemet.  

(Kravställare 2, personlig kommunikation, 3 april 2017) 

 

Eftersom det är otydligt vem som är produktägare så tycker jag att det är alltför 

mycket rundgång i kommunikationen. Ingen vill fatta beslut.  

(Verksamhetsutvecklare, enkätrespondent, 22 mars 2017) 

 

Utvecklarna verkade inte tycka att just rollen som produktägare var så otydlig, 

däremot ansåg några att produktägarna och/eller andra inblandade roller borde 

kunna vara mer synliga, aktiva och tillgängliga.  
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Skulle kunna vara lättare att få tag på personer när det behövs och frågor 

uppstår. T ex genom att de sitter hos oss en viss tid i veckan eller dylikt.  

(Teamledare, enkätrespondent, 21 mars 2017) 

 

IT-produktägaren är helt osynlig. Roll-innehav kräver tid och aktivt arbete 

(Systemutvecklare, enkätrespondent, 23 mars 2017) 

 

Lite tydligare driv skulle behövas från produktägarna i vissa fall.  

(Teamledare, enkätrespondent, 24 mars 2017) 

 

4.3.2 Användandet av metoder och processer 

Behovet av metoder och processer verkade vara ganska stort framförallt på 

verksamhetssidan, där flertalet påtalade behovet av tydligare riktlinjer för hur 

kravhanteringen skulle gå till. 

 

Vi har ingen entydig process för kravhantering. Därav en del av de problem vi 

upplever. Kravhanteringen hanteras olika beroende på typ av utvecklingsinsats. 

(Verksamhetsutvecklare, enkätrespondent, 22 mars 2017) 

 

En annan respondent svarade på liknande sätt: 

 

Det finns ingen gemensam process att ta stöd i, alla får uppfinna hjulet själva. 

(Verksamhetsutvecklare, enkätrespondent, 22 mars 2017) 

 

En enkätrespondent med rollen av produktägare ansåg att det fanns stora 

brister kring tillvägagångssättet i samband med kravhanteringen. 

 

Ingen ordning på hur vi skriver kraven – olika metoder och ingen styrning kring 

vilka vi skall använda. Alla måste vara med på banan när kravmetod byts. 

Kompetensbrist kring hur kravinsamling går till, vilka metoder som kan användas. 

[...] Vi har inget samlat ställe där vi kan läsa om hur detta skall gå till. Det finns 

säkert några egna kravprocesser ute i verksamheten. Man gör som man är van.  

(Produktägare, enkätrespondent, 23 mars 2017) 

 

Några tyckte dock att man på Lantmäteriet kanske la lite för stor tyngd vid 

metoder och processer, och att man istället borde försöka anpassa arbetssättet 

efter förutsättningarna. 

 

Man måste vara flexibel i sitt val av arbetssätt. Man kanske binder sig lite för 

mycket till att det ska finnas metoder och processer för allting, och det är lite 

Lantmäteriet i ett nötskal. Istället för att prova och diskutera med sina 

leveransteam och användare så fokuserar man så mycket på att hitta en metod 

så man kommer aldrig igång.  

(Kravställare 1, personlig kommunikation, 3 april 2017) 
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Generellt sett är nog inte Lantmäteriet så agila direkt. I utvecklingsteamen är 

man nog ganska agila men när vi pratar med verksamheten kan vi vara ganska 

oagila, man vill hålla kvar sin förvaltningsmodell osv.  

(Kravställare 2, personlig kommunikation, 3 april 2017) 

 

Vad gäller utvecklarna var det lite olika hur man ansåg att behovet var för 

metoder och tydliga processer. Vissa tyckte att det vore bra med mer tydlighet 

från verksamheten vad gäller arbetssätt i samband med kravhanteringen: 

 

Vi borde ta fram en tydlig modell till beställarna för hur vi vill att vår agila 

kravhanteringsprocess ska gå till.  

(Teamledare, enkätrespondent, 24 mars 2017) 

 

Det fattas en process vilket leder till att vi arbetar ineffektivt. (Systemutvecklare, 

enkätrespondent, 20 mars 2017) 

 

De flesta ansåg dock att metoder och dylikt snarare försvårade utvecklares 

arbete och förespråkade istället ett mer pragmatiskt tillvägagångssätt. 

 

Vi försöker vara lite pragmatiska. Passar detta, kör så, annars inte osv. Det är ju 

en del av professionen; att kunna välja de metoder och verktyg som behövs till 

det uppdrag vi har, och utifrån vilka användare vi har.  

(Teamledare 1, personlig kommunikation, 3 april 2017) 

 

4.3.3 Osynk mellan verksamhet och IT 

Flera respondenter på verksamhetssidan lyfte fram hur det fortfarande fanns ett 

stort gap mellan verksamheten och IT.  

Ett av problemen gällde attityd och förståelse. 

 

Många från verksamheten tycker att IT, ja men vi beställer av dem så de ska 

anpassa sig...så vi måste nog tänka om lite, det är vi som löser detta tillsammans 

och inte bara dom där borta (IT).  

(Kravställare 2, personlig kommunikation, 3 april 2017) 

 

Vi har nog ingen tydlig ambition att bli mer agila. Snarare arbeta mer strukturerat 

så det blir tydligt vem som har ansvaret för kravställningen. Begreppet "agil" har 

redan kostat oss mer än vad det givit tillbaka.  

(Verksamhetsutvecklare, enkätrespondent, 22 mars 2017) 

 

Ett annat problem var att utvecklingen i olika projekt ofta startades för tidigt, 

utan att kravinsamlingen fått ta den tid som behövdes, lyfte flertalet fram. En 

respondent lyfte fram att verksamhetssidan inte tilläts vara lika agila som 

utvecklarna. 

 

Jag kan känna ibland att vi som verksamhet ibland förväntas ha lite mer utrett, 

alltså vi får inte vara så agila som utvecklingsteamen.  
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(Kravställare 2, personlig kommunikation, 3 april 2017) 

 

Vidare beskrev respondenten att utvecklarna ofta ville ha facit levererade direkt, 

vilket inte kan anses vara särskilt agilt agerande.   

 

Flertalet ansåg att kravhanteringen inte fick det utrymme som krävdes. Istället 

lades allt för mycket fokus på att börja med själva utvecklingen. 

 

Tillåt att kravananalys får den tid som behövs för förberedelser innan utveckling 

startar alternativt var tydlig med när utveckling ska påbörjas så att 

förberedelser/krav kan starta i god tid. Ibland är det för mycket fokus på 

utveckling.  

(Kravanalytiker, enkätrespondent, 27 mars 2017) 

 

Det är ofta utvecklingsteamens tidsplaner som styr projektstart och då kan tid för 

kravförberedelser bli knapp.  

(Produktägare/kravställare, enkätrespondent, 29 mars 2017) 

 

Olika team och enheter jobbade olika agilt, och detta gjorde att det kunde bli 

viss diskrepans eftersom synsättet på hur saker och ting borde gå till skiljde sig 

mycket. Dessutom blev det problem när det fanns många beroenden mellan 

olika system, vilket det fanns gott om på Lantmäteriet (Lagré & Sundin, 2016) 

 

Det kan bli problem då olika jobbar olika agilt. Dom tycker vi springer för fort och 

vi tycker dom springer för långsamt. Det kanske inte bara har med det agila att 

göra utan mer hur förändringsbenägna man är.  

(Produktägare, personlig kommunikation, 6 april 2017) 

 

Det som möjligen håller oss tillbaka är att det finns så många beroenden mot 

andra system och tjänster. Vissa av dessa system/tjänster förvaltas av team som 

kanske inte är lika agila i sina arbetssätt.  

(Verksamhetsutvecklare, enkätrespondent, 24 mars 2017) 

 

De täta leveranserna som ett agilt arbetssätt innebär kunde enligt en respondent 

ibland göra att förståelsen över vad som levererats blev lidande. 

 

Ibland har verksamheten svårt att se vad det är för leverans de får. Eftersom de 

sker så tätt så är det kanske inte så tydligt vad det är som lagts till eller 

förbättrats. Bli lite svårt att veta hur långt man kommit, var är vi nånstans osv. 

(Kravställare 2, personlig kommunikation, 3 april 2017) 

 

Det fanns även viss osynk mellan olika enheter och divisioner, där det sällan 

stämdes av mellan olika pågående projekt.   

 

Synkning görs inte alltid med andra pågående projekt inom samma område. Olika 

krav på samma sak. Förbättring genom att få vetskap om olika pågående initiativ 

och samarbete mellan dessa. 

(Verksamhetsutvecklare, enkätrespondent, 24 mars 2017) 
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Även några av utvecklarna tyckte det fanns ett glapp mellan verksamhet och IT 

där man på utvecklingssidan ansåg att de ibland inte fick tydliga besked i tid. 

 

Verksamheten ligger tyvärr inte steget före (tidsbrist) vilket resulterar i att det 

finns glapp. Projektet drog igång lite för tidigt. IT och verksamhet var inte i synk.  

(Systemutvecklare, Enkätrespondent, 24 mars 2017) 

 

Det var inte så mycket slutanvändarinvolvering eftersom produktägarna (eller 

liknande roller) var utsedda för att representera användarna, men denna 

medlingsfunktion kunde i vissa fall bli ett problem.  

      

När vi har frågor om krav så behöver verksamheten ibland stämma av med 

användarna, det tar då längre tid att få svar. Det går inte alltid att avgöra innan 

vi påbörjar en uppgift men gör att det tar längre tid för oss att leverera.  

(Teamledare, enkätrespondent, 24 mars 2017) 

 

En teamledare som representerade ett av de mer agila teamen var lite 

bekymrad över detaljeringen av kraven och att feedback inte alltid var så lätt att 

få när teamet behövde få klargjort mer exakt vad de förväntades bygga.  

 

Det gäller att om vi har en backlog med user stories på nedbruten nivå så är de 

inte detaljerade på hur, så när vi jobbar med en sån så vill vi kunna få feedback 

från kravställare hur detta ska byggas och det kan bli problem, vissa kravställare 

i projektet kanske bara jobbar med detta på deltid och då måste vi försöka ligga 

lite före i backloggen, så där experimenterar vi lite. 

(Teamledare 4, personlig kommunikation, 6 april 2017) 

 

4.3.4 Prioriteringsproblem 

Ett av de större problemen som flertalet respondenter (framförallt på 

utvecklarsidan) nämnde var att flertalet utvecklingsteam hade alldeles för 

många applikationer att utveckla och förvalta. Detta ledde till 

prioriteringsproblem på flera sätt, särskilt om de olika applikationerna var av 

likvärdig prioritet. 

 

Prioriteringen är ett jätteproblem - i vissa projekt hände det att vi hade jättehög 

prio på att hantera ett system men vi var beroende av indata från ett annat 

system och de teamet som ansvarade för det systemet hade inte alls samma prio 

på det så vi fick ju ingen bra hjälp.  

(Teamledare 2, personlig kommunikation, 6 april 2017) 

 

Det verkade finnas en ganska stor press att leverera produkter i tid och detta 

försvårades av att utvecklingsteamen hade så många system att hantera och 

därmed många olika intressenter att tillmötesgå.  
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Lätt att bli stressad och det finns en tendens till att känna dåligt samvete iom att 

vi har så många verksamhetsdelar vi jobbar mot/med. Det är alltid någon del 

som tycker att de inte får tillräckligt. Sånt känns naturligtvis av i teamet.  

(Teamledare, enkätrespondent, 20 mars 2017) 

 

En respondent klargjorde hur svårt det är att arbeta agilt om man har för många 

olika system att förvalta eller utveckla, speciellt om de var med likvärdig 

prioritet. 

 

Har man för många applikationer blir arbetet splittrat och då är det svårt att 

fokusera, vilket är en förutsättning för att kunna jobba agilt. När man kan 

fokusera på en applikation åt gången så går det jättebra, men när flera 

kravställare på verksamhetssidan vill ha saker gjorda i sina respektive 

applikationer blir det svårt att prioritera mellan dem.  

(Systemutvecklare, enkätrespondent, 20 mars 2017) 

 

Ett närrelaterat problem var att de olika systemen ofta hade olika produktägare 

också, vilket gjorde att kommunikationen lätt blev spretig. 

 

Det är svårt då vi inte är ett agilt team, vi har 5 olika applikationer [att utveckla 

till och förvalta] idag, med fem olika produktägare att ta hänsyn till och synka 

prio till deras backlog.  

(Teamledare 2, personlig kommunikation, 6 april 2017) 

 

På verksamhetssidan framkom inte lika många åsikter om prioriteringen, kanske 

främst eftersom utvecklarna berörs mer av detta i det dagliga arbetet. Däremot 

höll de flesta med om att prioriteringen var ett problem när jag tog upp detta i 

samband med intervjuerna.  

 

4.3.5 Förvaltningsplaner förhindrar ett agilt arbetssätt 

Ett annat av de större problemen var de förvaltningsplaner som fanns inom 

organisationen. Specifikt förvaltningsmodellen PM3 som ansågs förhindra det 

agila arbetssättet i somliga delar av verksamheten. 

 

Förvaltningsplanen är nog ett hinder som man tar fram ett år i förväg där man 

ska gissa vad vi behöver göra med ett system, det där är ett jätteproblem, att 

gissa vad man ska göra under ett år, det känns inte agilt alls.  

(Teamledare 3, personlig kommunikation, 6 april 2017) 

 

När det gäller förvaltning finns en förvaltningsplan som sätts en gång per år som 

sedan är basen till vad som ska göras vilket inte känns så agilt.  

(Teamledare, enkätrespondent, 21 mars 2017) 

 

Det verkade även finnas viss förvirring angående om PM3 ens användes i 

praktiken då en respondent sade att det “inte varit så tydligt om vi fortfarande 
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kör med PM3? Önskas mer tydlighet om det från ledningen”. (Teamledare 4, 

personlig kommunikation, 11 april 2017) 

 

I enkätundersökningarna ansåg många att det framförallt var just tröga 

förvaltningsplaner (PM3) som hindrade kravhanteringen till att bli mer agil. 

Flertalet betonade också den generella trögheten med beslutsfattande i en så 

pass stor organisation, där det var allt för många olika personer som skulle vara 

med och besluta om kraven. 

 

Trög organisation där många ska vara med och besluta i frågor som kräver snabb 

hantering.  

(Verksamhetsutvecklare, enkätrespondent, 27 mars 2017) 

 

En respondent förklarade varför hen trodde verksamheten som helhet inte blivit 

så agila som man hade hoppats. 

 

Delar av myndighetsorganisationen verkar inte vilja gå mot agilt och 

produktägare m.m. Vill ligga kvar i långa årscykler i planering och PM3-hantering. 

Då haltar det. Särskilt om sådana delar delar leveransteam med system som 

växlat över till mer agil kravprocess. Ett tydligt beslut från ledningen att 

myndigheten ska jobba med agil kravhantering och utveckling som alla ska följa 

kan underlätta att få fler (=alla!) att jobba på detta sätt. 

(Projektledare/verksamhetsutvecklare, enkätrespondent, 23 mars 2017) 

 

4.3.6 Övriga hinder för ett agilt arbetssätt 

Utöver de teman som togs upp ovan så samlade jag här fler aspekter som 

kanske kunde påverka förmågan att arbeta agilt. Det som tas upp nedan var 

sådant som inte riktigt passade in i något tema och som inte kunde anses utgöra 

ett eget tema då det inte var tillräckligt många som tog upp dessa aspekter. 

 

Några respondenter lyfte fram hur man inom Lantmäteriet styrdes ganska hårt 

av de lagar och förordningar som fanns. 

 

Det agila arbetssättet har ibland varit ett hinder för den juridiska aspekten, och 

det kan säkert förbättras med bättre delaktighet från fler delar i organisationen.  

(Kundansvarig, enkätrespondent, 21 mars 2017) 

 

Lagar och förordningar ställer krav på vad som ska ske i olika processer - vi 

måste anpassa oss till det och blir därför ibland "låsta" och kan inte genomföra 

saker på ett smidigt sätt.  

(Kravansvarig, enkätrespondent, 27 mars 2017) 

 

Några team och enheter var utspridda på olika orter och detta geografiska 

avstånd kunde bli ett problem för dessa team.  
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Kravställare, utvecklare och testare finns på olika ställen i landet. Kommunikation 

sker via video, skype, mail och telefon. KANSKE hade varit smidigare om vi varit 

på samma ställe. 

(Kravansvarig, enkätrespondent, 27 mars 2017) 

 

Överlag verkade IT-arkitekturen vara ett av de större hindren till ett mer agilt 

arbetsflöde. Vissa team hanterade system som tillhörde stordatormiljö och 

system som hade flera årtionden på nacken. Detta gjorde att det var svårt att 

arbeta agilt. En teamledare för ett av de mer agila teamen sade i en intervju:  

 

Kan nog vara att man inte har infrastrukturen för agilt, man måste ha byggt i det 

i systemet från början. Det är väldigt svårt att ta ett befintligt system som inte 

har nån form av automatisk test, inga automatiska deployer osv. Att försöka 

jobba agilt med det där är nog ganska tufft. Det handlar mycket om att om man 

har många tunga system då krävs det jättemycket för att ta sig från 

halvårsreleaser till att bli agila och releasa ofta, det är nog en stor anledning, 

man vill säkert, men man skulle behöva lägga 3 månader på att skapa 

förutsättningar, men det går inte.  

(Teamledare 3, personlig kommunikation, 6 april 2017) 

 

Så länge produktägarens roll som representant för användarna fungerade bra 

ansåg de flesta att involvering av slutanvändare inte var lika viktig. 

Enkätresultaten visade dock att en klar majoritet behövde ta hjälp av 

kravställare för att förtydliga kraven, både innan kraven mottogs av 

utvecklingsteamen och under själva utvecklingen. Således räckte det inte med 

produktägarna, utan fler medlare behövde ta del av arbetet. Detta sågs dock 

inte som något större hinder vad jag kunde utläsa, utan de tyckte nog snarare 

att det var bra med mer experthjälp.   

 

Kommunikationen mellan team och projektmedlemmar fungerade bra som jag 

gick igenom under 4.2.1. Däremot var det flera som tyckte samarbetet och 

kommunikationen mellan andra avdelningar och team fungerade sämre. Det 

önskades mer avstämning och kunskapsutbyte mellan sektioner och divisioner i 

samband med olika projekt. 

 

Man gör på olika sätt på olika avdelningar. Att alla inte vet att kravhantering 

måste till. Otydlighet och brist i kommunikation. 

(Produktutvecklare, enkätrespondent, 21 mars 2017) 

 

Det sektionsöverskridande samarbetet, enhet- och divisionssamarbetet kan 

stärkas i kravställning för att undvika fler onödiga stuprör & ökade 

förvaltningskostnader. 

(Verksamhetsutvecklare, enkätrespondent, 21 mars 2017) 

 

Det som i övrigt kom fram var att personligheter och okunskap om agila 

metoder starkt påverkade det holistiska arbetet med en agil praxis.  
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4.4 Varför en agil praxis fungerar så olika 

Man kan tydligt konstatera att förmågan att arbeta agilt är beroende av många 

olika aspekter. Nedan sammanfattar jag de faktorer som enligt mina resultat 

visat sig hindra det agila arbetssättet från att nå sin fulla potential på 

Lantmäteriet. Följande faktorer grundades i de huvudteman jag gick igenom 

tidigare, men har här strukturerats på ett mer detaljerat sätt. 

 

Hinder för ett agilt arbetssätt 

Otydliga processer 

och metoder 

Flertalet respondenter, framförallt på verksamhetssidan, 

tyckte att det saknades tydliga processer för 

kravhanteringen. Många ansåg alltså att bättre direktiv 

behövdes, och att det borde vara en likartad praxis 

inom alla delar av Lantmäteriet.  

För mycket fokus på 

processer och 

metoder 

Många andra respondenter, främst på utvecklarsidan 

ansåg istället att man inom verksamheten la för mycket 

vikt vid processer och metoder. De förespråkade istället 

ett mer pragmatiskt tillvägagångssätt, där man 

anpassade sig mer efter förutsättningarna och utgick 

från erfarenheter snarare än metoder och processer. 

Otydliga roller Att så många som 75 % av respondenterna på 

verksamhetssidan och drygt 63 % på utvecklarsidan i 

enkäterna ansåg att rollerna i deras kravhantering var 

otydliga eller till viss del otydliga visar på bristfällig 

information om kravhanteringen. Det framkom dock 

inte riktigt vilka roller de ansåg vara otydliga förutom 

rollen av produktägare. Produktägarens roll hade dock 

flera respondenter åsikter om och flertalet ville få mer 

tydlighet kring vad rollen innebar.  

Attityd, 

personligheter och 

kunskap 

Det fanns fortfarande en “vi och dem-känsla” mellan 

verksamhetssidan och IT-sidan i vissa delar av 

organisationen, framförallt från verksamhetssidan. Vissa 

verkade se IT mer som en extern leverantör av IT-

system och inte som ett stöd till verksamheten. Det 

saknades en känsla av att alla hörde till ett och samma 

Lantmäteri. Ett visst motstånd till agila metoder kunde 

utläsas och även okunskap. Vissa personers 

förändringsbenägenhet kunde ifrågasättas. 

Tillgänglighet Flera utvecklare önskade att produktägare och även 

andra inblandade från verksamheten kunde vara lite 

mer tillgängliga vid frågor. Förslag som att de kunde 
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sitta med under en viss tid varje vecka lades fram.  

Det verkade som de flesta produktägarna endast hade 

den rollen på deltid, vilket möjligtvis kunde innebära 

svårigheter när utvecklarna hade frågor. Vad gällde 

involvering av slutanvändarna trodde flertalet att det 

största hindret för detta var tidsbrist. 

Osynk mellan 

verksamhet och IT 

Många på verksamhetssidan ansåg att kravhanteringen 

borde få ta lite mer tid innan utvecklingen påbörjades. 

Flera tyckte att det ibland var lite för mycket fokus på 

utvecklingen och för lite på ordentlig kravinsamling. 

Verksamhetssidan verkade inte få vara lika agila som 

utvecklarna. Utvecklingssidan å andra sidan ansåg även 

de att det fanns ett glapp, där man ansåg att 

verksamhetssidan tog för lång tid på sig med kraven 

och andra förberedelser, vilket ledde till att projekt 

tvingades starta lite för tidigt. Eftersom olika team och 

enheter arbetade olika agilt ledde detta till svårigheter 

dels med samarbetet och förståelsen men även med 

systemberoenden om vissa system sköttes av team 

som inte var lika agila/mer agila. 

IT-arkitektur Eftersom mycket data på Lantmäteriet fanns i system 

som hörde till stordatormiljö och att flertalet system 

hade flera årtionden på nacken så fanns inte riktigt 

några förutsättningar för att arbeta agilt med de 

systemen. En respondent sade att man skulle behöva 

lägga ner flera månader på att anpassa dessa system 

för en mer flexibel förvaltning, men det skulle knappast 

hända. Dessutom påverkade många av dessa system 

varandra, så ändringar som utfördes på ett system 

påverkade flertalet andra. 

Prioriteringsproblem 

p.g.a. för många 

system 

Många respondenter, främst på utvecklingssidan, ansåg 

att mängden applikationer och system som teamen 

hade ansvar för var alldeles för många. Om systemen 

hade tydlig prioritering verkade det fungera ganska bra, 

men det verkade som att flertalet hade problem med 

likvärdigt prioriterade system, där intressenter för 

respektive system ville ha sina krav implementerade 

först. Det blev också problem om ett system med hög 

prioritet var beroende av indata från ett system och 

hade lägre prioritet och sköttes av ett annat team. 

Förvaltningsplaner Förvaltningsplaner var något som flertalet lyfte fram 
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som ett problem för agila metoder. De gick sällan hand i 

hand. Eftersom dessa planer togs fram på årsbasis, där 

man skulle gissa sig fram till vad som skulle behövas 

under året, stod dessa i stark kontrast mot de korta 

iterationer och flexibla omplaneringar som präglar det 

agila arbetssättet. 

Otydliga direktiv 

från ledningen 

Det verkade finnas brister i tydligheten i de direktiv 

ledningen utförde. Speciellt vad gällde de agila 

arbetssättet. Några respondenter trodde inte att 

ledningen egentligen ville gå mot ett agilt arbetssätt; 

att de istället ville hålla kvar vid förvaltningsplaner osv. 

Någon respondent tyckte dock till och med att det var 

otydligt om gällande förvaltningsmodell (PM3) 

fortfarande ens användes i praktiken. 

Juridiska aspekter Eftersom Lantmäteriet är en myndighet, och på grund 

av den typ av information de tillhandahåller och 

använder påverkades man ganska mycket av olika lagar 

och förordningar. Detta kunde göra att de agila 

metoderna inte kunde implementeras fullt ut inom vissa 

delar av verksamheten. 

Geografiska avstånd Vissa team och enheter, alternativt olika 

projektmedlemmar, var stationerade på olika orter, och 

detta ansågs försvåra kommunikationen en del, vilket är 

en av hörnstenarna i agila metoder. 

Samarbete mellan 

divisioner 

Det framkom att det sektionsöverskridande samarbetet 

var något bristfälligt. De flesta team och enheter 

arbetade ganska isolerat och det kontrollerades 

förhållandevis sällan om andra projekt vid andra 

sektioner och divisioner hade projekt med 

gemensamma beröringspunkter. 

Tabell 4: Hinder för ett agilt arbetssätt  

 

Ovanstående hinder gällde förstås inte alla, men de visar på en mängd aspekter 

som potentiellt kan innebära även framtida hinder för en agil praxis. 

De team som verkade arbeta mer agilt hade några egenskaper gemensamt: De 

var mer pragmatiska i sitt arbetssätt, de hade färre applikationer med samma 

prioritet att hantera, alternativt samma produktägare för flera system, och de 

hade en god kommunikation mellan inblandade parter där det också fanns 

mycket erfarenhet då inblandade personer hade tillhört samma ungefärliga 

grupp under flera år. Dessutom hade de ofta fokus på utveckling av nyare 

system. 



 
39 

5. Diskussion och slutsatser 

I detta avslutande kapitel diskuteras de resultat jag kom fram till, och dessa 

sätts in en ett större sammanhang genom att jämföras med tidigare studier. 

Studiens slutsatser presenteras, och slutligen tar jag upp metodkritik samt 

förslag till vidare forskning. 

 

Jag upplevde att Lantmäteriet kommit ganska långt på sin agila resa, men att 

det fanns mycket förbättringspotential. Min kontaktperson på Lantmäteriet sade 

att andra svenska myndigheter ofta gjorde studiebesök på Lantmäteriet för att 

se hur de arbetade, eftersom de ansågs förhållandevis agila och moderna i sitt 

arbetssätt. Så om en av de mer agila myndigheterna i Sverige ändå hade 

flertalet utmaningar som min studie påvisade kan man nog konstatera att det 

också finns mycket förbättringspotential hos andra svenska myndigheter vad 

gäller agil praxis.  

 

På Lantmäteriet försökte i alla fall de flesta utvecklingsteamen arbeta agilt och 

flertalet gjorde det ganska lyckosamt. Sakta men säkert verkade det agila 

tänkandet även sprida sig till verksamhetssidan. Dock verkade den övre 

ledningen och andra beslutsfattande avdelningar vara lite misstänksamma mot 

de agila metoderna eftersom det fanns så många oklarheter med vilka direktiv 

som gällde för Lantmäteriet som helhet. Detta skeptiska synsätt mot de agila 

metoderna är något som knappast var unikt för Lantmäteriet, utan flera studier 

jag tagit del av har påvisat detta som en bidragande anledning till svårigheterna 

att implementera agila metoder fullt ut i verksamheter (Van Waardenburg & Van 

Vliet, 2013; Gregory et al., 2016; Jansson, 2015) 

 

Generellt fanns alltså ändå en vilja från en majoritet att arbeta agilt med 

systemutvecklingen, men förmågan att implementera agila metoder inom 

kravhanteringen varierade ganska mycket som jag visade med denna studie.  

 

Anledningarna till denna variation verkade det finnas flera orsaker till. Till att 

börja med krävs (som jag var inne på tidigare) en förståelse för det agila 

arbetssättet och en vilja att implementera det, vilket till viss del saknades på 

Lantmäteriet som helhet. Flera utvecklingsteam verkade till viss del kunna 

arbeta agilt ändå, men det skulle nog fungerat bättre om ledningen var med på 

banan till hundra procent.  

En viktig faktor var därmed attityden hos inblandade parter. Det pratas ofta om 

företagskultur i olika sammanhang och utifrån de data jag fick fram verkade 

kulturen på Lantmäteriet som helhet präglas av processtänkande och långsiktig 

planering. Detta behöver inte vara något negativt; det kan i vissa fall vara 

nödvändigt. Det som däremot blir problematiskt är om detta sätt att arbeta skär 

sig med de agila metoderna, vilket var fallet hos Lantmäteriet. Det verkade som 

sagt inte heller finnas några klara direktiv om hur pass agila man strävade efter 

att vara. Lantmäteriet borde nog passa väl för en hybridvariant (Barlow et al., 
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2016) där agila och traditionella metoder kan samexistera och där man kan lära 

av varandra. Även Gregory et al. (2016) fann i deras studie att attityden och 

förståelsen för de agila metoderna var bristfällig, och att det var svårt att ändra 

på olika personers vanor. På Lantmäteriet kändes det på liknande sätt, där 

känslan var att utvecklingssidan och de från verksamheten som var direkt 

insatta i kravhanteringen var mestadels positiva till det agila arbetssättet inom 

kravhanteringen. Däremot fick jag bilden av att den övriga verksamheten, som 

kanske inte var lika inblandade i praktiken men ändå viktiga, som intressenter 

och användare, kände större skepsis mot detta arbetssätt och ville nog hellre 

fortsätta som de alltid gjort.  

 

Bortsett från attityd, kultur och personligheter fanns det även tekniska hinder; 

många gamla system och en mängd olika systemberoenden gjorde att de team 

som ansvarade för dessa system inte kunde vara så agila. Detta kan jämföras 

med studien av Van Waardenburg & Van Vliet (2013) där en komplex IT-miljö 

starkt påverkade det agila arbetssättet. På Lantmäteriet skulle det visa sig att 

somliga team förvaltade system som var så pass gamla och oflexibla att agila 

metoder inte fungerade så bra. Alla system verkade hänga ihop på något sätt 

och problem uppstod när team var beroende av system som hanterades av 

andra team, team som kanske var mer eller mindre agila än dem själva, vilket 

kunde påverka bl.a. prioriteringen.  

 

De framträdande problemen som gällde hur verksamhetssidan och IT inte var i 

synk kan nog relateras till den klyfta som ändå fanns mellan den mer process- 

och plandrivna modell som verksamhetssidan använde och utvecklarsidans agila 

metoder. Förvaltningsplaner som gjordes på årsbasis, vanor som var svåra att 

bryta, attityder och mycket fokus på kostnadsestimering och tidsplanering 

gjorde att det skar sig mellan verksamheten och IT. Även Gregory et al. (2016) 

och Inayat et al. (2015) tog upp liknande problematik i sina studier. 

 

För att dra några paralleller till den tidigare studien på Lantmäteriet (Lagré & 

Sundin, 2016) så undersökte vi i den studien en arbetsgrupp (utvecklingsteam 

och kravställare) som hanterade ett av de äldre systemen som fanns på 

Lantmäteriet. De utmaningar som fanns för det teamet handlade dels om 

oflexibla system och systemberoenden, men även om verksamhetssidans 

motsträvighet till förändringar i arbetssätt och kommunikationsproblem. Så det 

fanns många likheter med denna studie. 

 

Det fanns som jag varit inne på fortfarande en bristfällig samhörighet mellan 

dels de olika divisionerna men kanske framförallt mellan verksamheten som 

helhet och IT-sidan. Min uppfattning är att om hela verksamheten skulle gå mer 

mot ett agilt tänkande som präglade hela verksamheten så skulle detta också 

innebära att samhörigheten förstärktes, vilket nästan garanterat skulle göra att 

verksamheten presterade bättre som helhet. Man skulle kunna börja med att 

försöka arbeta mer i team, som utvecklarna gör, och därigenom kan 



 
41 

förhoppningsvis kreativiteten och motivationen förbättras (Jansson, 2015). Det 

svåra därefter blir kanske att konkretisera vad det är man producerar, eftersom 

detta i många fall kanske är mindre påtagligt än att t.ex. producera mjukvara. 

Men jag tror att om man bara bryter ner uppgifterna till tydliga uppgifter, 

arbetar i team och uppmuntrar till kreativitet och samarbete skulle 

verksamheten gynnas på längre sikt. 

 

Eftersom studien var av mestadels kvalitativ typ så var inte huvudsyftet att nå 

fram till några konkreta generaliseringar kring varför vissa arbetar bättre med 

agil kravhantering än andra. Dock tror jag att mina resultat kan ge indikationer 

på var problemen ligger för större verksamheter generellt och kanske även för 

myndigheter specifikt.  

5.1 Slutsatser 

De två delfrågor jag ämnade besvara för att komma fram till svaret på min 

huvudfråga löd: Hur går kravhanteringen till? Och Vilka styrkor och utmaningar 

ser verksamhetssidan respektive utvecklarsidan med kravhanteringsprocessen? 

Dessa frågor besvarades under kapitel 4 “Analys och resultat”. Det som 

framkom där hjälpte mig förstå vad svaret skulle bli till min huvudfråga, som 

löd: Varför följer vissa team agil praxis vid kravhantering och vissa inte? 

 

Anledningen till att vissa team arbetade mer agilt än andra var mångbottnad. De 

faktorer som hindrade en agil praxis kan rangordnas ungefärligt enligt följande:  

 

1. Attityd, personligheter och kunskap 

2. Otydliga direktiv från ledningen 

3. Tröga förvaltningsplaner 

4. En IT-arkitektur som inte var anpassad för agila metoder 

5. Osynk mellan verksamheten och IT 

6. För många system att utveckla och förvalta för respektive 

utvecklingsteam 

7. Otydliga roller 

8. Otydligt specificerade kravhanteringsprocesser 

9. För mycket tillit till metoder och processer 

10. Tillgänglighet 

11. Juridiska aspekter 

12. Geografiska avstånd  

13. Samhörighet och ett sektionsöverskridande samarbete 

 

Det känns rimligt att utgå från att attityden och kunskapen hos inblandade 

personer låg till grund för resterande hinder. Skulle attityden och kunskapen 

förändras/förbättras så skulle direktiven förmodligen bli tydligare och 

förvaltningsplaner och agila metoder skulle kunna samexistera bättre om det 

fanns mer förståelse hos inblandade. IT-arkitekturen var en bromskloss för vissa 
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team, men jag vet att de arbetades på att byta ut/uppgradera flera system så 

det verkade gå åt rätt riktning. Övriga hinder som följde i listan ovan skulle 

kunna lösas om de ovanstående hindren först fokuserades på.  

Intressant att nummer 8 och 9 står lite i kontrast mot varandra. Flertalet 

respondenter lyfte fram hur det saknades processer och metoder för hur alla 

borde arbeta med kraven. Andra påpekade istället hur man borde arbeta mer 

praktiskt och att man snarare borde anpassa sitt tillvägagångssätt till vad som 

passade just det teamet eller enheten snarare än att följa en gemensam metod 

eller process som kanske inte alls passade för alla. 

Det var dock främst personer på verksamhetssidan som ansåg att det saknades 

metoder och processer medan utvecklarna generellt var mer pragmatiskt lagda. 

Detta känns som en ganska klassisk attityd; en verksamhetssida som strävar 

efter struktur och stabilitet och en utvecklarsida som strävar efter flexibilitet. 

Därav de klyftor som finns. 

 

De team som lyckades arbeta bäst agilt var team som kunde ha fokus på ett 

eller ett fåtal system för utveckling och förvaltning. Alternativt att de hade en 

gemensam produktägare för samtliga system och att samarbetet och 

kommunikationen fungerade bra mellan de flesta inblandade. Det de också hade 

gemensamt var att de var mer pragmatiska och anpassningsbara i sitt 

vardagliga arbete. De team som påverkades minimalt av de negativa faktorerna 

och som samtidigt präglades av flertalet av de positiva var således de team som 

fungerade bäst. 

5.2 Metodkritik 

Eftersom jag valde att delvis utföra snöbollsurval med enkäterna så visste jag 

inte den exakta svarsfrekvensen. På grund av detta representerades 

utvecklarteamen av olika många respondenter, vilket ledde till att vissa frågors 

procentuella svar kunde vara något missvisande då personer inom samma 

utvecklingsteam kanske ofta kan tycka likartat om några frågor. T.ex. frågan om 

hur många som ansåg sig vara agila. Kanske att jag borde ha nöjt mig med svar 

från endast en person per utvecklingsteam. Å andra sidan skulle insamlad data 

inte bli lika omfattande då och intressanta aspekter kanske skulle missas. 

 

Urvalet kanske inte var så jämt fördelat på de olika divisionerna på 

verksamhetsidan, men det var svårt att få tag i så många personer på de 

framförallt divisionen Fastighetsbildningen. Svårt att spekulera om varför. Jag 

fick utgå från de namn som jag blev tilldelad. Jag tror dock resultatet kan ses 

som ganska representativt ändå i sin helhet. 

 

En fråga i enkäten kan ha misstolkats av vissa respondenter. Det gällde en fråga 

angående hur involverade man tyckte användarna var i kravhanteringen. Det 

verkade som flertalet trodde jag menade verksamhetsutvecklarna/ kravställare/ 

produktägare, men då jag egentligen var ute efter hur involverade de faktiska 
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slutanvändarna var. Detta eftersom flertalet ansåg att det var väldigt stor 

involvering, men detta motsades i andra delar av studien sen. Jag borde ha 

förtydligat detta i frågan för att få in korrekt data.   

 

Eftersom jag ville skicka iväg enkäterna så tidigt blev planeringen av dessa 

något bristfällig. När jag senare utförde intervjuerna insåg jag att jag borde tagit 

med några till frågor i enkäten. Vissa frågor kom därmed endast med i 

intervjuerna. Men jag tror dock att det var viktigt att få iväg enkäterna tidigt för 

att kartlägga området och få mer att utgå från i vidare datainsamling. 

 

Transkriberingen av intervjuerna blev inte så strukturerad, utan jag skrev ner 

svaren i ren text, utan frågorna intill. Detta gjorde att det blev svårt att få någon 

bra ordning på insamlad data och det blev svårare att urskilja teman. Nu gick 

det bra ändå men jag borde kanske följt intervjumallen mer slaviskt, både under 

själva intervjuerna och vid transkriberingen. 

 

Jag fick in väldigt mycket data. Nästan lite väl mycket, vilket gjorde att det blev 

svårt att avväga vad jag skulle ta med i uppsatsen.  

Enkätresultaten var ganska omfattande, men jag kunde inte ta med allt i 

uppsatsen utan behövde begränsa mig hårdare utifrån mitt syfte. Jag hoppas att 

jag inte missat något intressant, men för säkerhets skull gjorde jag en 

enkätsammanställning och bifogade som bilaga.  

 

Jag hade från början även tänkt använda observation som datainsamlingsmetod, 

där jag tänkte medverka på något kravställningsmöte eller liknande. Jag valde 

dock att avstå från detta, dels eftersom jag redan hade fått in så mycket data 

men även eftersom jag inte trodde det skulle ge så mycket. Det hade dock 

kunnat bli intressant om jag även haft med observationer. Men jag är nöjd med 

de data jag genererade ändå. 

5.3 Vidare forskning 

Man skulle kunna dyka djupare i det data jag fick fram och även analysera 

samband mellan data. T.ex. om en viss grupp eller enhet tyckte på ett visst sätt 

så kanske de även tyckte på ett visst sätt vad gällde något annat. 

 

Det vore också intressant att studera mer om hur agila metoder kan användas 

inom även andra delar av verksamheter. Det finns viss forskning som undersökt 

hur områden som t.ex. marknadsföring, försäljning och implementering av IT-

system kan dra nytta av ett agilt arbetssätt (Jansson, 2015). Jag tror att det 

finns många fler områden där åtminstone vissa delar av den agila metodiken 

skulle kunna förbättra effektiviteten och höja kreativiteten och motivationen. 

Kanske kunde man studera hur verksamhetsutveckling som helhet kunde 

anamma agila metoder. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Enkätfrågor 

7.1.1 Enkät till utvecklare 
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7.1.2 Enkät till verksamhetssidan 
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7.2 Bilaga 2: Enkätsammanställning 

 

Utvecklarsidan 

 
Ansåg sig arbeta agilt 

Av de tillfrågade ansåg sig 81,8% arbeta agilt. Detta får då tolkas som att de 

ansåg sig arbeta agilt rent generellt, men inkluderande kravhanteringen. 

Resterande 18,2% tyckte att de jobbade agilt till viss del. 

 

Ansåg att deras kravställning var anpassat till ett agilt arbetssätt 

40,9% ansåg att deras kravhanteringsprocess var anpassad till det agila 

arbetssättet. 50% ansåg att det endast till viss del passade, och 9,1% tyckte att 

det passade dåligt.  

 

Så många tyckte det fanns oklarheter med kravhanteringen 

63,6% tyckte att det fanns oklarheter kring hur kravhanteringen skulle gå till 

medan 36,4% inte ansåg sig ha några oklarheter kring detta. 

 

Hur tydliga rollerna var 

36,4% tyckte att rollerna var tydliga, 40,9% ansåg att rollerna till viss del var 

tydliga, och 22,7% tyckte inte att rollerna var tydliga. 

 

Hur involverade användarna var 

36,4% ansåg att användarna var mycket involverade, 31,8% svarade ganska 

mycket, 9,1% ansåg deltagandet som ganska litet, 4,5% svarade lite, 4,5% 

kunde inte svara/visste inte och 13,6% valde alternativet “Övriga”. Det övriga 

inkluderade svar som påvisade att det varierar väldigt mellan olika projekt och 

att slutanvändare sällan var inblandade, att det mest var verksamhetsutvecklare 

och andra från verksamheten man träffade. 

 

Största orsaken till dålig involvering 

36,4% trodde dålig involverande från användare hade att göra med brist på tid, 

9,1% svarade brist på förståelse, och resterande 54,5% svarade “Övriga”, och 

detta inkluderade svar som att det ofta var en kombination av brist på förståelse 

och engagemang, att det varierade stort beroende på vilken verksamhetsenhet 

de jobbade för, att det var kombination av alla tre svarsalternativ, några 

svarade att de tyckte de var engagerade, någon svarade i princip brist på tid så 

kanske borde valt det alternativet, någon svarade “inte applicerbart”,  

 

Kravinsamlingstekniker 
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77,3% använde workshops vid kravinsamling, Prototyptestning och 

brainstorming svarade 54,5% att de använde. 45,5% nyttjade 

användningsfallsmodellering och 27,3% svarade intervjuer, samma andel som 

använde sig av observationer. 4,5% använde enkäter och 4,5% visste inte. 

45,5% svarade “Övriga”, vilket inkluderade svar som att någon från 

verksamheten just då satt och skrev krav tillsammans med utvecklarna, någon 

svarade att det var uppkomna incidenter i produktionen som skulle rättas som 

var deras insamlingsteknik. Vanliga diskussioner under arbetets gång svarade 

någon. Någon förtydligade att deras kravinsamling sköttes av verksamhetssidan, 

någon var osäker pga nyanställd, och någon svarade Scenariomodellering. 

 

Dokumentation 

68,2% använde användarberättelser (User Stories), 40,9% svarade 

användningsfall, 36,4% använde sig av specifikationer såsom Cucumber 

Scenarios eller FitNesse och 18,2% nyttjade traditionella kravspecifikationer. 

40,9% valde även alternativet Övriga, vilket inkluderade svar som att det främst 

var user stories men även scenarios, user stories som sedan bröts ner och 

anpassades, någon svarade att det var olika i olika system - i vissa äldre system 

användes användningsfall och i andra nyare system kortare beskrivningar på 

t.ex. interna wiki-sidan. Någon visste inte och någon förtydligade att utvecklarna 

inte skötte den initiala dokumentationen, och några specificerade att kraven 

dokumenterades i verktyget Jira.  

 

Arbetar med produktägare 

90,9% svarade att de jobbade tillsammans med en produktägare, medan 9,1% 

inte gjorde det. 

 

Produktägares kunskap om utvecklarnas förutsättningar 

På skalan 1-5 över hur bra kunskap produktägaren hade om utvecklarnas 

förutsättningar svarade 13,6% värdet 3, 59,1% värdet 4 och 27,3% värdet 5. 

 

Utvecklares kunskap om verksamhetens förutsättningar 

På skalan 1-5 över hur väl de tyckte deras utvecklingsteam hade kunskaper om 

verksamhetens förutsättningar svarade 27,3% värde 3, 59,1% värde 4 och 

13,6% värde 5. 

 

Hur ofta kravställare kontaktas 

59,1% svarade att de behövde ta kontakt med kravställare under utveckling för 

att förtydliga kraven, 31,8% svarade att en kravställare är en del av deras team, 

27,3% svarade att de kontaktade kravställare innan de accepterade kraven till 

teamets backlog, 22,7% kontaktade kravställare ibland för förtydliganden och 

22,7% svarade “Övriga.” Detta inkluderade svar som att konstant bollande av 

krav sker under utveckling och någon svarade att det varierade pga mängden 

applikationer de ansvarade för. 
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Vad som fungerade bra 

Flertalet tyckte att kommunikationen under utvecklingsarbetet fungerade bra, 

där ett agilt tänkande verkade vara ganska vedertaget bland de flesta 

inblandade i kravhanteringen. Några tyckte det var bra och snabb feedback 

under arbetet och att man arbetade flexibelt med kraven. Lätt att få kontakt 

med med produktägare och systemförvaltare tyckte några. Så länge man kunde 

fokusera på en applikation åt gången fungerade det mesta bra var det några 

som tyckte. Det var ganska tydliga genomgångar och bra engagemang från 

verksamheten tyckte några. 

 

Vad som fungerade sämre 

Det framkom att det i vissa projekt generellt saknades kunskap om agil 

kravställning. Dessutom ansåg några att rollen av produktägare lätt kunde bli en 

flaskhals, samt att de ibland kunde vara ganska osynliga under utvecklingen och 

i vissa fall även sakna ett driv och engagemang.  

Det som många var bekymrade över var mängden applikationer som man 

ansvarade för, dvs verkade flertalet team ha ganska många applikationer att 

utveckla och förvalta vilket kunde leda till prioriteringsproblem i samband med 

kravhanteringen. Flera ansåg också att det fanns en betydande tröghet från 

verksamheten att leverera kraven till utvecklarna och att verksamheten och IT 

ofta inte var i synk, vilket kunde leda till att projekt startade för tidigt. Några 

respondenter önskade att de var mer testdrivna i sitt utvecklingsarbete generellt 

och inkludera mer automatiserade acceptanstester m.m. Någon ansåg att de 

ofta fick krav som var för specifika, dvs mer hur än vad, medan någon annan 

ansåg tvärtom att de ofta fick för vaga krav och att ansvariga beställare borde 

kunna ta mer ansvar för vad de vill. Någon tyckte det var svårt att samla in krav 

från externa användare. Slutligen tyckte någon att att det borde vara mer 

medsittning av t.ex. produktägare några tider i veckan t.ex. för att lättare få 

svar på frågor om kraven. 

 

Hinder för att bli mer agila 

De hinder respondenterna såg för att bli mer agila var framförallt mängden 

applikationer teamen ansvarar för eftersom detta detta innebar att arbetet ofta 

blev ganska splittrat och ofokuserat. Ett annat större problem var de tröga 

förvaltningsplaner som fanns och som tydligen uppdateras en gång per år vilket 

inte ansågs så agilt. Övriga hinder var geografiska avstånd (några team/enheter 

är lokaliserade på olika platser i Sverige), okunskap, personligheter, otydlig bild 

över hur kravhanteringen ska gå till och bristfällig kommunikation.  
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Verksamhetssidan 

 
Ansåg sig arbeta agilt 

45% ansåg att de endast till viss del arbetar agilt i kravhanteringsprocessen, 

35% tyckte att de arbetar agilt, 10% visste inte och 10% svarade “Övriga”. 

“Övriga” svar inkluderade svar som att de inte jobbade så agilt i nåt större 

perspektiv; att allt som skulle utvecklas behövde bli tydligt beskrivet, 

kostnadsuppskattat och nyttobeskrivet innan det kunde starta överhuvudtaget. 

 

Ansåg att deras kravställning var anpassat till ett agilt arbetssätt 

35% ansåg att kravhantering till viss del var anpassat för att agilt arbetssätt, 

30% tyckte det passade bra, 10% tyckte inte det passade och 10% visste inte. 

15% valde alternativet “Övriga” vilket inkluderade svar som att alla har olika 

åsikter om detta så det kommer variera väldigt, någon svarade att det blivit 

bättre men att det finns mycket kvar att jobba med. 

 

Så många tyckte det fanns oklarheter 

65% ansåg att det fanns oklarheter med kravhanteringen medan 35% inte 

tyckte det fanns oklarheter. 

 

Hur tydliga rollerna var 

40% av respondenterna ansåg att det rollerna i kravhanteringen var otydliga, 

35% ansåg att de till viss del var tydliga och 25% tyckte rollerna var tydliga. 

 

Hur involverade användarna var 

30% tyckte användarna var mycket involverade, 35% tyckte de var ganska 

involverade, 10% ganska lite och 10% lite. 5% ansåg att de inte var delaktiga 

alls och 5% visste inte. 5% svarade “Övriga” vilket var att viss behovsanalys 

görs men att respondenten inte visste om de var så delaktiga efter det, men att 

det nog varierar mycket mellan projekt. 

 

Hur mycket man involverar utvecklarna i kravställningsprocessen 

På skalan 0-5 svarade 15% värde 2, 35% värde 3, 35% värde 4 och 15% värde 

5. 

 

Arbetar med produktägare 

70% påstod att de arbetade med en produktägare i samband med 

kravhanteringen medan 30% svarade “Övriga”, vilket i detta fall var svar som 

att rollen inte fanns eller att det inte var en så tydlig roll i deras fall. Rollen 

kanske fanns men man kallade det inte för produktägare. Någon svarade att det 

varierade lite och några förklarade att rollen ibland togs av kravställare. 
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Produktägares kunskap om utvecklarnas förutsättningar 

På skalan 1-5 över hur väl de tyckte produktägare rent generellt hade tillräckliga 

kunskaper om utvecklarnas förutsättningar svarade 5% ⅕, 15% ⅖, 25% ⅗, 

40% ⅘ och 15% högsta värdet 5.  

 

Utvecklares kunskap om verksamhetens förutsättningar 

På skalan 1-5 över hur väl de ansåg att utvecklarna hade tillräckliga kunskaper 

om verksamhetens förutsättningar svarade 5% ⅕, 15% ⅖, 25% ⅗, 50% ⅘ och 

5% gav toppvärdet 5/5. 

 

Hur kommunikationen fungerar mellan användare, produktägare och 

utvecklare 

Flertalet tyckte kommunikationen fungerade ganska bra, särskilt mellan 

produktägare och utvecklare. Andra respondenter tyckte dock att produktägare 

som roll var otydlig och att vem som innehade den rollen också kunde vara 

oklart, vilket ledde till bristfällig kommunikation. Några lyfte fram hur det var 

väldigt varierande från projekt till projekt. I det stora hela verkade merparten 

ändå ganska nöjda med kommunikationen, dock lyfte flertalet fram att det 

knappt skedde någon kommunikation alls mellan slutanvändare och utvecklare. 

Allt gick istället via produktägare eller kravställare. 

 

Hur ofta kravställare kontaktas 

35% svarade att de ofta behövde få krav förtydligade av kravställare innan de 

kunde lämnas till utvecklare. 20% ansåg att de behövde göra detta ibland och 

15% svarade att en kravställare ingår i det berörda utvecklingsteamet, 10% 

svarade “nästan aldrig” och 20% svarade “Övriga”, vilket inkluderade svar som 

att det varierar och att det stäms av med kravställare regelbundet under 

kravhanteringen. 

 

Vad som fungerade bra 

Det som ansågs fungera bra var att utvecklarna ofta hade bra inblick i 

verksamhetens behov och att det fanns många kunniga om kravhantering att ta 

hjälp av under arbetet. De flesta kravställare/verksamhetsutvecklare verkade ha 

bakgrund som handläggare vilket gör att de förstår verksamheten väl och även 

kan agera slutanvändare i många fall. Dessutom var det flertalet som tyckte 

engagemanget från inblandade parter var bra och att samarbetet fungerade fint 

med utvecklarteamen. Någon tyckte också att metoderna för kravhanteringen 

man använde lätt kunde anpassas beroende på typen av projekt.     

 

Vad som fungerade sämre 

Somliga tyckte att rollen av produktägare var något diffus, dessutom tyckte de 

att det ibland var lite oklart vem som hade den rollen. Juridiska aspekter satte 

till viss del käppar i hjulet vid kravställningen. Några tyckte att det övergripande 

samarbetet mellan enheter och divisioner i samband med kravhanteringen var 

bristfälligt, dvs det var sällan det förekom avstämningar mellan olika projekt för 
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att se om det fanns beröringspunkter i kraven mellan de olika avdelningarna. 

Även inom projekt på samma avdelningar fanns bristfällig avstämning, vilket 

kunde leda till att olika krav på samma system.  

Vissa ansåg att verksamhetssidan också skulle gynnas av att arbeta mer som 

team, ungefär som systemutvecklarna gör. Någon tyckte att det inte fanns 

några klara riktlinjer för hur kraven ska dokumenteras. Uppföljningen av krav 

var inte så bra tyckte någon, och kvittering mellan kravställare och 

slutanvändare var lite sämre än mellan kravställare och utvecklare. Det som 

många tryckte på var det faktum att många utvecklingsteam hade allt för många 

applikationer att utveckla och förvalta, vilket ofta ledde till prioriteringsproblem. 

Flera tyckte dessutom att kravställningen inte fick ta den tid som behövdes, att 

utvecklingen börjar för snabbt och att för mycket fokus låg på just utvecklingen 

istället för en balans mellan krav och utveckling, vilket ledde till osynk mellan 

verksamhet och IT. Därtill var det några som tyckte att det generellt saknas 

kompetens om kravhantering och att det saknas tydliga direktiv som alla bör 

följa. Flertalet ville ha tydliga metoder och processer som ska gälla för alla. 

Någon svarade att de på verksamheten inte alltid vet vad de vill ha vilket leder 

till otydliga krav. En respondent ansåg att det agila arbetssättet misstolkats till 

att endast tänka kortsiktigt och att krav behövs på både strategisk och operativ 

nivå och att det krävs bättre sammanfogning av krav på olika nivåer. 

 

Hur man kan bli mer agil 

Många ansåg att det framförallt var tröga förvaltningsplaner (PM3) som hindrade 

kravhanteringen till att bli mer agil. Flertalet betonade också den generella 

trögheten med beslutsfattande i en så pass stor organisation, där det var allt för 

många olika personer som skulle vara med och besluta om kraven. Den juridiska 

aspekten påverkar också arbetet till stor del svarade flera; lagar och 

förordningar ställer krav på vad som ska ske i olika processer och de måste 

därmed anpassa sig till det, vilket gör att de kan bli ganska låsta i arbetssättet. 

Någon svarade att ett hinder kan vara att så pass många system är beroende av 

varandra och om vissa system hanteras av agila team och vissa av mindre agila 

team kan det leda till problem. Geografiska avstånd var det flertalet som 

påtalade som ett hinder för mer agilt arbete, då flertalet team och enheter 

befinner sig i olika städer runt om i Sverige. En respondent svarade att hen inte 

trodde Lantmäteriet hade så stor ambition att bli agila och att begreppet agilt 

redan kostat mer än det givit tillbaka. Någon annan svarade likartat att det 

endast är utvecklarna som arbetar agilt medan resten av Lantmäteriet inte gör 

det. I övrigt var det några som lite mer generellt svarade att  det mest var en 

kulturfråga och att personligheter och brist på tid gjorde att förbättringar av det 

agila arbetssättet var svåra på verksamhetssidan. 
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7.3 Bilaga 3: Intervjuguide 

● Vilken roll har du (roll, enhet, division/leveransteam)? 

○  Hur länge har du jobbat här? 

○  Vilka är dina arbetsuppgifter? 

○  Vad har du gjort tidigare? 

● För vilket/vilka system ansvarar ni för kravhanteringen (och utveckling)? 

○  Förklara lite kort om systemet/systemen? 

● Vilka roller är delaktiga i er kravhanteringsprocess? 

○  Hur skulle du definiera dessa rollers ansvarsområden? 

■  Vilka aktiviteter ansvarar resp. roll för i kravhanteringen? 

■  Hur väl fungerar det? 

○  Hur fungerar kommunikationen mellan dessa roller? 

● Hur fungerar kommunikationen mellan enheter/divisioner? 

○  Synkning av projekt inom samma område? 

● Hur involverade är slutanvändarna i kravhanteringen? 

● Tycker du ni arbetar agilt? 

○  Vilken agil (eller traditionell) metod använder ni? 

○  Föredrar du generellt agilt arbete framför traditionell 

(vattenfallsmetoden) 

■  Varför föredrar du detta? 

○  Hur väl passar ett agilt arbetssätt er kravhantering?  

○  Vilka för- och nackdelar ser du med det agila arbetssättet? 

● Tycker du det finns oklarheter med kravhanteringen (t.ex. insamling, 

dokumentation, roller), vilka isf? 

● Hur samlar ni in kraven, dvs vilka tekniker används (workshops, 

prototyper, observationer mm)? 

● Hur dokumenterar ni kraven? 

○  Hur mycket bör dokumenteras tycker du? 

● Hur prioriterar, kvalitetssäkrar och förvaltar ni kraven? 

● Vilka styrkor ser du med er kravhanteringsprocess? 

● Vilka problem ser du med er kravhanteringsprocess? 

○  Varför finns dessa problem? 

○  Hur löser ni dem idag? 

○  Vad vore en optimal lösning? 

● Hur agila skulle du säga lantmäteriet som helhet är? 

● Varför tror du att vissa team/enheter har så svårt att vara agila? 

● Ev. extrafråga: Hur fungerar kravställning mot externa kunder? 

● Ev. extrafråga: Hur fungerar kravställning när inblandade parter är på 

olika orter? 

● Något du vill tillägga om ämnet? 

 


