
Kravinsamling inom agila BI-projekt
En fallstudie på Agio System och Kompetens AB

Emil Bostedt 

William Dinborn

Informatik, kandidat 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för system- och rymdteknik



  

Sammanfattning  

Denna studie syftar till att undersöka och analysera hur kravinsamlingsprocessen för agila BI-

projekt går till från ett utvecklarperspektiv. Studiens teoretiska referensram är uppbyggd av 

teori inom områdena BI, agila metoder och kravinsamling. För att besvara syftet genomfördes 

en kvalitativ fallstudie på Agio System och Kompetens AB som arbetar med att utveckla BI-

lösningar efter den agila metodiken. Inom fallstudien genomfördes sex stycken intervjuer och 

en workshop för att samla in data från fallstudieföretaget. Vilket sedan sammanställdes genom 

en tematisk analys och kategoriserades i tre övergripande kategorier, BI, Agilt inom BI och 

Kravinsamling.  Denna analys tillsammans med den teoretiska referensramen låg till grund för 

studiens analys och diskussion. Studiens slutsats redogör hur kravinsamlingsprocessen går till 

från ett utvecklarperspektiv. Studien lyfter fram 26 stycken utmaningar som utvecklare 

upplever inom detta område, skillnader mellan hur arbetssättet och de upplevda utmaningarna 

skiljer sig åt i front- respektive back-end lösningar. Slutsatsen presenterar även ett synsätt över 

vad utmaningarna beror på samt vilka samband som uppstår mellan dem. Slutligen presenterar 

vi, baserat på de identifierade utmaningarna som beskrivs i slutsatsen, ett anpassat 

tillvägagångssätt för hur fallstudieföretaget kan hantera dem. 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate and analyze how the requirement gathering process 

for agile BI-projects works from a developer’s perspective. The theoretical framework of this 

study is built with theories concerning BI, agile methodologies and requirement gathering. To 

answer the purpose of this study a qualitative case-study was conducted at Agio System och 

Kompetens AB who works with developing BI-solutions using agile methodologies. Within 

the case-study six interviews were conducted and one workshop to gather data from the chosen 

case-study company. The data were compiled through a Thematical analysis and categorized 

in three general categories that were BI, Agile methodologies within BI and Requirement 

gathering. This analysis along with the theoretical framework provided the basis for the 

analysis and discussion of the study. The conclusion of the study discloses how the requirement 

gathering process goes from a developer’s perspective. The study highlights 26 challenges that 

developers experience within this area, differences between how the work approach and the 

perceived challenges differ in front- and back-end solutions. The conclusion of the study also 

presents a perspective on what the challenges depends on and the relationships in between 

them. Finally, based on the identified challenges described in the conclusion, we present a 

customized approach to how the case study company can handle them.  
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1. Inledning 

Dagens företag kämpar med stora utmaningar i sin vardag på grund av snabba förändringar 

inom marknaderna vilket kräver att de ständigt håller sig framför sina konkurrenter. Enligt 

Kisielnicki & Misiak (2016) gör detta att dagens företag är i större behov av Business 

Intelligence (BI) lösningar än någonsin tidigare. Williams & Williams (2007) förklarar BI som 

ett samlingsbegrepp som kombinerar tjänster, information och metoder för att organisera ett 

företags nyckelinformation och hjälpa dem att öka deras intäkter likväl som effektivitet. Många 

företag besitter stora mängder av data inom deras organisation och med hjälp av BI-lösningar 

menar Trujillo & Maté (2012) att företag kan analysera och förstå den data på ett sätt som 

hjälper dem att göra välgrundade och bättre beslut. Detta har lett till att fler företag har börjat 

inse möjligheterna som BI lösningar kan bidra med. I en undersökning av MIT Sloan 

Management 2012, redogörs att 67% av de tillfrågade företagen såg BI som ett verktyg för att 

hålla sig konkurrenskraftiga. Däremot visar samma undersökning år 2010, att det endast var 

37% av företagen som höll med om ovanstående fråga. Enligt Bijker & Hart (2013) var BI 

rankat som den bästa applikations och tekniska investeringen som företag kan göra mellan år 

2010 och 2013. Columbus (2016) skriver att år 2015 stod BI-mjukvaror för försäljning 

uppemot 122 miljarder dollar samtidigt som denna siffra förväntas öka till 187 miljarder dollar 

till år 2019. Vilket motsvarar en ökning med mer än 50% inom en femårsperiod. Även om 

användningen av BI-lösningar har ökat dramatiskt de senaste åren är den här typen av lösningar 

inte nya på marknaden. Olszak (2013) menar att dessa lösningar har använts sedan 1970-talet. 

Lösningarna användes då främst av höga chefer och beslutsfattare för att fatta bättre och mer 

välgrundade beslut. Enligt Olszak (2013) har dock detta förändrats med åren tillsammans med 

utvecklingen av BI-lösningar. Nu är det inte bara höga chefer och beslutsfattare som använder 

sig av BI, BI är nu användbart för alla i en organisation. Olszak (2013) kallar denna evolution 

för BI 3.0 där exempelvis BI används integrerat i olika mobila plattformar och används för att 

tillhandahålla statistiska analyser bakåt i tiden samtidigt som det går att presentera information 

i realtid.  

 

Allt eftersom användningen av BI-lösningar blivit mer utbredd inom organisationer har det 

resulterat i att det ställs högre krav på leverantörerna av lösningarna, för att möta behoven som 

den nya bredare målgruppen förväntar sig. Kisielnicki & Misiak (2016) menar att det är lätt att 

se utvecklingen av BI lösningar som likvärdigt traditionell systemutveckling. BI kan delas in i 
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två olika delar, front-end och back-end. Front-end delarna kan jämföras med traditionell 

systemutveckling och kan vara de gränssnitt som användarna interagerar med inom en BI 

lösning. När det kommer till back-end delarna menar Kisielnicki & Misiak (2016) att dessa 

delar är mer komplex än en vanlig systemutveckling, då den innehåller integration och 

konfiguration av underliggande datamodeller. Som innebär att ett flertal olika datakällor måste 

sys ihop och fungera tillsammans. Även arbetssättet för att utveckla dessa lösningar har 

förändrats under årens gång. Nuförtiden används ett agilt arbetssätt i allt större utsträckning. 

Detta skiljer sig från de traditionella utvecklingsmodellerna som exempelvis 

Vattenfallsmodellen vilket är av mer strikt karaktär, där tidsplan, budget och funktionalitet 

bestäms i början av ett projekt och utvärderas sedan efter leverans. Enligt Kisielnicki & Misiak 

(2016) förespråkar den agila metodiken ett mer lättrörligt arbetssätt som innehåller korta 

etapper med flertal delleveranser och iterationer under projektets gång, där fokus ligger på 

värdeskapandet för kunden. När det kommer till utvecklingen av BI lösningar räcker det dock 

inte för utvecklarna att enbart ha teknisk kompetens om hur lösningarna fungerar. För att lyckas 

leverera BI lösningar menar Debrortoli et al. (2014) att kunskap om organisationen som ska 

implementera lösningen, är minst lika viktig att besitta som de tekniska kompetenserna. BI 

lösningar handlar enbart om människor, och kräver en förståelse över varför och hur 

organisationen ska arbeta med lösningen. Kisielnicki & Misiak (2016) Detta resulterar i att 

leverantörernas kravinsamlingsprocess blir allt viktigare, då utsträckningen av användare inom 

organisationerna har ökat vilket leder till fler och mer diversifierade målgrupper. För att lyckas 

leverera en lösning som kunden vill ha och upplever nytta av, menar Robertson & Robertson 

(2006) att utvecklare först måste förstå hur lösningen kommer användas och hur den kan hjälpa 

verksamheten att uppnå deras mål för att kunna förstå kunden krav och behov.  

 

Krav har därför en avgörande roll för om ett projekt lyckas eller misslyckas. Eriksson (2007) 

påpekar att om ett felaktigt krav hittas efter en lösning är i produktion kostar det 10 gånger mer 

i jämförelse med om det istället skulle identifieras under kravinsamlingsprocessen. Robertson 

& Robertson (2006) och Eriksson (2007) förklarar att ca 60% av felen och problemen inom ett 

projekt kan härledas till felaktiga krav. De förklarar vidare att ett av de största felen är att 

projekt stressas och för liten hänsyn läggs på kraven för projektet, vilket resulterar i 

slutleveransen blir något slutanvändaren eller kunden inte var ute efter. Enligt Williams & 

Williams (2007) är det kritiskt att förstå de krav som ställs på BI-lösningarna som ska levereras 

till företaget. Vilken sorts information BI-lösningen ska leverera och hur den kommer hjälpa 
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organisationen att nå de uppsatta affärsmålen. Inom agila BI-lösningar kan de mål och krav 

som har satts upp i början av projektet prioriteras om av kund under projektets gång. Därför är 

det viktigt att hantera föränderliga krav under projektets gång.  

 

Områdena BI, agila metoder och kravinsamling separat, är väl utforskade områden. Vid en 

första sökning ser vi att det finns över 4 miljoner träffar när det kommer till BI, över 2 miljoner 

träffar på kravinsamling och ca 1 miljon träffar vid agil utveckling. När det kommer till 

kravinsamling för BI-lösningar där utvecklingsarbetet sker agilt ser vi dock att forskningen för 

detta avtar och vi får ca 200 000 träffar. I de artiklar vi läser ser vi att den forskning som finns 

inte utgår ifrån en utvecklares perspektiv och på grund av detta anser vi att det finns ett gap att 

fylla. För att undersöka detta kommer vi genomföra en fallstudie på ett företag som arbetar 

med att utveckla BI-lösningar utifrån den agila metodiken. Därav kommer vi mer specifikt 

undersöka kravinsamlingsprocessen från utvecklares perspektiv.  

 

1.1. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur kravinsamlingsprocessen för agila BI-

projekt går till från ett utvecklarperspektiv. Utifrån detta kommer förslag på åtgärder för att 

hantera eventuella utmaningarna ges.  

 

1.2. Frågeställning 

För att besvara studiens syfte ställs följande forskningsfrågor: 

• Hur arbetar utvecklare med kravinsamling inom agila BI-projekt och vilka upplevda 

utmaningar kan identifieras? 

• Skiljer sig utvecklarnas arbetssätt och upplevda utmaningar mellan front- respektive 

back-end lösningar och hur tar i så fall dessa skillnader sig uttryck? 

• Vad beror utmaningarna på och finns det något samband mellan dem?  
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2. Teoretisk referensram 

Kapitel ger en översiktlig bild av vad Business Intelligence och agila metoder är och hur företag 

och leverantörer arbetar samt förhåller sig till dessa områden. Därefter går vi djupare in på 

själva kravinsamlingsprocessen och redogör för olika synsätt inom detta område. Slutligen 

sammanställs detta i en modell som kommer ligga till grund för det analysarbetet som kommer 

presenteras i kapitel 5 Analys och diskussion.  

 

2.1. Business Intelligence  

Enligt Olzak (2016) är den vanligaste definitionen av BI att det är ett paraplybegrepp.  Detta 

paraplybegrepp täcker in teknikerna, applikationerna och processerna som krävs för att samla 

in, lagra, söka och analysera organisationers data för att hjälpa dem att fatta bättre beslut. BI 

har under åren genomgått fyra typer av utveckling. Olzak (2016) kallar dessa för: 

1. BI 1.0 

2. BI 2.0 

3. BI 3.0 

4. Cloud BI 

BI 1.0 började användas mellan 1970–1980 talet och var nära besläktat med den tidens 

beslutsstödprogram. Det som avskilt BI 1.0 mot de beslutsstödsprogram som användes var att 

BI 1.0 använde sig av DW, Data marts och ETL verktyg för att konvertera och integrera 

organisationsspecifik data, i jämförelse med de tidigare beslutsstödsprogram som använde sig 

av statistiska metoder för att genomföra sina analyser. BI 2.0 användes mellan 1990 och 2005 

och bestod av en vidareutveckling av mer avancerade DW och OLAP tekniker. Det som dock 

karaktäriserade BI 2.0 var integrationen med internet. Olika sökmotorer som Google och 

Yahoo blev integrerade i BI lösningarna och möjliggjorde organisationer att synas och 

integrera med deras kunder online. Senare under eran av BI 2.0 menar Olzak (2016) att det 

skedde en markant ökning av användarcentrerat innehåll i form av analyser av sociala medier, 

bloggar, forum etc. detta för att tillhandahålla företag bättre förståelse för deras kunder. BI 3.0 

är den era vi befinner oss i idag och den bygger på samma tekniker som BI 2.0 i form av DW 

och data marts. Fokus för BI 3.0s är att förbättra informationen och underlätta företags 

beslutsfattande för alla anställda i ett företag, inte bara för höga chefer.  Detta har skett i form 

av ökad användning av mobila plattformar, analyser av webbmaterial och skapandet av en ny 
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typ av BI-arkitektur. Detta tillhandahåller intuitiva självanvändningsplattformar som möjliggör 

att alla i företaget som är i behov av företagets data kan integrera med plattformarna och se 

företagsdata i realtid. De senaste åren har en ny trend dykt upp som Olzak (2016) kallar för 

Cloud BI. Begreppet innebär att BI lösningar säljs som en tjänst som kan tillhandahålla en lägre 

kostnad, en snabbare produktionssättning och en ökad flexibilitet. Detta genom att BI 

arkitekturen har flyttats till molnlösningar.  

 

Enligt Olzak (2016) finns det två olika perspektiv på BI. Ett tekniskt perspektiv som beskriver 

BI som ett integrationsverktyg som samlar in data från flera olika källor, och sedan analyserar 

data och göra den lättillgänglig för organisationer att använda och förstå. Det andra 

perspektivet är verksamhetsperspektivet, vilket beskriver BI som ett sofistikerat angreppsätt att 

använda för beslutsfattande som sträcker sig mellan olika avdelningar inom en organisation. 

För att lyckas med en BI implementation menar Debrortoli et al. (2014) att det är viktigt att 

förstå och hantera båda perspektiven. De vanligaste begreppen för att förstå BI ur ett tekniskt 

perspektiv är: 

• Datakällor 

• Data warehouse 

• OLAP 

• ETL 

• BI-plattformar 

Datakällor kan lättast beskrivas som de olika platserna företag sparar deras data i, detta kan 

vara databaser, Excelfiler, textfiler, webbplatser eller liknande. Enligt Vaisman & Ziamányi 

(2011) möjliggör ett data warehouse (DW) att företag kan slå samman data av både olika slag 

och från olika datakällor. Med detta menar de att ett DW används för att lagra stora mängder 

data från olika typer av datakällor. On-Line Analytical Processing (OLAP), är ett verktyg som 

används för att effektivt söka igenom ett DW. Vaisman & Ziamányi (2011) menar att OLAP 

används för att organisera tabeller från DW i olika dimensioner och hierarkier, detta kan även 

kallas för en kub. Kuben möjliggör användarna att på ett effektivt sätt söka igenom stora 

mängder data och filtrera den utifrån valda dimensioner och hierarkier. ETL står för Extract-

Transform-Load. Enligt Vaisman & Ziamányi (2011) börjar ETL-processen med att data 

extraheras från olika datakällor (Extract). För att sedan arbetas om utifrån valda villkor 

exempelvis datum/tid etc. (Transform). När företagets data är transformerat utifrån de villkor 
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som användarna vill ha, laddas den sedan in i ett DW (Load). Det finns idag ett flertal olika 

typer av BI-plattformar, dessa kan ses som gränssnittet eller programmet som användaren 

integrerar med. Plattformen anropar kuben för att hämta den data som analyserats och denna 

presenteras sedan i plattformen.   

 

2.2. Agila metoder 

Agila metoder växte fram under 1990-talet som en reaktion hos systemutvecklare mot de 

traditionella projektmodellernas utformning. Enligt Gustavsson (2007) fann systemutvecklarna 

att de traditionella modellerna var för dokumenttunga vilket ledde till att systemutvecklarna 

upplevde att de lade ner mer tid på dokumentation än de gjorde på att utveckla själva 

lösningarna. I februari 2001 träffades 17 erfarna personer med olika IT-bakgrund för att 

tillsammans ta fram ett arbetssätt för hur effektiv mjukvaruutveckling kan bedrivas. Agila 

metoder är ett samlingsbegrepp av olika systemutvecklingsmetoder, några exempel är: 

• Scrum 

• Kanban 

• Extreme Programming 

• Lean Development 

Manifestet syftar till att fungera som en metod som systemutvecklare kan förhålla sig till när 

det kommer till effektiv mjukvaruutveckling. Manifestet hänvisar till: 

• Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

• Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

• Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Manifestet anser att även om det finns värde i att följa punkterna till höger så värdesätts 

punkterna till vänster högre. Med detta menar de att inom ett projekt som bedrivs enligt de 

agila metoderna skall projektmedlemmarnas högsta prioritet vara att tillfredsställa kunden. 

Detta genom att ständigt och ofta leverera värdefull programvara. För att uppnå detta menar 

Manifestet att det är nödvändigt att välkomna föränderliga krav även om det dyker upp sent 

under utvecklingsprocessen, samt att involvera verksamhetskunnig personal tillsammans med 

utvecklarna under hela projektet. Manifestet menar att det är viktigt med förtroende och att lita 

på att de enskilda personerna får jobbet gjort. Deras synsätt för att uppnå snabba resultat är 
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genom att bygga upp teamen med motiverade individer och att teamen arbetar självorganiserat. 

Fokus ska dock alltid ligga i enkelheten, att maximera arbetsnyttan och att leverera fungerande 

programvara ofta. Den agila metodiken skiljer sig mot traditionella utvecklingsmetoder som 

exempelvis Vattenfallsmodellen på flera sätt. Största skillnaderna som uppstår när agila 

metoder ställs mot de mer traditionella är hur krav och behov hanteras samt hur leveranser sker. 

Gustavsson (2007) förklarar att vid vattenfallsmodellen bestämdes projektets krav och behov 

före projektet startade. Därefter började systemutvecklarna bygga lösningen, för att sedan när 

det är klara testa av den och leverera hela lösningen till kunden. Detta menar Gustavsson (2007) 

ofta ledde till att kunderna inte kände att de hade fått det de hade beställt. I jämförelse med 

agila metoder där kunden har möjlighet att uppdatera kraven under projektets gång, samt att 

delleveranser av den stora lösningen levereras frekvent och kontinuerligt. Gustavsson (2007) 

förklarar att agila metoder ständigt tillhandahåller möjligheten att justera resultatet, då kunden 

får se hur lösningen ser ut genom de mindre delleveranserna och om nödvändigt förändra 

kraven under projektets gång.  

 

2.2.1. Scrum 

En agil metod som enligt Hughes (2013) år 2013 var den mest frekvent använda, heter Scrum. 

Han menar att om inget är specificerat använder utvecklare mest troligt Scrum. Metoden 

uppfyller de agila riktlinjerna nämnt ovan i form av frekventa, kontinuerliga delleveranser 

(sprintar), och att ständigt vara flexibel utifrån föränderliga krav. Mer specifikt används Scrum 

på följande sätt: Teamen ska inte innehålla fler än tio deltagare, ska fler deltagare ingå i 

projektet menar Gustavsson (2007) att företaget ska dela upp deltagarna i fler team. Rubin 

(2013) anser att varje team ska bestå av en projektbeställare, en ScrumMaster och ett team av 

utvecklare, det kan även ingå andra roller men de tre nämnda är det lägsta kravet som behövs 

för att genomföra Scrum-metodiken.  

 

2.2.1.1. Roller inom Scrum 

Rubin (2013) definierar rollen som utvecklingsteamet inom Scrum som en mångfaldig, 

krossfunktionell samling av alla de olika roller som återfinns i traditionell systemutveckling, 

som t.ex. UX-designer, programmerare eller databasadministratör. Utvecklingsteamet är 

tillsammans ansvariga för att designa, bygga och testa den beställda lösningen. De ska vara 

självorganiserande för att på bästa sätt kunna bestämma hur de ska klara av de mål som sätts 
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av projektbeställaren. Gustavsson (2007) anser även att kompetensen inom utvecklarteamet 

bör vara delat mellan verksamhetskunniga och teknikkunniga för att uppnå en spridning av 

kompetens som kan slutföra det åtagna projektet.  

 

Varje team leds av en ScrumMaster, Scrums version av projektledare. Anledningen att Scrum 

väljer att kalla sin projektledare för ScrumMaster, menar Gustavsson (2007) är för att de vill 

förtydliga att det finns en skillnad i rollen i jämförelse mot de traditionella metoderna. 

ScrumMastern ska vara en coach, inte en chef. Dennes huvudsakliga uppgift är att stötta och 

hjälpa gruppen att uppnå projektmålen så effektivt som möjligt. Rubin (2013) anser även att en 

ScrumMaster ska hjälpa teamet genom att leda dem genom processerna, även att eliminera 

hinder på vägen som stör produktiviteten för utvecklingsteamet. Rubin (2013) beskriver likt 

Gustavsson (2007) att en ScrumMaster ska vara en coach för teamet, men samtidigt inte ta 

kontroll över dem. 

 

Till varje projekt finns det en projektbeställare. Det är personen som beställer projektet, som 

ansvarar för verksamhetens kravställning samt har den övergripande bilden av 

projektresultatet. ScrumMastern kommunicerar kontinuerligt med projektbeställaren för att 

fastställa kraven och för att stämma av under projektets gång om kravställningen eller 

projektmålen har förändrats. Kravinsamlingsprocessen inom Scrum menar Gustavsson (2007) 

startar med att samla in övergripande krav. Detta för att utvecklarna snabbt ska få en bild av 

vad det är som ska göras, detta görs oftast i form av användarhistorier eller användningsfall. 

Dessa historier eller fall beskriver projektets olika mål på ett kortfattat sätt, ca två meningar. 

Detta för att det ska vara både enkelt och smidigt att ändra dem under projektets gång om det 

skulle krävas samtidigt som de ger samtliga inblandade parter en överblick och förståelse över 

kraven. Dessa historier formuleras sedan om till krav och mål för projektet och utifrån dessa 

krav så formuleras det aktiviteter. Det är projektbeställaren som ansvarar att prioritera vilka 

aktiviteter som är viktigast att bygga först och vad som ska ingå i nästkommande sprint. 

Gustavsson (2007) anser dock att detta fungerar bättre i teorin än i praktiken. Många gånger 

ställs leverantörer med en projektbeställare som inte besitter nog mycket kunskap om 

verksamheten för att fastställa kraven. Gustavsson (2007) menar att det är ytterst viktigt att 

som leverantör i sådana lägen inte hitta på krav utifrån sin bild av vad kraven kan vara. 
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Leverantörerna bör istället komma med lösningsförslag åt kunden för att sedan låta kunden 

fundera över dem och sedan återkomma med krav utifrån de givna lösningsförslagen. 

 

2.2.1.2. Genomförande av projekt enligt Scrum 

Rubin (2013) anser att inom Scrum bör det värdefullaste arbetet prioriteras först. 

Projektbeställaren med input från Scrum-teamet och andra intressenter har det yttersta ansvaret 

för att bestämma och hantera i vilken ordning arbetet prioriteras och genomförs. Detta görs i 

en lista som kallas produkt backloggen eller Product Backlog. Denna lista kan innehålla 

funktioner, ändringar i befintliga funktioner, buggar som måste åtgärdas eller andra 

förbättringar. I denna lista ska det viktigaste ligga överst och det lägst prioriterade ligga sist i 

listan. Rubin (2013) förklarar att denna lista är en artefakt som konstant ska utvecklas och 

ändras allt eftersom målen ändras eller efter iterationer av arbetsprocessen. Att ändra, förfina, 

prioritera, omprioritera eller tidsestimera produkt backloggen kallas ”backlog grooming”.  

 

I Scrum arbetar teamen i så kallade sprintar. Dessa sprintar är tidsperioder som har satta start- 

och slutdatum, och alla sprintar ska fortlöpa under samma tidslängd. Rubin (2013) anser att 

ungefär en kalendermånad är en bra tidsram för en sprint. Sprintarna kan vara längre eller 

kortare, men generellt ska de hållas korta för att snabbare kunna leverera något värdeskapande 

för kunderna. När den nuvarande sprint är över ska nästa sprint påbörjas direkt. Inom tidsramen 

av en sprint ska aktiviteter från produkt backloggen genomföras, för att planera detta genomför 

projektbeställaren, ScrumMaster och utvecklingsteamet tillsammans en Sprint Planning. I 

denna fas planeras nästkommande sprint genom att sätta upp ett mål för den sprinten, och sedan 

prioritera aktiviteter från produkt backloggen som gör att målet uppfylls. De aktiviteter som 

prioriteras ska rymmas inom den satta tidsramen av sprinten, men samtidigt inte sätta för stor 

press på utvecklingsteamet. Dessa prioriterade aktiviteter bryts sedan ned i mindre bitar och 

tids estimeras, de ska bli så små att det ska ta mellan fyra och åtta timmar att genomföra dem. 

Vid avslutad sprint ska utvecklingsteamet leverera en vad Rubin (2013) för ”potentially 

shippable product increment”. Med detta menas att utvecklingsteamet ska leverera en bit av 

den färdiga produkten som uppfyller de uppsatta kraven, uppfyller god kvalitet och är 

potentiellt implementerbar. Det sistnämnda beror på projektets natur, om det är en nyutveckling 

finns det inget att implementera biten till, medan om det skulle vara en vidareutveckling ska 
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det levererade kunna implementeras direkt i det befintliga systemet. Inom Scrum används 

begreppet Definition of Done vilket är ett stadie när arbetet anses vara klart. (Rubin, 2013) 

 

För att uppnå den flexibilitet som eftersöks inom Scrum används korta stå-upp möten (Standup 

eller Daily Scrum), dessa möten ska enligt Gustavsson (2007) ske på en regelbunden tid varje 

vecka och skall inte ta mer än 15 minuter att genomföra. Detta genomförs för att alla deltagare 

inom projektet ska hålla sig uppdaterade om vad som är gjort, vad deltagarna gör nu och om 

det finns något problem som måste hanteras. Det är ScrumMastern som leder dessa möten.  

 

Efter en genomförd sprint menar Rubin (2013) att två saker ska genomföras. Det första är en 

Sprint Review. Målet med denna aktivitet är att tillsammans med hela Scrum-teamet, 

projektbeställare, intressenter och kunder/användare granska de funktioner som har blivit 

levererade i sprinten. Genom att samla så många tillsammans ger det en god chans till att 

utvecklingsteamet får en djupare förståelse av verksamheten och att de kan svara på frågor från 

användare och intressenter. Den andra aktiviteten som ska genomföras är en Sprint 

Retrospective. Detta anser Rubin (2013) att Scrum-teamet ska genomföra efter Sprint Review 

men före Sprint Planningen av nästkommande sprint. Under denna aktivitet diskuterar 

utvecklingsteamet, ScrumMaster och projektbeställaren Scrum-processen, och diskuterar vad 

som fungerat bra och vad som behöver förbättras. I denna aktivitet ska teamet tillsammans ta 

fram konkreta och realiserbara förbättringar av arbetsprocessen Scrum, som de sedan testar 

under nästa sprint för att tillsammans kunna arbeta bättre och effektivare. Detta är det sista som 

genomförs i en sprint. Sedan börjar nästa sprint med en Sprint Planning, därefter itererar teamet 

i denna arbetsprocess tills projektet är slutfört. (Rubin, 2013) 

 

2.2.2. Agil BI utveckling  

Även om agila metoder har implementerats inom den moderna systemutvecklingen under en 

relativt lång tid, så har arbetssättet inte varit lika accepterad inom utvecklingen av BI-lösningar. 

Hughes (2013) anser att eftersom BI-projekt är bland de största och mest komplexa system som 

företag har inom deras organisation, resulterar detta i att metoderna inte är applicerbara rakt 

av, utan kräver vissa modifikationer för att kunna fungera optimalt för att hantera den bredd 

och det djup som BI-lösningar innebär. Hughes (2013) menar även att dessa modifikationer ser 

annorlunda ut beroende på vilken typ av lösning företaget vill implementera. På grund av att 
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detta blev de agila metoderna inte bemötta lika väl inom BI som de blev inom 

systemutvecklingen. Hughes (2013) hävdar dock att detta har förändrats under de senaste åren 

där han nu ser att fler och fler företag anammar de agila metoderna i utvecklingen av BI-

lösningar. Enligt Kisielnicki & Misiak (2016) har agila metoder för att utveckla BI-lösningar 

visat sig vara effektivare än de traditionella metoderna från ett slutanvändar- och 

kundperspektiv. Detta då de tillhandahåller ett synligt resultat och adderar värde för 

slutanvändarna och kunden snabbare än de traditionella metoderna gjorde. På grund av BI 

lösningarnas komplexitet krävs det dock vissa modifikationer för att agila metoder ska vara 

applicerbara vid utveckling av BI-lösningar. Hughes (2013) syn på vilka skillnader som måste 

göras är:  

• Skapa ett extra lager av funktionskrav utöver användarhistorier 

• Inkludera tre nya ansvarsområden för teamen, inkrementell design, projektarkitektur 

och IT-arkitektur, där personen med IT-arkitektur också har rollen som ScrumMaster 

• Organisera teamen inom en pipeline av leveransaktiviteter 

• Genomföra två iterationen innan själva utvecklingssprinten påbörjas 

• Dela upp användardemon i två delar 

• Skapa och underhålla ett flertal små dataset för att snabbt kunna ladda in testdata och 

validera funktionalitet    

Hughes (2013) menar att beroende på hur komplicerad integration BI lösningen kommer kräva, 

desto fler anpassningar måste göras på agila metoderna. Han förklarar att om lösningen främst 

består av förändringar i användargränssnittet kommer det endast krävas ett fåtal av de 

ovannämnda punkterna. I kontrast till en mer en mer komplicerad integration som handlar om 

ett flertal nya datakällor och komplexa transformationer kommer alla ovannämnda punkter att 

krävas. Hughes (2013) menar dock att om ett företag lyckas anpassa sina agila metoder utifrån 

projektets förutsättningar, kommer det resultera i ett kortare tidsspann för kunden att uppleva 

värde från projektet, ett högre kunddeltagande och mer frekventa delleveranser av värde och 

informationsuppdateringar för kunden.  

 

2.3. Kravinsamling 

Goldsmith (2004) menar att alla systemutvecklare han har träffat under sin karriär har någon 

gång varit i situationen där de levererat en lösning åt en kund och kunden har påpekat att det 

inte var så kunden hade tänkt sig att lösningen skulle bli. Detta härleder han till tillbaka till 



 14  

kravinsamlingsfasen och poängterar hur viktig denna fas är för att en kund ska acceptera 

lösningen, samt hur svårt det faktiskt är att samla in rätt krav. Goldsmith (2004) framför att 

detta inte är någon nyhet utan att de flesta är medvetna om vilken viktig roll krav har inom ett 

projekt. Men trots utvecklares medvetenhet om detta så uppstår ändå problem med en bristfällig 

kravställning alltför ofta.  

 

En av anledningarna att dessa problem fortfarande uppstår menar Goldsmith (2004) är för att 

det är svårt att förklara med ord hur något ska se ut visuellt. Han beskriver att det är vanligt för 

utvecklare att dra slutsatsen att kunden inte vet vad de vill ha, hans syn är att kunden vet vad 

de vill ha, de kan bara inte förklara det på ett sätt så alla utvecklare förstår hur de menar. Detta 

gäller förstås inte i alla situationer, det är svårt att samla in krav och det är inte bara kundens 

ansvar att förmedla dem. Utvecklarna måste ständig försöka förstå vad det är kunden söker 

efter och ställa följdfrågor som kan hjälpa dem på vägen. Goodwin (2009) beskriver att 

projektbeställare ofta förespråkar detaljerade och omfattande kravdokument vilket hon menar 

resulterar i att utvecklarna inte kan förstå kraven fullt ut innan de har börjat bygga lösningen. 

Hon anser att genom att först ta fram de övergripande kraven, för att kunna börja bygga 

lösningen för att sedan komplettera kraven efter att ha sett lösningen, hjälper det inte bara 

utvecklarna att förstå de ursprungliga kraven utan det hjälper även projektbeställaren att ta fram 

mer korrekta krav under resten av projektet. Goldsmith (2004) jämför rollen att samla in krav 

är lik rollen som detektiv. Han menar att likt en detektiv som utreder ett fall så handlar det inte 

bara om att ställa rätt frågor utan det gäller att lyssna på samtliga inblandade parter och 

analysera deras svar för att komma fram till vem som är skyldig. Goldsmith (2004) menar att 

detta tillvägagångssätt även går att applicera för att samla in krav. Det gäller att vara 

uppmärksam på de små detaljerna och försöka analysera hur dessa detaljer hänger ihop, varför 

de kan vara viktiga och hur de kan skapa värde för kunden.   

 

Goldsmith (2004 menar att värde uppfylls när kundens affärsmål möts och att värde alltid 

resulterar i en kostnadsfråga i slutändan, ökade intäkter eller reducerade kostnader för utgifter. 

Boztepe (2007) beskriver att kunden gör en avvägning före användningen av en tjänst vilket 

innebär att de gör en bedömning över vad de får ut av tjänsten i förhållande till vilken 

uppoffring de måste göra i form av tid, energi och pengar. Hon menar att värde kan kopplas till 

användarens tidigare erfarenheter och att dessa spelar in i hur en användare vill och kommer 
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att uppleva en tjänst. Hon beskriver vidare att värde alltid är både kontext- och 

situationsspecifik och att värde upplevs olika både från person till person och från en kontext 

till en annan.  

 

Lusch & Vargo (2015) beskriver värde som en ökning av värdebefinnandet hos en aktör. De 

menar att värde alltid är både specifikt och unikt för varje enskild aktör. Detta på grund av att 

värde är upplevelsebaserat och inte kopplat till enskilda individer eller tjänster och att värde 

alltid samskapas mellan ett flertal olika källor. De beskriver att de använder sig av begreppet 

”kontextberoende värde”, vilket de förklarar vidare innebär att värde är beroende av att 

interagera med andra resurser och aktörer och därför blir den kontext som en användare 

använder en tjänst som BI väsentlig att förstå. Kristensson et al. (2014) anser även de att värde 

är både situations- och kontextspecifikt. De redogör för exemplet att den som dricker kaffe 

upplever ett större värde av den första koppen kaffe på morgonen än de gör när den tredje 

koppen förtärs. Med detta vill de lyfta fram att för att verkligen förstå vad som skapar värde 

för en kund måste utvecklarna förstå hur, varför och i vilken kontext lösningen har använts 

eller kommer att användas. Lusch & Vargo (2015) anser att vid en leverans av en tjänst mellan 

en leverantör och en kund sker inte värdeskapandet vid själva leveransen, utan värdeskapandet 

uppstår när och hur kunden använder tjänsten. De menar att en leverantör inte kan erbjuda 

värde för kunden genom en leverans, utan att de erbjuder kunden ett värdeförslag och att värde 

sedan samskapas mellan kunden och leverantörer.  

 

Enligt Kristensson et al. (2014) är värdeskapande processer svåra att fånga. Detta på grund av 

att information är subjektiv och kontextspecifik vilket leder till att det endast är personen som 

upplever värdet som verkligen kan förklara hur hen upplever det. De beskriver processerna 

som klibbiga, och menar att det är svårt att överföra det klibbiga till information som 

leverantörerna kan använda för att förstå vad det är som skapar värde för kunden. Eftersom det 

är svårt att fånga de värdeskapandet processerna menar Kristensson et al. (2014) att det är 

viktigt att använda rätt metoder för att göra detta. De anser att vid intervjuer eller typer av 

fokusgrupper är det svårt för kunden att förklara vad det är som skapar värde. Detta uppstår på 

grund av att kunderna inte minns exakt vad de var som gjorde att de upplevde värde, samt att 

det kan finnas faktorer som användarna tar för givet och inte tänker på att förklara till den som 

ställer frågor. Kristensson et al. (2014) lyfter även fram att sådana typer av metoder inte heller 
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sätter kunderna i den kontext som de befinner sig i som när de faktiskt använder tjänsten. De 

menar att leverantörer kan ta för givet att bara de ställer rätt frågor kommer de få rätt svar, men 

deras syn är att detta inte stämmer utan att det är upp till den som ställer frågor att klara av att 

tolka svaren kunden ger och sedan omvandla detta till användbar information.  

 

Enligt Kristensson et al. (2014) bör val av datainsamlingsmetod väljas utifrån vilken typ av 

projekt det är som ska genomföras. De ger förslag på metoder för tre olika projekttyper: 

1. Förändringar i befintliga system 

2. Nytt system som ska förbättra det befintliga systemet 

3. Nytt system som kommer innebära en stor förändring för verksamheten 

När det kommer till förändringar i befintliga system anser de att utvecklare bör nyttja den data 

som finns tillgänglig i form av användares åsikter och erfarenheter tillsammans med 

observationer och felrapporter. Gäller det ett nytt system som syftar att förbättra det befintliga 

systemet förespråkar Kristensson et al. (2014) att fokusgrupper, intervjuer och enkäter är 

lämpliga metoder att använda sig av. Ska ett nytt system som kommer innebära en stor 

förändring i verksamhetens arbetssätt utvecklas, anser de att utvecklarna bör involvera 

användarna i olika former under utvecklingsprocessen. Detta för att skapa sig en förståelse över 

hur kunderna arbetar i deras riktiga kontext. Boztepe (2007) förespråkar även hon att eftersom 

värde är så komplext, innehåller flera olika variabler och eftersom det inte finns ett enskilt rätt 

svar för vad det är som skapar värde för kunder går det inte att endast använda sig av en metod 

för att undersöka detta. Goodwin (2009) styrker detta och anser att utvecklarna måste använda 

sig av flera olika källor med information för att kunna genomföra en lyckad kravinsamling. 

Hon anser att metoder som personas och scenarion är bra metoder att använda sig av för detta. 

Personas är en metod som bygger på att beskriva en möjlig fiktiv användare i form av 

exempelvis namn, ålder, roll i företaget, erfarenheter, beteenden och uppsatta mål. Scenarion 

används för att skapa en bild över hur framtiden kan se ut och bygger på att beskriva en möjlig 

framtida situation. Goodwin (2009) förespråkar att använda sig av målinriktade scenarion 

vilket innebär att scenarion kopplas samman med mål från de tidigare skapade personas och 

beskriver hur varje typ av persona kommer att använda den nya lösningen i en specifik situation 

för att uppnå personans uppsatta mål. Hon anser att kravinsamlingsprocessen kan brytas ned i 

två delar, en analytisk fas där kravinsamlaren undersöker och analyserar informationen från de 

olika källorna. Sedan en generisk del, där skapandet av scenarion som beskriver användandet 
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av tjänsten sker och att utvecklarna utifrån resultatet av dessa två delar börjar skapa kraven för 

projektet.  

 

Goldsmith (2004) anser att fokusera på vad som skapar värde för kunden är den viktigaste och 

mest hjälpfulla riktlinjen som kan användas för ett lyckat kravarbete. Han beskriver vidare att 

det finns en länk mellan kundens affärsmål och kravet som framförts och berättar vidare att om 

utvecklarna inte kan se den länken så betyder det att de inte har förstått kravet fullt ut. Enligt 

Goldsmith (2004) är detta synsätt lika viktigt för utveckling av stora likväl små nya system och 

små respektive stora förändringar i befintliga system. Goldsmith (2004) anser att ett bra 

tillvägagångssätt för att hantera detta är att sätta sig in i bakgrunden om det befintliga systemet, 

och förstå vad som fungerar bra respektive dåligt. Detta för att erhålla en djupare förståelse 

över varför den föreslagna förändringen är nödvändig och hur den kommer att användas inom 

verksamheten. Genom att erhålla en djupare förståelse över detta menar Goldsmith (2004) att 

det blir lättare att koppla ihop kraven med vad det är som skapar värde för kunden. Det skapar 

även bättre möjligheter för utvecklarna att lättare kunna se om något krav missats eller behöver 

kompletteras.  

 

Enligt Goldsmith (2004) och Goodwin (2009) är det vanligt att kunder fokuserar på hur 

lösningen ska utvecklas istället för vad lösningen ska bidra med. Goldsmith (2004) menar att 

det är viktigt att skilja på affärskrav och systemkrav. Detta då affärskraven beskriver vad det 

är som ska göras medan systemkraven beskriver hur något ska göras. Goodwin (2009) anser 

att detta hänger ihop med att kundens behov inte har utretts tillräckligt djupt. Hon menar att 

det är viktigt att först klargöra behovet för att sedan titta på möjliga lösningar och att akta sig 

för att välja en uppenbar lösning för snabbt. Hon anser att detta kan leda till att bättre 

möjligheter missas. Enligt Goldsmith (2004) är det också viktigt att tänka på hur kraven 

formuleras och vilket språk som används. Han menar att många gånger kan kraven formuleras 

för tekniskt, vilket resulterar i att verksamheten inte förstår kraven, eller så används ett 

affärsspråk som inte utvecklarna förstår. Han förklarar vidare att det är viktigt att formulera 

kraven så att samtliga inblandade parter förstår dem fullt ut, tack vare detta minskar risken för 

missförstånd under projektets gång. Även Kristensson et al. (2014) lyfter denna problematik 

och menar att om en leverantör inte förstår verksamhetens behov och utvecklar en för teknisk 
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lösning kommer det resultera i att kunden inte kommer uppleva nytta av lösningen och i 

slutändan inte använda den. 

 

2.3.1. Traditionell och Agil kravinsamling  

De agila metoderna tillämpar ett annat angreppsätt när det kommer till kravinsamling än vad 

de traditionella metoderna förespråkat. De traditionella metoderna förespråkade att samtliga 

krav var tvungen att vara insamlade innan projektet startade vilket ofta resulterade i form av 

ett omfattande dokument. Gustavsson (2007) menar att de agila metoderna förespråkar att det 

endast är de övergripande kraven som behöver vara insamlade i form av användarhistorier för 

att utvecklarna snabbt ska kunna börja bygga lösningen. Detta är möjligt att genomföra därför 

att de slutgiltiga kraven bestäms inför första sprinten och efter den första sprintleveransen är 

det möjligt för kunden att komplettera kraven efter att ha sett hur den levererade lösningen 

faktiskt ser ut och fungerar. Hughes (2013) menar att det är ofta svårt för kunder att veta exakt 

vad de vill ha tills efter de sett eller använt en lösning. Genom att först leverera en del av 

lösningen ger det kunden en bild av hur slutprodukten kan se ut, tack vare detta kan kunden 

lättare se var kraven kan behöva förtydligas och om nödvändigt komplettera dessa innan nästa 

sprint börjar. Hughes (2013) menar att minsta lilla ändring i formuleringen av ett krav kan 

resultera i att en utvecklare lägger ner en stor mängd tid på att bygga fel sak. Genom att använda 

sig av traditionella metoder skulle sådana fel inte upptäckas först efter hela lösningen är 

levererad och möjligtvis vara svåra att åtgärda. Inom agila metoder skulle detta dock upptäckas 

vid den första delleveransen och ett nytt korrekt krav skulle kunna samlas in. Inom de agila 

metoderna menar Gustavsson (2007) att de insamlade kraven ständigt prioriteras inför varje 

sprint för att säkerställa att utvecklarna fokuserar på det som är mest värdeskapande för kunden 

först. Detta för att kunden så snabbt som möjligt ska kunna uppleva värde kopplat till de 

insamlade kraven. Inom de traditionella metoderna upplever kunden värde först när hela 

projektet är levererat, vilket i stora projekt kan innebära efter en lång tidsperiod.   

 

Goldsmith (2004) menar att det är många som förespråkar att agila metoder är lösningen på 

felaktiga krav, eftersom felaktigheter skulle upptäckas vid den första delleveransen där det 

felaktiga kravet endast påverkar en liten del av helheten och snabbt kan lösas. Goldsmith (2004) 

menar dock att agila metoder inte kan ses som lösning på detta problem, det kan däremot ses 

som ett effektivt tillskott där det underlättar att hantera felaktiga krav. Han poängterar dock att 
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utvecklarna alltid bör sträva efter att samla in krav som stämmer överens med kundens krav 

och behov från början, för att sedan använda delleveranserna för att ytterligare höja värdet med 

lösningen för kunderna.  

 

2.3.2. Kravinsamling inom BI  

Likt det som nämnts gällande att agila metoder behöver modifieras för att vara applicerbara 

inom BI-lösningar, krävs det även modifikationer för kravinsamling inom BI. Den komplexitet 

som BI lösningar innebär resulterar i att det traditionella angreppsättet för att samla in krav, 

inte är anpassat utifrån de förutsättningar som BI lösningar kräver. Detta har enligt Williams 

(2008) lett till att många BI projekt har misslyckats, på grund av att de inte har uppnått de mål 

som ledningen inom organisationerna hade satt upp. Kravställningen har inte varit nog specifik 

för vilka BI applikationer som kommer att användas, vilket enligt Williams (2008) resulterat i 

en oklarhet hos användarna vad den faktiska slutprodukten kommer vara. Han menar även att 

kraven inte har varit nog specifika för att ge utvecklarna den informationen över databaser och 

applikationer som krävs för att lyckas sy ihop alla BI komponenter. Han förklarar vidare att en 

bristfällig kravinsamling inte bara leder till misslyckade BI projekt, det skapar även en 

osäkerhet hos företag som själva inte har implementerat en BI lösning och ser andra företag 

misslyckas med deras projekt.    

 

För att hantera detta föreslår Williams (2008) att börja med en behovsanalys över hur BI 

lösningen kommer användas inom organisationen, och menar att detta bör göras för tre olika 

processer: 

• Ledning 

• Kunder  

• Operativt 

Processerna har olika mål, och BI-lösningen kommer att användas på olika sätt och det är 

viktigt att täcka in samtliga behov. Utifrån dessa analyser utformas sedan de första kraven 

tillsammans med tre case-beskrivningar för hur de olika processerna kommer att använda 

lösningen, vad de har för mål med lösningen, vad de förväntas få ut av den samt vilka typer av 

BI applikationer som kommer krävas för att uppfylla de olika processernas mål. Därefter 

analyseras dessa för att konkretisera vilka BI komponenter som kommer krävas för att uppfylla 
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de olika målen. Detta görs för att bestämma hur BI portföljen för projektet kommer att se ut. 

Williams (2008) förespråkar att dessa bör formuleras på ett sätt som specifikt kopplar ihop de 

olika processbeskrivningarna för hur lösningen kommer att användas tillsammans med de 

beskrivna kraven. För att säkerställa att de slutgiltiga kraven är korrekt beskriva, föreslår 

Williams (2008) att stämma av att de föreslagna BI komponenterna tydligt möter de affärskrav 

som ställts samt att detta görs en process i taget. Detta görs för att säkerställa att ingen process 

glöms bort.  

 

Hughes (2013) syn på agil kravinsamling inom BI är att företag kan dra nytta av att applicera 

ett flertal komponenter av Scrum. På grund av den komplexitet som BI innebär kan projekt 

pågå i 12–24 månader. Hughes (2013) menar att om företag använder sig av 

vattenfallsmodellen och samlar in ett felaktigt krav kommer detta inte upptäckas först långt in 

i framtiden och utvecklarna kommer lägga ner ett stort antal timmar på att bygga fel funktion. 

Han framför även att kravinsamlingen ser annorlunda ut beroende på graden komplexitet som 

BI-lösningar innebär. Gällande kravinsamling inom front-end BI projekt vilket består av 

användargränssnitt, anser Huges (2013) att Scrums arbetssätt med användarhistorier är ett 

lämpligt tillvägagångssätt. Han förespråkar likt Gustavsson (2007) att dessa bör börja med de 

övergripande kraven över projektet, och att dessa bör formuleras så snabbt som möjligt för att 

utvecklarna snabbt ska få en bild över projektet och kunna börja bygga lösningen. Hughes 

(2013) påpekar att det är viktigt att inte missta användarhistorierna för rena krav utan att dem 

visar var i lösningen ett krav finns och möjliggör för de inblandade parterna att hantera det 

beskrivna behovet. Han menar att formulera användarhistorier inte bara skapar en närmare 

interaktion mellan kunden och utvecklarna vilket de agila metoderna förespråkar, utan att de 

även möjliggör att samtliga inblandade parter erhåller samma bild över av vad kravet faktiskt 

frågar efter. Det bästa sättet att testa om användarhistorier är tillräckligt välformulerade och 

kommer vara användbara under alla iterationer under projektets gång, är enligt Hughes (2013) 

att använda sig av en metod som heter INVEST, vilket står för: 

• Independent 

• Not to specific 

• Valuable 

• Estimable 

• Small 
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• Testable      

Han menar att metoden validerar om en användarhistoria är oberoende av de övriga, den är inte 

för specifik, när den är implementerad skapar den värde för kunden, det är möjligt att estimera 

hur lång tid den kommer ta att utveckla, det är möjlig att genomföra historien inom en sprint, 

samt att det är möjlig att testa den när den är implementerad. Hughes (2013) anser att denna 

metod validerar om en historia är korrekt formulerade och den stämmer överens med den 

faktiska bilden som intressenterna och utvecklarna har av projektet. Ett exempel på en 

användarhistoria är: 

”Produktionsteamet ska kunna se månadsstatistik över utryckningar.” 

 

I projekt som består av omfattande dataintegration av flera olika datakällor menar Hughes 

(2013) att det krävs en modifikation över hur Scrums användarhistorier används, detta för att 

de ska vara applicerbara för kravinsamling med den typen av förutsättningar. Hughes (2013) 

menar att varje integration är både komplex och tar lång tid vilket innebär att en 

användarhistoria inte hinner uppfyllas inom en sprint. Därför anser han att dessa måste brytas 

ner i något han kallar för utvecklarhistorier. De kallas utvecklarhistorier för att det är 

utvecklarna som formulera dessa, till skillnad från användarhistorierna som projektbeställaren 

ansvarar för att samla in från verksamheten. En utvecklarhistoria ska beskriva ett viktigt steg 

som behöver göras för att föra integrationsarbetet framåt, de ska även likt användarhistorier 

endast bestå av en till två meningar och fungera som en reskarta för hur integration kommer 

ske. Dessa utvecklarhistorier ska alltid länkas samman med en användarhistoria och en 

användarhistoria kan innehålla flera utvecklarhistorier. Två exempel på utvecklarhistorier är: 

”Extrahera data gällande utryckningar från produktionssystemet till 

beslutstödet” 

”Skapa en tabell i databasen som lagrar antal utryckningar.” 

Och utvecklarhistorierna länkas samman med användarhistorien: 

”Produktionsteamet ska kunna se månadsstatistik över utryckningar.” 

 

Hughes (2013) menar att om denna metod ska användas är det viktigt att förankra detta med 

projektbeställare. Detta för att beställaren har en viktig roll i om arbetssättet kommer fungera 

eller inte och kräver att projektbeställaren sätter sig in i hur integration kommer ske för att 
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kunna tolka utvecklarhistorierna, för att kunna stämma av efter varje sprint att de är uppfyllda 

och att projektet är på väg i rätt riktigt samt att de tydligt länkas samman med 

användarhistorierna. 

 

2.3.3. Kimball - Business Dimensional Lifecycle  

Under 1980-talet började en grupp människor tillsammans med deras ledare Ralph Kimball att 

utveckla en arbetsmetod för hur företag kan organisera utvecklingen och implementationen av 

en BI-lösning. Detta mynnade år 1998 ut i deras ramverk vid namn Business Dimensional 

Lifecycle. Ramverket beskriver hur företag kan gå tillväga hela vägen från kravinsamling till 

en färdig implementation av en BI lösning. De beskriver att ramverket fokuserar på 

värdeskapande för kunden och förespråkar ett nära samarbete mellan kunden och 

utvecklingsteamet. De menar även att kommunikation ansikte mot ansikte bör ske så mycket 

som möjligt, samt att utvecklarna snabbt ska kunna anpassa sig efter föränderliga krav och att 

utvecklingsprocessen ska ske iterativt. Men att ha ett fungerande ramverk räcker tyvärr inte för 

att införa en BI lösning inom ett företag.  

 

Kimball och Ross (2010) menar likt Williams (2008) och Hughes (2013) att om verksamheten 

ska acceptera den implementerade BI-lösningen, måste det säkerställas att verksamhetens 

behov och krav uppfylls. Kimball et al. (2008) menar att samla in rätt krav är avgörande inom 

alla faser av deras ramverk och påverkar allt från modelleringen av datalagret till vilka 

komponenter som används för att presentera informationen. För att förstå vad organisationen 

vill ha och behöver, måste kraven vara utförliga och utformade på ett sätt som är anpassade för 

både organisationen och BI-utvecklarna. Kimball och Ross (2010) beskriver olika 

tillvägagångsätt och metoder för att samla in krav, men anser att det är viktigt att prata direkt 

med kunderna och användarna. Detta kan ske genom intervjuer och Data profiling. Intervjuerna 

kan ske i olika former, i grupp eller enskilda, med verksamheten och eller ledningsgruppen. 

Kimball och Ross (2010) menar att oavsett vilken intervjutyp som används kommer det dyka 

upp antaganden från verksamheten, som utvecklarna antingen har missat eller har missförstått 

i förundersökningen av projektet.  

 

Kimball & Ross (2010) anser att agila metoder i grunden bygger på samma grunder som deras 

ramverk gör: 
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• Fokusera på att leverera värde för kunden 

• Nära samarbete mellan kund och utvecklingsteam 

• Värdera ansikte mot ansikte kommunikation, feedback och prioriteringar 

• Anpassa sig snabbt till föränderliga krav 

• Använda sig av iterationer inom utvecklingsprocessen 

De lyfter dock fram vissa skillnader mot Gustavssons (2007) beskrivning av agila metoder. 

Kimball & Ross (2010) anser att använda ett agilt arbetssätt som exempelvis Scrum fullt ut, 

kan fungera bra när det handlar om delarna av en BI-lösningar som mestadels fokuserar på 

gränssnitt eller rapportskapande. De anser att agila metoder inte är fullt lika applicerbara när 

det kommer till komplexa dataintegrationer och flertal olika datakällor. De menar att på grund 

av att dessa delar av utvecklingsprocessen är så pass stora och komplexa är det inte är möjligt 

att leverera ett synligt delresultat efter enbart 2 till 4 veckor. De framför att deras ramverk 

uppmuntrar att arbeta agilt men endast inom de delarna av projektet som det passar i.  

 

Gällande kravinsamling förespråkar Kimball et al. (2008) en tydlig dokumentation över de krav 

som identifierades vid interaktionerna med kunderna och användarna. De menar att om kraven 

inte finns tydligt dokumenterade riskerar de att tappas bort under projektets gång. Vilket skiljer 

sig mot vad de agila metoderna förespråkar gällande dokumentation. De menar även att det 

hjälper utvecklarna att stämma av att kraven stämmer mot projektbeställaren. Som ett första 

steg att dokumentera krav har Kimball et al. (2008) utvecklat ett arbetssätt som de kallar för 

bussmatris (se bild 1.1). Bussmatrisen delar upp företaget i olika processer tillsammans med 

transaktioner. Detta görs för att utvecklarna ska få en snabb översiktlig bild över vilka 

dimensioner som är kopplade till vilka processer samt att hjälpa dem med modelleringen av 

företagets DW. Genom att skapa en översiktlig bild över vilka processer som kommer beröras, 

underlättar det utvecklarnas planering av kravinsamlingsprocessen.  
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Bild 2.1 Kimball bussmatris (2008) sida 90  

2.3.4. Prototyping 

För att snabbt kunna visualisera för kunder hur en lösning kan se ut är det möjligt att använda 

sig av prototyping. Enligt Johansson & Arvola (2007) finns det två olika grader av protyper, 

dessa är låg trovärdighet och hög trovärdighet. Detta beskriver hur väl prototypen är lik den 

verkliga lösningen. Prototyper med låg trovärdighet skiljer sig mycket från den slutgiltiga 

lösningen, som exempelvis en pappersprototyp. Pappersprototypen har då inte samma nivå av 

interaktion, visuellt tilltalande eller detaljnivå som det slutgiltiga resultatet. Prototyper med 

hög trovärdighet är byggd på ett sätt för att vara väldigt lik den slutgiltiga produkten och har 

en realistisk integration till företaget i fråga. Johansson & Arvola (2007) förklarar att syftet 

med de olika graderna av trovärdighet kan variera beroende på vad prototypen ska visa. De 

olika sätten att skapa en prototyp kan vara följande. 

• Scenarios 

• Användargränssnitts-skisser 

• Datagenererade prototyper 

Scenarios beskriver hur användaren kan komma att använda slutprodukten. Målet med 

scenarios är att förstå vad användaren kommer göra med produkten, vad som fungerar bra och 

vad som inte fungerar bra samt hur användaren tolkar vad som händer när produkten används. 

Användargränssnitts-skisser är handritade skisser som visar hur användargränssnittet är tänkt 

att se ut. Dessa skisser förutsätter att personen som testar skisserna kan vara noggrann och 

specifik om hur formen och interaktionen ska fungera. Dessa skisser är till för att underlätta för 

designers att beskriva hur de har tolkat användarnas beskrivna scenarion. Datagenererade 
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prototyper är till för att se ut och bete sig som den slutgiltiga produkten. På grund av dess höga 

trovärdighet används de för att göra mer detaljerade prototyper. Det finns dock en risk med 

detta då prototypen kan upplevas som en färdig produkt, vilket leder till att användaren inte 

kommer med rätt input, då de tror att de testar den slutgiltiga produkten. Sedan finns det även 

en risk att slutanvändarna inte blir nöjda med den slutgiltiga produkten om de upplevde 

prototypen bättre. (Johansson & Arvola, 2007) 

 

2.4. Sammanställd modell 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur kravinsamlingsprocessen för agila BI-

projekt går till från ett utvecklarperspektiv. Nedanstående bild 2.2 är en sammanställd modell 

över den teoretiska referensram som kommer ligga till grund för det analysarbete som kommer 

genomföras under studien. Vi har i vår teoretiska referensram skapat en översikt över hur 

kravinsamlingsprocesser och vilka utmaningar som kan upplevas inom kravinsamling inom 

agila BI-projekt ser ut. De största utmaningarna som teorin visade är att det är svårt för kunder 

att förklara för utvecklare med ord hur något ska se ut visuellt samt hur kraven ska användas 

och fungera för att skapa värde för kunder. Hur värde samskapas och upplevs och hur värde 

uppstår när kunden interagerar med en lösning och inte vid leveransen av själva lösningen. 

Utvecklare upplever att krav kan bli för lösningsformulerade, det är svårt att skilja mellan 

affärskrav och systemkrav. Inom området BI är det viktigt för utvecklarna att ha både ett 

tekniskt- och verksamhetsperspektiv för att lättare kunna förstå hur kraven kunden uttrycker 

skapar värde för dem. Vi har även upptäckt att dessa problem skiljer sig åt beroende på vilken 

typ av BI-lösning som företag ska utveckla, detta beskrivs vidare nedan. Vi har även identifierat 

en problematik med att endast undersöka kravinsamling och särskilja detta område mot 

kravhantering då dessa områden ofta går ihop med varandra.  

 

Vår modell tar avstamp i ett BI-projekt där utvecklingsarbetet sker agilt. Det referensramen har 

lyft fram är att det finns tre distinkta skillnader gällande omfattningen av BI-projektet och till 

vilken grad utvecklingsarbetet kan ske agilt: 

1. Front-end 

2. Back-end 

3. Komplett BI lösning 
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Bild 2.2 Sammanställd teoretisk modell  

 

Den utsträckning av agila metoder ett företag använder sig av samt vilken typ av BI lösning 

som företaget efterfrågar, är det som ligger till grund för vilken typ av kravinsamlingsprocess 

som bör användas. När det kommer till front-end applikationer i form av användargränssnitt 

och liknande. Är det möjligt att anamma agila metoder med en agil kravinsamlingsprocess fullt 

ut. Detta visas i den vänstra delen av modellen och vi ser att vid denna process behöver 

utvecklarna lägga ett större på att försöka fånga kundens värdeskapande processer. När det 

kommer till ett BI projekt som mestadels består av back-end delarna (ETL, DW, OLAP), krävs 

det modifikationer av det agila arbetssättet för att det ska gå att applicera, vilket visas i den 

högra delen av modellen. Detta ställer andra krav på kravinsamlingsprocessen då ett större 

fokus ligger på modellering och utveckling av back-end delarna, vilket resulterar i ett större 

fokus på system- och funktionskrav. Studien syftar till att svara på hur en 

kravinsamlingsprocess ser ut samt vilka utmaningar som utvecklare kan uppleva vid 

utvecklingen av en komplett BI lösning vilket består av både front- och back-end delar. Vid 

denna process blir det då viktigt att både fånga kundens värdeskapande processer samtidigt 

som de funktions- och systemkrav som krävs för att skapa back-end delarna samlas in.  
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3. Metod 

3.1. Forskningsansats och tillvägagångsätt  

Denna explorativa studie fokuserar på att undersöka hur kravinsamlingsprocessen för agila BI-

projekt går till samt identifiera utmaningar som utvecklare upplever inom detta område. 

Studien kommer även att anamma en normativ karaktär, eftersom vi utifrån slutsatsen kommer 

ge förslag på hur utvecklare kan hantera de identifierade problemen. Detta kommer ske genom 

att utvärdera fallstudieföretaget Agio System och Kompetens AB, hädanefter benämnt Agio, 

förutsättningar och identifierade problem, och om nödvändigt utveckla ett arbetssätt för att 

hantera detta. För att svara på syftet valde vi att göra en kvalitativ fallstudie med ett abduktivt 

angreppsätt. Ett abduktivt angreppssätt är när forskaren rör sig fram och tillbaka mellan teori 

och data, en kombination av deduktion och induktion (Saunders et al., 2016). Den abduktiva 

ansatsen växte fram genom att vi först skapade grunden över vår teoretiska referensram med 

avstamp inom BI, agil utveckling och kravinsamling. Sedan har vi reviderat och kompletterar 

referensramen under studiens gång efter genomförda moment, vilket förklaras nedan.  

 

För att studera det angivna området valdes metoden fallstudie med en kvalitativ ansats. Denna 

metod valdes då fallstudie passar för att studera ett fenomen i sitt naturliga och mest verkliga 

sammanhang. En kvalitativ fallstudie tillåter de som utför den att behålla den holistiska 

karaktären av verkligheten. Då vi undersöker ett fenomen i sin egna natur, vilket skapar en 

högre tillförlitlighet till datan samt en djupare förståelse över det enskilda fallet (Yin, 2009; 

Saunders et al., 2016). Fallstudiens syfte är att undersöka hur kravinsamlingen går till på ett 

företag som arbetar med agila BI-projekt samt identifiera eventuella utmaningar som 

utvecklare upplever. För att förstå hur den undersökta organisationen praktiskt arbetar med 

kravinsamling valde vi att genomföra semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Denna data kategoriserades och analyserades sedan genom en tematisk analysmetod för att 

sedan jämföra och analysera den mot vår teoretiska referensram. Detta genomfördes för att 

undersöka om det fanns någon korrelation mellan de utmaningar som fallstudieföretaget 

upplevde och de utmaningar som den teoretiska referensramen belyste. Utifrån de slutsats som 

vi har dragit har vi slutligen utvecklat ett ramverk som kommer presentera ett möjligt arbetssätt 

för att hantera detta. Ramverket är anpassat utifrån fallstudieföretagets identifierade problem 

medan forskningsfrågorna har besvarats på en generell övergripande nivå.  
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3.2. Förstudie 

För att få en överblick av vad fallstudieföretaget använder sig av för metoder och arbetssätt i 

deras dagliga arbete och i deras arbete med kravinsamling, genomfördes en kort intervju med 

en anställd på företaget. Denna intervju gav en inblick i utvecklarnas arbete och vilka arbetssätt 

de använder sig av på daglig basis. Detta medförde att vi kunde finna relevanta teorier till att 

fortsätta bygga vår teoretiska grund. 

 

3.3. Litteraturöversikt 

När vi utformade inledningen och den teoretiska referensramen till denna studie använde vi oss 

av vetenskapliga artiklar och böcker. Dessa har hämtats från databaser såsom Libris, Scopus 

och Google Scholar. De sökord som har varit relevant för vår studie har varit följande. Business 

Requirement, Agile, Scrum, Business Intelligence, Agile Business Intelligence, Requirement 

Challenges, Requirements Process. För att snabbt få en bild av om artikeln var relevant till vår 

studie läste vi först sammanfattningen och bedömde om den var passande. Utöver dessa 

sökningar har även teori inhämtats från läroböcker från vår studietid som är relevanta till denna 

studie. De har främst varit böckerna, Agile: Konsten Att Slutföra Projekt, Designing for the 

digital age: how to create human-centered products and services, Den tjänstedominanta 

logiken: premisser, perspektiv och möjligheter och Tjänsteinnovation. Vår teoretiska 

referensram la grunden till vår analys, där vi jämförde resultatet av vår fallstudie mot teorin. 

 

3.4. Övergripande forskningsprocess 

Bild 3.1 representerar hur vi har arbetat i kronologisk ordning. Denna bild läses uppifrån och 

ner till botten av pyramiden, sedan följs pilarna i numrerad ordning. Vår studie har ett abduktivt 

arbetssätt, därav har vi itererat inom metoden vilket illustreras i form av pilarna i bilden. Detta 

resulterade i att vi kompletterat metoden med en datainsamlingsmetod samt teori som vi fann 

var nödvändiga för att kunna besvara studiens syfte. 
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Bild 3.1 Sammanställd metodmodell 1 

 

För att arbeta fram den teoretiska referensramen började vi med att undersöka vad området BI 

bestod av, vad agila metoder innebar samt hur kravinsamling går till, och de kända 

utmaningarna som fanns inom detta område. Efter detta förde vi en öppen dialog med det 

angivna fallstudieföretaget för att identifiera om det fanns viktiga områden som ej berörts. Det 

som framkom var ett flertal begrepp inom BI som vi inte var bekanta med, utvecklarna angav 

att det idag fanns tre välkända ramverk på marknaden vilket presenterade olika 

tillvägagångssätt för kravinsamling för att lyckas utveckla och implementera BI lösningar. Vi 

upptäckte även att företaget i fråga fann det svårt att applicera agila metoder rakt av inom BI 

projekt samt att kravinsamlingsprocessen inom BI skiljer sig mot traditionell kravinsamling, 

både inom agila och traditionella projektformer.  

 

Utifrån detta kompletterade vi den teoretiska referensramen med en mer djupgående 

beskrivning av området BI. Vi beskrev de tre ramverken av Kimball, Inmon och Hulthgren för 

att få en översiktlig bild av deras syn på kravinsamling inom BI. Vi fann att alla ramverken 

hade ett stort fokus på kravinsamling när det kommer till DW. Trots att vår studie fokuserar på 
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kravinsamling för en komplett BI lösning fann vi det väsentligt att erhålla en förståelse över 

ramverkens kravinsamlingsprocess, i fall vi kommer utveckla ett arbetssätt är det viktigt för 

oss att veta vad som används idag. Vi gjorde även en mer ingående litteraturundersökning med 

fokus på agila metoder inom BI, för att förstå varför företaget i fråga upplevde det svårt att 

applicera agila metoder, och om detta var ett fenomen som det fanns tidigare forskning om. 

Detta genomförde för att erhålla den kunskap som skulle krävas för att kunna designa studiens 

intervjufrågor samt för att kunna tolka och analysera intervjuerna med fallstudieföretagets i en 

större utsträckning. Detta skedde i linje med det abduktiva angreppsätt som denna studie har. 

Utifrån detta fann vi att den kravinsamlingsprocess som företag ska använda sig av grundar sig 

i vilken utsträckning företag anammar den agila metodiken och att denna utsträckning grundar 

sig i vilken typ av BI-lösning som är aktuell att utveckla. Dessa upptäckter var väsentliga för 

oss eftersom vi fann att det är viktigt att först undersöka företagets agila arbetssätt och sedan 

förstå hur detta skiljer sig åt mellan front-end och back-end lösningar. För att validera att de 

arbetssätt vi tagit fram möter de behov som Agio har, anordnade vi en workshop tillsammans 

med dem. Efter genomförd workshop valde vi att revidera vår teoretiska referensram utifrån 

de behov som de anställda lyfte. I denna revision valde vi att exkludera delar av teorin, dessa 

var ramverken av Inmon och Hultgren då de inte var applicerbara utifrån fallstudieföretagets 

behov. Under workshopen såg vi även behovet av att komplettera referensramen då deltagarna 

lyfte att prototyping är något de anser skulle hjälpa dem i deras arbete med kravinsamling. De 

ansåg även att det skulle vara ytterst användbart för att en kund ska kunna visualisera en tidig 

lösning och lättare formulera krav utifrån detta. Därav kompletterades referensramen med 

litteratur om prototyping av Johansson & Arvola. 

 

3.5. Fallstudie 

Yin (2009) beskriver fallstudien som en metod för att undersöka och förstå ett verkligt fenomen 

på djupet, och menar att metoden tillåter oss som forskare hitta meningsfulla karaktärsdrag 

inom verkliga händelser. Därför har vi valt att genomföra en fallstudie för att undersöka 

kravinsamlingen på ett IT-företag som arbetar med agila BI-projekt. Vidare bidrar metoden till 

en djupare förståelse om hur ett företag eller en organisation arbetar med kravinsamling.  Detta 

möjliggjorde att vi kunde undersöka ett problem på en specifik organisation för att sedan 

generalisera resultatet på en övergripande nivå.  
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Vi valde Agio på grund av att de har upplevt utmaningar inom kravinsamlingsprocessen inom 

deras BI-projekt. De har även uttryckt behovet av att ha ett standardiserat tillvägagångsätt för 

kravinsamling som de kan implementera på en operativ nivå inom företaget. Vi, författarna till 

denna uppsats, är även anställda på Agio och detta har gett oss både insyn     och förståelse för 

företagets arbetssätt. Detta har varit till en stor fördel för detta arbete och har gett oss en bättre 

kontakt med företaget och utvecklarna. Agio är ett IT-företag som grundades 2003, med 

huvudkontor i Luleå och två tillhörande kontor i Stockholm och Kiruna. De bedriver IT-

utveckling inom tre olika utbudsområden, dessa är Beslutsstöd, E-förvaltning och 

Produktionsstyrning. I skrivande stund har de ungefär 75 anställda fördelat mellan de olika 

kontoren. Vi har valt att fokusera vårat arbete på utbudsområdet beslutstöd. Avdelningen 

arbetar inom hela ledet när det kommer till utveckling av BI-lösningar. Detta omfattar allt från 

kravinsamling till utveckling av front- och back-end lösningar till testning och projektledning. 

Konsulterna som arbetar inom avdelning består av utvecklare med 1 till 20 års 

branscherfarenhet och arbetar med kunder inom energi, logistik, landsting, gruvindustrin och 

offentliga myndigheter.   

 

Yin (2009) lyfter att fallstudier har fått ta emot mycket kritik under åren. Forskare har bland 

annat menat att det inte går att generalisera från ett enda fall, att en fallstudie tar för lång tid att 

genomföra och kommer endast resultera i tunga oläsbara dokument. Yin (2009) anser dock att 

dessa problem går att hantera, men tydliggör att det är svårt att genomföra en bra fallstudie. 

För att svara mot denna kritik anser Yin (2009) att fallstudier visst går att generalisera. Han 

poängterar att det går att generalisera mot teoretiska förslag men det är inte möjligt att 

generalisera mot populationer. Yin (2009) anser att kritiken mot att fallstudier tar för lång tid 

och endast kommer resultera i tunga oläsbara dokument, kanske stämde när fallstudier började 

genomföras, men att det inte stämmer idag. Han menar att bara för att det var så förut behöver 

det inte betyda att det måste vara så i framtiden. Detta är något vi hade i åtanke när vi 

genomförde får fallstudie. Vi valde metoden fallstudie just därför att vi endast kommer 

generalisera mot ett teoretiskt förslag och inte mot en population. Vi tog till oss Yins (2009) 

tankar och genomförde en kort men lyckad fallstudie som resulterade i en läs- och hanterbar 

mängd dokumentation.  
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3.6. Datainsamling 

3.6.1. Intervjuer 

Till vår datainsamling genomförde vi sex stycken intervjuer, de vi har intervjuat är personer 

som arbetar eller har arbetat med kravinsamling inom BI. För att få en bredare bild av 

kravarbetet valde vi att intervjua personer med olika roller som berör kravinsamling i sitt arbete 

med BI-lösningar, men har en annan vinkel på hur krav samlas in och bearbetas. De roller vi 

valde att fokusera på är projekt- eller förvaltningsledare, IT-arkitekter och de som är 

certifierade ScrumMasters. Detta gav oss insyn i hur kravinsamling påverkar anställda och 

kollegor inom hela processen av kravinsamling.  

 

Vi valde att genomföra intervjuerna enskilt med en respondent i taget. Vid intervjutillfället 

hade vi två roller, en av oss ställde frågor medan den andre var passiv och transkriberade 

intervjun. Varje intervju började med att respondenterna informerades om vem som skulle 

ställa frågor, vem som skulle anteckna, hur deras svar skulle komma att användas samt att 

respondenterna kommer att vara anonyma i arbetet. Intervjuerna varade mellan 30 och 60 

minuter, under den tiden ställde vi frågor gällande agila metoder inom BI, skillnader mellan 

front- och back-end lösningar och hur de arbetar med kravinsamling in BI. Vi valde att inte 

spela in våra intervjuer då Kimball & Ross (2010) anser att bandspelare för att spela in intervjun 

förstör dynamiken mellan den som intervjuar och respondenten. De personer som blir 

intervjuade känner ofta ett obehag till bandspelare och vill att delar av intervjun inte ska spelas 

in, därför bör detta inte användas. Enligt Kimball & Ross (2010) ska bra intervjuare använda 

sitt kroppsspråk för att uppmuntra den person som blir intervjuad och visa ett intresse för vad 

den personen har att berätta. Detta kan resultera i att den som blir intervjuad känner sig mer 

avslappnad och ger mer ärliga svar, detta var något vi strävade för att uppnå under intervjuernas 

gång. Tack vare att vi själva arbetar på Agio och känner respondenterna anser vi att detta ledde 

till att respondenterna kände sig mer trygga med oss. De försökte inte förfina svaren utan gav 

oss hela sanningen och det gjorde även att vi kunde tolka begrepp och förkortningar på ett 

bättre sätt i jämförelse med om vi skulle vara okända externa aktörer.  
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3.6.2. Workshop 

Efter vi sammanställt och analyserat empirin tog vi fram ett förslaget arbetssätt för hur 

fallstudieföretaget kan arbeta för att hantera de utmaningar som de upplever. För att validera 

att vårt arbetssätt möter de behov som Agio har anordnade vi en workshop med dem. Under 

workshopen deltog 11 anställda med olika roller och olika utbudsområden, men majoriteten 

var från området Beslutstöd. Under workshopen samlade vi in vad de anser är relevant att 

inkludera i detta arbetssätt och vad de vill få ut från det. Följande diskussionspunkter om det 

förslagna arbetssättet togs upp under workshopen:  

• Vilka delar tror ni skulle fungera i praktiken? 

• Vilka delar tror ni inte skulle fungera? 

• Hur skulle detta förhålla sig till ert arbete tidsmässigt? 

• Vilka kunder/projekt skulle detta fungera respektive inte fungera hos? 

Under workshopen diskuterades punkterna ovan, de diskuterades för- respektive nackdelar 

med de olika stegen i det föreslagna arbetssättet. Utifrån feedbacken vi fick från denna 

workshop påbörjades utformningen av det slutgiltiga arbetssätt vilket presenteras i kapitel 7. 

Förslaget arbetssätt för Agio System och Kompetens. Vi använde oss av workshops då det 

enligt Bryman & Bell (2011) är ett bra sätt för grupper att resonera och definiera olika slags 

problem och tillsammans komma fram till en lösning. I dessa workshops eller fokusgrupper är 

det lättare för gruppen att utöka lösningen på problemen, då personerna som deltar får 

argumentera mellan dem och ifrågasätta varandras åsikter. Detta leder till mer realistiska 

lösningar och formuleringar, samt en djupare förståelse för gruppens åsikter. Gruppdynamiken 

resulterar även i att gynna innovationen och kreativa lösningar. 

 

Bryman & Bell (2011) menar på att under workshops har de som faciliterar den mindre kontroll 

över utvecklingen av workshopen jämfört med enskilda intervjuer. Då som facilitator är det 

lättare att tappa kontrollen över gruppen och deltagarna spånar iväg på ett ämne som inte är 

intressant för forskningen. Detta kan påverka resultatet och vad facilitatorn får ut av gruppen, 

samt vart diskussionerna leder. Bryman & Bell (2011) anser även att den mängd data som 

workshopen resulterat i ofta är svår att analysera, detta beror på att det idag inte finns en 

analysstrategi som tar hänsyn till vad gruppen säger och agerar. De lyfter även att det är svårt 

att organisera en workshop med en stor grupp människor på en utsatt tid. Bryman & Bell (2011) 

fortsätter att berätta att spela in och transkribera workshops inte är ett bra val. De menar att 
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inspelningar ofta blir röriga och svåra att tyda. Medan själva transkriberingen ofta tar längre 

tid än att genomföra enskilda intervjuer.  

 

För att undvika den kritik som finns mot workshops tog vi till vara på den och försökte att hitta 

en lösning på detta. Det gjorde vi genom att låta gruppen vara medvetna om våra frågor genom 

att ha en PowerPoint bild där vi hade frågorna vi ville de skulle diskutera kring. Sedan lät vi 

dem diskutera i grupp medan vi var passiva och antecknade ned det som sades. Vi valde att 

aktivt kliva in och försöka styra dem på rätt spår genom att ställa följdfrågor på våra 

ursprungliga frågor när vi märkte att gruppen spånade iväg på fel spår. Utifrån den kritik som 

lyftes gällande inspelningar valde vi att inte spela in vad som sades under workshopen. Vi höll 

även workshopen kort för att begränsa den mängd data vi fick ut av workshopen samtidigt som 

vi aktivt såg till att gruppen diskuterade det vi ville de skulle diskutera.   

 

3.7. Dataanalys  

Till vår dataanalys valde vi en tematisk analys-metod. Det är en metod för att analysera en 

datainsamling genom att bryta ner data i övergripande temaområden. Dessa temaområden bryts 

sedan ned i kategorier för att sedan bryta ned kategorierna i underkategorier om det behövs. 

Denna metod är ett bra tillvägagångsätt för att få en övergripande bild över sin insamlade data. 

Vi valde denna metod då den är en, systematisk, flexibel och användbar metod för att analysera 

kvalitativ data. Men samtidigt uppnå ett resultat som är grundligt och som leder till ett 

förklarande av den funna datan. Tematisk analys passar också bra till vårat abduktiva 

angreppsätt. Utifrån den sammanställda empirin kategoriserade vi vår data utifrån dess likheter 

och sammanhängande. Dessa temaområden var BI, agilt inom BI och kravinsamling. Inom 

temaområdena fann vi olika kategorier och utmaningar. Till temaområdet BI identifierade vi 

fyra utmaningar och härledde dem till kategorierna Verksamhetsperspektiv och Tekniskt 

perspektiv. Till temaområdet Agilt inom BI fann vi sex stycken utmaningar vilket vi delade vi 

in i utmaningar för kundens verksamhet och utmaningar för utvecklingsteamen. Inom 

temaområdet Kravinsamling fann vi 16 stycken utmaningar, vilket vi kategoriserade in i fem 

olika kategorier. Dessa var verksamhetsförståelse, problem för utvecklingsteamet, 

kravställningsproblem, outtalat ansvar samt resurser. Detta gjorde vi för att vi lättare skulle 

kunna sortera vår data och få en överblick över vad vi samlat in. Vi använde oss av enstaka ord 

för att kategorisera datan, sedan skrev vi summeringar av vad varje kategori innehåll för slags 
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information. Termerna för kategorierna är termer vi identifierade under våra intervjuer (in vivo) 

eller termer redan myntade i den relevanta teorin (a priori) (Saunders et al. 2016). Vi sållade ut 

data som vi ansåg att vi inte kunde koppla till våra forskningsfrågor. Detta gjorde vi för att 

kunna genomföra en analys som är aktuell för det valda forskningsområdet. Sedan gick vi över 

till att utifrån de olika kategorierna leta mönster och relationer mellan dem. Utifrån detta 

skapade vi teman där vi ansåg att de olika kategorierna hörde ihop med varandra och att vi 

kunde koppla temat till våra övergripande forskningsfrågor. Utifrån dessa teman byggde vi vår 

empiri. Vi sammanställde den data vi samlat in under våra intervjuer för att sedan forma en 

helhetsbild över de teman vi identifierade.  

 

En kritik som finns mot tematisk analys är att forskaren inte ska identifiera temaområden 

utifrån intervjufrågorna utan att dessa ska identifieras av analysen. Vi valde att bortse från 

denna kritik då vi för att besvara studiens andra forskningsfråga Vad beror dessa problem på 

och finns det något samband mellan dem? Först identifierade temaområden i studiens 

teoretiska referensram och sedan kategoriserade intervjufrågorna utifrån detta, för att sedan 

använda oss av samma temaområden i den tematiska analysen. Vi använde detta 

tillvägagångssätt för att kunna se om det fanns samband mellan utmaningarna som vi 

identifierade inom de olika temaområdena inom både den teoretiska referensramen och i 

studiens empiri. (Javadi & Zarea, 2016) 
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4. Empiri  

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur kravinsamlingsprocessen för agila 

BI-projekt går till från ett utvecklarperspektiv. För att besvara syftet genomförde vi sex stycken 

intervjuer för att identifiera vilka problem och utmaningar det angivna fallstudieföretaget 

upplever. Vi genomförde dessa intervjuer med anställda inom Beslutsstödsavdelningen på 

Agio. Under intervjuerna ställdes frågor om vilka olika typer av BI-projekt de arbetar med, om 

de arbetar agilt inom dessa projekt och hur de arbetar med kravinsamling inom dem. Denna 

datainsamling ligger till grund för det här arbetets empiri. Intervjuer presenteras i en 

sammanskriven form indelat i två temaområdena som vi härlett från den teoretiska 

referensramen och redogörs i kapitel 4.1. Sammanställning av intervjuer. Utifrån den 

ursprungliga analysen arbetade vi fram ett första förslag över hur ett arbetssätt för 

fallstudieföretaget skulle kunna se ut. Detta presenterades sedan för de anställda på företaget 

under en workshop där diskuterades de olika delarna i det föreslagna arbetssättet och 

deltagarnas åsikter samlades in. Vi genomförde detta för att säkerställa att de arbetssätt som 

slutligen kommer presenteras för företaget möter de behov som de har samt att de finner att 

arbetssättet möter de begränsningar de har i form av tid och pengar. En sammanställning över 

diskussionerna som skedde under workshopen presenteras i kapitel 4.3. Sammanställning av 

workshop.  

 

4.1. Sammanställning av intervjuer  

Respondenterna har eller har haft samtliga roller inom hela utvecklingsprocessen för kompletta 

BI-lösningar. De olika rollerna var: 

• 3st BI-utvecklare (Front-end och back-end) 

• 2st Solution Architects, en av dem är också ScrumMaster 

• 1st Kravanalytiker 

En av BI-utvecklarna hade ett års erfarenhet av att utveckla BI-lösningar, medan de två övriga 

har över 20 års erfarenhet. Båda Solution Architects har även de över 20 års erfarenhet av 

området BI och har under den tiden haft många olika roller. Kravanalytikern har två års 

erfarenhet av kravarbete inom BI, men har före det arbetat med agilt kravarbete och 

projektledning. Deras olika roller och erfarenheter möjliggjorde att vår datainsamling täckte in 
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både front- och back-end bitarna av utvecklingsarbetet vilket gav oss en god bild över hela 

utvecklingsprocessen. 

 

4.1.1. Agilt inom BI 

Samtliga respondenter anser att det är svårt att anamma agila metoder fullt ut inom BI. 

Respondent A och C beskriver att arbetssättet mer kan kallas för ”Scrum: ish”, vilket innebär 

att det finns uttalat att arbetssättet är agilt även fast det egentligen endast innebär att en Scrum- 

eller Kanban-tavla används. Respondenterna framför att dessa tavlor endast visuellt visar vilka 

arbetsuppgifter som ska genomföras, men att arbetet inte sker i sprintar. Respondenten anser 

inte heller att arbetssättet sker iterativt idag, det sker inte heller någon specifik sprintplanering, 

återkoppling eller prioritering av backloggen. Respondent D och E anser att arbetssättet i deras 

projekt sker iterativt men att det inte finns uttalat att arbetssättet är agilt. De beskriver även att 

det iterativa arbetet är den enda del de har anammat från de agila metoderna.  

 

Samtliga respondenter har samma syn på vad problematiken beror på. BI lösningar består av 

både stora och komplexa delar som är svåra att bryta ner i mindre delar. Detta resulterar i att 

det blir svårt för utvecklarna att kunna genomföra delleveranser som skapar värde för kunden. 

Respondent D och F beskriver hur de har försökt anpassa sprintarnas längd för att hinna 

genomföra en delleverans men att det är problematiskt med för långa sprintar då de tappar 

nyttan av iterationerna. I de projekt som respondent F nu arbetar inom har de fått arbetet att 

fungera med 3 veckors sprintar men respondenten menar att så är inte alltid fallet. Respondent 

B anser att utvecklingsteamet bör börja med att bygga de stora back-end bitarna under en längre 

sprint för att sedan beta av de mindre delarna under kortare sprintar. Respondent E anser att 

när det kommer till BI lösningar så är den agila metoden Kanban en mer anpassad metod än 

Scrum därför att den metoden är mer flexibel när det kommer till sprintplanering. Detta 

stämmer överens med respondent A och E beskrivning av hur arbetet sker i de projekt de är 

delaktiga i idag. Respondent E framför dock att användningen av den agila metoden Kanban 

skapar en problematik med att kvalitetssäkra arbetet som inte sker i samma utsträckning vid 

användningen av Scrum.  

 

Samtliga respondenter har även samma syn gällande att vilken typ av projekt det som ska 

genomföras styr till vilken grad det är möjligt att arbeta agilt. Även om problematiken med 
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agila metoder inom BI uppstår vid både front- och back-end lösningar. Anser samtliga 

respondenter att det är lättare att anamma agila metoder inom front-end projekt till skillnad 

från back-end projekt. Detta då de innehåller modellering av datalager och liknande vilket 

respondenterna framför, ofta är mycket större delar än front-end lösningarna och är svårare att 

bryta ner i mindre delar.  Respondent A anser att utvecklingsteamet kan dra nytta av 

iterationerna som sker under projektets gång och uppdatera kraven löpande men att detta blir 

lättare desto mer agil kundens verksamhet är. Detta därför att om kunden har ett agilt arbetssätt 

i sin organisation är det lättare för den att förstå utvecklarnas agila arbetssätt. I jämförelse med 

om kunden inte är agila vilket kan leda till att kunden inte förstår det iterativa agila arbetssättet. 

 

4.1.2. Kravinsamling  

Respondent B och F arbetar direkt med kravinsamling där de samlar in krav från verksamhetens 

sida, detta sker i nära kontakt med slutanvändarna. Respondent A, C, D och E framför att de 

inte arbetar direkt med kravinsamlings men berörs av processen i projekten de är inblandade i. 

Respondent B beskriver att arbetet som kravanalytiker till stor del består av att beskriva vilka 

mått som olika rapporter ska innehålla, lista begrepp och uppföljningsområden. Respondenten 

använder sig i sitt arbete av en dokumentationsmall med fördefinierade områden för att 

underlätta sitt arbete mot kunderna. Respondenten tillägger att det är mestadels mallen som 

styr arbetet och att den har hjälpt respondenten att få en bättre förståelse över kundens processer 

och vad det faktiskt är som kunden vill visa med lösningen. Respondenten tillägger även att 

workshops och snabba statusmodeller är bra verktyg att använda sig av. Detta instämmer med 

Respondent F arbetssätt. Respondent F använder sig inte av någon typ av dokumentationsmall 

men fokuserar mycket av sitt arbete med kravinsamling på att hålla en nära kontakt med kunden 

eller slutanvändarna och förespråkar att skapa en generell grund först för att sedan övergå till 

detaljnivå. För att skapa den generella grunden förespråkar respondent F likt respondent B att 

workshops är ett bra tillvägagångssätt för detta. Respondent F anser att genom att arbeta nära 

verksamheten hos kunden ger det en bättre bild över vilket språk som används för användarna 

och att detta minskar risken för missförstånd under projektets gång.  

Arbetssättet för respondent A, C, D och E ser liknande ut. De beskriver att en kund kontaktar 

dem med en idé på ett projekt tillsammans med en preliminär kravspecifikation. 

Respondenterna fungerar sedan som ett bollplank med kunden, för att stämma av vad som är 

möjligt att genomföra, hur det fungerar tillsammans med kundens befintliga lösning och hur 
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ett lösningsförslag kan se ut samt hur lång tid det kan ta att genomföra lösningsförslaget. Sedan 

utifrån dessa dialoger så uppdaterar kunden kravspecifikationen och sedan kan utvecklaren 

börja bygga lösningen.   

 

Respondenternas lyfter fram utmaningar som de har stött på inom kravinsamling. Respondent 

A och B lyfter fram att kunder inte alltid ser värdet i att lägga ner resurser i form av personal 

och pengar för att genomföra en utförlig kravinsamling. Respondent A menar att detta i sin tur 

leder till att kraven blir för övergripande, det finns ingen tydlig beskrivning när utvecklarnas 

arbete är klart eller hur de kraven ska testas. Respondent B och F ser utmaningar med att kunder 

kan ha egna benämningar för begrepp på sin avdelning och att övriga avdelningar kan ha en 

annan benämning som ett problem. Respondent F menar att detta är vanligt i stora 

organisationer och respondent B menar att det är viktigt att reda ut begrepp i ett tidigt stadie 

för att kunna prata samma språk under projektets gång. Respondent C, D och E framför att det 

finns utmaningar i form av att kunder kan vara otydliga när det kommer till kravspecifikationer, 

att de inte vet exakt vad de vill ha och att det kan uppstå otydligheter i hur saker ska mätas 

inom projektet. Respondent C ser risker med detta då de kan leda till att utvecklarna själva gör 

antaganden hur saker ska se ut och fungera när kunderna själva inte förklarar detta nog tydligt. 

Respondenten menar att detta i sin tur kan leda till att kunderna blir missnöjda och kanske inte 

anlitar företaget igen.  

 

Både respondent A och E framför att de önskar att kunder kunde tänka mer ”utanför boxen” i 

form av att komma med nya idéer istället för att enbart titta på utfall kontra budget och utifrån 

detta planera projekt samt att kunder kan tänka för mycket på sina egna krav och behov istället 

för hela verksamhets. Respondent D och E anser båda att det läggs för lite resurser på att ta 

fram tydliga processbeskrivningar över kundens berörda processer. Respondent F lyfter fram 

utmaningar med att krav och projektmål kan itereras för mycket under projektets gång, vilket 

för dem långt ifrån de ursprungliga kraven och målen. Även att det kan vara svårt att genomföra 

en lyckad kravinsamling om projektet har en bred målgrupp och att kunder kan bli för 

lösningsspecifika i deras kravspecifikation och inte se andra möjligheter som kanske skulle 

passa deras behov bättre.   
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För att undersöka om personalen på Agio känner igen sig i utmaningar som vi har identifierat 

i den teoretiska referensramen, ställde vi frågor gällande att det kan vara svårt för kunden att 

förklara hur det ska se ut visuellt, samt att det kan vara svårt för kunder att förklara kraven på 

ett sätt så att utvecklarna förstår. Samtliga respondenter känner igen sig i dessa utmaningar och 

styrker dess innebörd. Respondent D framför att detta är vanliga utmaningar som de flesta 

utvecklarna stöter på någon gång under sin karriär.    

 

Respondent A tror att många av de ovanstående utmaningarna kan härledas tillbaka till att 

kunder inte ser värdet i att lägga ner resurser på kravinsamlingen och att likt respondent Es 

åsikter, tänker för lite utanför boxen. För att hantera dessa ovanstående utmaningar föreslår 

respondenterna olika tillvägagångssätt men de är eniga om att kommunikation är en viktig 

faktor. Respondent C och D menar att det är viktigt att våga ställa frågor om det är något som 

utvecklingsteamet är osäkra på. Detta för att reda ut oklarheter och säkerställa att 

utvecklingsteamet och kunden pratar samma språk. De menar att även att kommunikationen är 

en viktig del för att skaffa sig den insyn i kundens verksamhetsprocess som krävs för att ta 

fram en tydlig kravspecifikation. Respondent E framför att ha en utsatt verksamhetsutvecklare 

som kan ta fram dessa processbeskrivningar skulle underlätta mycket för utvecklingsteamen. 

Respondent C menar att genom att erhålla en god insyn i kundens processer minimeras risken 

för att utvecklingsteamet gör egna antaganden. Respondent B och F anser att använda sig av 

visuella prototyper är ett verktyg som de anser hjälper kunder att se och förstå lösningen på ett 

bättre sätt en ett textdokument. Respondent B anser att desto tidigare detta kan göras desto 

bättre samt att även en övergripande skiss kan göra stor skillnad för hur kunder kan visualisera 

slutprodukten i förväg och att detta ökar deras intresse att tycka till mer under processen.   

 

Vi bad respondenterna berätta om vilka ramverk och metoder de använder sig av 

kravinsamling. Samtliga respondenter meddelande att de i vanliga fall inte använder sig av 

någon typ av ramverk eller metoder vid deras arbete med kravinsamling. Respondent F anser 

att detta i slutändan blir en tidsfråga och att kunder inte kan se resultat av ramverken snabbt 

nog vilket gör att de inte prioriterar att betala för användningen av ramverk. Respondent A och 

E framför att de har använt sig av Kimballs bussmatris vid tillfällen. Något som respondent E 

anser ha fungerat bra, då ramverket tydligt visar vilka av kundens processer som kommer 

beröras och vad det är som ska mätas. Respondent A anser dock att den i dagsläget inte möter 
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de behov som respondenten har utan att den bör kompletteras med workshops, visuella 

prototyper, agila metoders användarhistorier samt beskrivningar för hur lösningen ska testas. 

Agila metoders användarhistorier är även de något som respondent F har använt sig av vid 

enstaka tillfällen men det är inte något som respondenter använder i vanliga fall. Respondent 

B avslutar med att berätta att anledningen att respondenten inte använder något typ av ramverk 

i dagsläget är för att respondenten inte har någon idé om vilket eller vilka som skulle kunna 

användas men mottar gärna förslag på detta.   

 

4.2. Tematisk analys 

För att sammanställa den empiri vi samlat in har vi valt att använda oss av en tematisk analys. 

Vi startade med att skriva ut de utmaningar som vi identifierat i vår empiri och gruppera dem 

som underkategorier. Dessa tabeller ska läsa från vänster till höger, då det blå representerar 

vilket temaområde det berör. Det gröna området representerar de kategorier vi identifierat 

utmaningar inom. Inom dessa kategorier identifierade vi flertalet utmaningar som vi fördelat 

som underkategorier, vilket är det orangea fältet. 

De tre temaområden är: 

1. BI 

2. Agilt inom BI 

3. Kravinsamling 

Vilket presenteras i tabell 1.4, 1.5 och 1.6. Innehållet i dessa tabeller kommer redogöras 

utförligare i kapitel 5 Analys och diskussion.   
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4.3. Sammanställning av workshop 

Vid workshopen uttryckte deltagarna att det är viktigt att tydliggöra att ansvaret för att 

formulera krav inte enbart ligger hos kunden utan att utvecklarna också har ett ansvar för detta. 

Deltagarna anser att det är viktigt att tydliggöra vem i projektet som prioriterar och leder 

processen. Vem som agerar projektbeställare och sköter prioriteringen av backloggen inför 

varje sprint. Deltagarna framförde vikten av att ha tydliga beskrivningar över verksamhetens 

processer innan själva utvecklingsarbetet startar. De anser att det är ett lämpligt 

tillvägagångssätt att ha beskrivningarna och förståelsen över processerna, för att sedan övergå 

till att använda sig av Kimballs bussmatris för att skapa en överblick över hur processerna och 

dimensionerna hänger ihop. 

 

Den största punkten deltagarna uttryckte under workshopen är att grafiska prototyper är något 

de själva skulle uppskatta att använda sig av samt att de tror att det är något kunderna skulle 

uppskatta. De tror att det skulle underlätta för kunder att se hur lösningen kan se ut, vad som 

är möjligt att göra och vad nyttan med lösningen är. Respondenterna visar att vid användningen 

av sådana prototyper kan verksamhetens krav och mål förändras snabbt när de får se deras 

tankar visuellt och de inser vilka möjligheter som finns med BI lösningar.  

 

Deltagarna nämner att de har testat denna typ av kravinsamling vid ett tillfälle med gott resultat. 

De beskriver att de spenderade en dag tillsammans med kund för att ta fram målen och kraven 

för projektet i form av pappersskisser. Sedan spenderade utvecklingsteamet en dag på att ta 

fram en klickbar prototyp över detta som innehåller reell företagsdata. Detta presenterades 

sedan för kund under den tredje dagen, där kunden fick se och interagera med prototypen och 

om nödvändigt förändra de befintliga kraven efter detta. Detta är ett arbetssätt som deltagarna 

gärna ser används fler gånger.   
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5. Analys och diskussion  

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur kravinsamlingsprocessen för agila BI-

projekt går till från ett utvecklarperspektiv. För att besvara syftet använde vi oss av tre 

forskningsfrågor: 

•      Hur arbetar utvecklare med kravinsamling inom agila BI-projekt och vilka upplevda 

utmaningar kan identifieras? 

•      Skiljer sig utvecklarnas arbetssätt och upplevda utmaningar mellan front- 

respektive back-end lösningar och hur tar i så fall dessa skillnader sig uttryck? 

•      Vad beror utmaningarna på och finns det något samband mellan dem? 

För att undersöka och besvara studiens syfte genomfördes sex stycken intervjuer och utifrån 

det resultatet genomfördes sedan en workshop med berörda intressenter vid fallstudieföretaget, 

vilket sedan analyserades och sammanställdes i kapitel 4. Empiri. Vi kommer i denna del 

redogöra hur utvecklarna inom fallstudieföretaget arbetar med kravinsamlingsprocess, om 

utvecklarnas arbetssätt och upplevda utmaningar skiljer sig åt mellan front- respektive back-

end lösningar samt vad vi anser utmaningarna beror på och om det finns något samband mellan 

dem. Detta kommer ske genom att analysera hur den ovannämnda frågeställningen förhåller 

sig till studiens teoretiska referensram. Frågorna kommer att besvaras nedan, fördelat på de två 

temaområden Agilt inom BI och Kravinsamling som vi härlett från den teoretiska 

referensramen. 
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5.1. Agilt inom BI 
B

I 

Verksamhetsperspektiv 

Förståelse för tekniken  

Systemspecifik lösning 

Tekniskt perspektiv 

KPI: er 

Förståelse för verksamhetens processer 

Tabell 5.1 BI 

A
g
il

t 
in

o
m

 B
I 

Kundens verksamhet 

Kundens arbetssätt är inte agilt  

Teknisk kompetens hos projektbeställaren 

Utvecklingsteamet 

Kundförståelse 

Större krav ställs på de agila utvecklingsteamen 

Sprintens längd 

För stora uppgifter, modellering, ETL  

Tabell 5.2 Agilt inom BI 

 

Vi har i studiens teoretiska referensram sett att Hughes (2013) anser att agila metoder inte är 

applicerbara rakt av inom BI, utan kräver vissa modifikationer för att kunna fungera optimalt 

för att hantera den bredd och djup som BI lösningar innebär. Vi kunde i resultatet se att detta 

även var något respondenterna framförde att de upplevde. Vi har under studien identifierat hur 

ett fallstudieföretag arbetar enligt de agila metoderna när det kommer till utvecklingen av BI-

lösningar. När respondenterna beskriver deras arbetssätt för oss kan vi konstatera att det i vissa 

fall endast används en Scrum- eller Kanban-tavla, i andra fall sker det varken ett iterativt arbete, 

sprintplanering eller backlog grooming. I enstaka fall kunde vi se att respondenternas arbete 

sker iterativt, men att det inte finns uttalat att arbetssättet är agilt. Inom dessa fall upplever 

respondenterna att det iterativa arbetet är den enda del de har anammat från de agila metoderna. 

Respondenterna beskriver för oss att de anser att problematiken uppstår på grund av att BI 

lösningar består av både stora och komplexa delar samt att dessa delar är svåra att bryta ner i 

mindre delar som går att genomföra inom en sprint, vilket stämmer väl överens med Hughes 
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(2013) syn på agila metoder inom BI. På grund av detta leder det till att det är svårt för 

utvecklare att kunna göra delleveranser som kunder upplever värde av.  

 

Inom BI ställer det till problem när uppgifterna tenderar att bli för stora för att rymmas inom 

en sprint, vilket leder till att det kan ta längre tid för kunden att uppleva värde av lösningen. 

Det agila Manifestet menar att den högsta prioriteten av agila metoder ska vara att tillfredsställa 

kunden, vilket är något som riskerar att utebli om delleveranserna inte tillför värde för kunden. 

Vi kunde se att ett fåtal av respondenterna beskrev att de har försökt använda sig av längre 

sprintar för att hantera detta, de har dock upplevt det som problematiskt. Då de tappar nyttan 

av det iterativa arbetet som agila metoder förespråkar. Detta styrker Rubin (2013) och menar 

att om en leverantör ska kunna leverera kontinuerligt värdeskapande för kunden bör sprintarna 

hållas korta. Enligt Gustavsson (2007) och Rubin (2013) är det projektbeställarens tillsammans 

med ScrumMastern och utvecklingsteamet som prioriterar vilka uppgifter som ska ingå i en 

sprint, Sprint Planning. Gustavsson (2007) lyfter också att detta är vanliga problem och att det 

oftast fungerar bättre i teorin än de faktiskt gör i praktiken. Vi ser därför att det är viktigt att 

förmedla den ovannämnda problematiken för projektbeställaren för att säkerställa att hen är 

införstådd i vilka problem som finns med agila metoder inom BI och hur detta påverkar 

sprintplaneringen och delleveranserna.  

 

Vi kunde se att även om problematiken med användningen av agila metoder inom BI uppstår 

vid både front- och back-end lösningar. Anser respondenterna, Kimball & Ross (2010) och 

Hughes (2013) att dessa problem är större när det kommer till back-end lösningar i form av 

skapandet och modelleringen av datalager och arbetet med att sy samman ett flertal olika 

datakällor. Detta i jämförelse med utveckling av front-end lösningar som mestadels innehåller 

förändringar i gränssnitt och rapporter vilket de anser att det då är lättare att anamma agila 

metoder fullt ut. Det vi kan konstatera utifrån detta är att det är vilken typ av projekt (front-

/back-end) som styr hur agilt utvecklingsteamet kan arbeta och att det i sin tur är den grad av 

agilt arbetssätt som styr hur kravinsamlingen för projektet bör gå till.  
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5.2. Kravinsamling 

K
ra

v
in

sa
m

li
n

g
 

Förståelse för verksamheten 

Bred målgrupp, svårt att tillfredsställa alla  

Kundens förståelse av deras egna tekniska miljö 

Kunder mäter saker på olika sätt  

Begreppens namnsättningar skiljer sig åt mellan 

avdelningar och olika kunder 

Svårt att förstå kundens verksamhetsprocesser 

Problem för 

utvecklingsteamen 

Dåliga krav leder till antaganden 

Ingen testbeskrivning 

Ingen tydlig Definition of Done 

Krav och mål kan ändras under projektets gång 

Kravställningsproblem 

Kund tänker inte utanför boxen 

Kund har svårt att uttrycka och visualisera krav 

För övergripande krav  

Outtalat ansvar hos utvecklare Oanvända ramverk och metoder 

Resurser 

Kund vill inte lägga personal på kravinsamling 

Kund vill inte betala för kravinsamling  

Kund tar inte krav på allvar 

Tabell 5.3 Kravinsamling 

 

Likt tidigare nämnt berättar Goldsmith (2004) att alla utvecklare han har mött under sin karriär 

någon gång har varit i en situation där de levererat en lösning åt en kund som sedan påpekat att 

lösningen inte blev som de tänkt sig. Detta stämmer väl överens med respondenternas 

erfarenheter av projekt och likt Goldsmith (2004) så härleder de problemet till 

kravinsamlingsprocessen, och tydliggör hur viktigt denna process är för ett projekts utfall. 
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Studien visar att respondenterna arbetar i olika stor omfattning med kravinsamling och även på 

olika sätt. Vi har sett att vissa respondenter arbetar direkt med kravinsamlingsprocessen medan 

de övriga endast berörs av processen i de projekt de är delaktiga i. Respondenterna använder 

även olika metoder när de arbetar med kravinsamling, ett fåtal använde workshops och hade 

nära kontakt med verksamheten för att ta fram processbeskrivningar. Däremot använde sig 

majoriteten av respondenter av kommunikation med projektbeställaren och agerade som ett 

bollplank för att komma fram till en kravspecifikation tillsammans.  

 

Vi såg även att det fanns ett outtalat ansvar bland de utvecklare som endast använde sig av 

kommunikation som arbetssätt med kunderna, eftersom de inte ansåg att de arbetade med 

kravinsamling. När vi bad dem förklara deras arbetssätt kunde vi dock konstatera att de, enligt 

oss, arbetar med kravinsamling. Dessutom använde sig inte respondenterna av någon specifik 

metod eller arbetssätt när det kom till kravinsamling. Vi härleder detta tillbaka till det outtalade 

ansvaret och tror genom att tydliggöra deras roll inom kravinsamling kan det ske en förändring 

i respondenternas arbetssätt.  

 

Under vår studie identifierade vi en stor utmaning som respondenterna upplevde, kunder ser 

inte alltid   värdet i att lägga ner resurser på kravinsamlingsfasen. Även Robertson & Robertson 

(2006) och Eriksson (2007) menar att det är vanligt att kravinsamlingen stressas inom projekt. 

Respondenterna menar att detta leder till att kraven tenderar att bli för övergripande, det finns 

ingen beskrivning när utvecklarnas arbete är klart och inte heller någon beskrivning hur kraven 

ska testas. Enligt Gustavsson (2007) och Goodwin (2009) bör ett projekt börja med att de 

övergripande kraven tas fram, för att utvecklarna ska kunna påbörja utvecklingsarbetet. 

Eftersom respondenterna framförde att kunderna inte alltid ser värdet i att lägga ner resurser 

på kravinsamlingsfasen, leder detta till att de endast är de första övergripande kraven som tas 

fram och att fasen med att komplettera kraven efter att utvecklarna har börjat utveckla 

lösningen prioriteras bort. Detta resulterar i att det endast finns en övergripande kravställning 

att använda sig av under projektets gång.  

 

Respondenterna lyfter också fram en utmaning där det inom en kunds verksamhet kan finnas 

olika benämningar för samma begrepp mellan olika avdelningar. De menar att detta är 

vanligare i stora organisationer men framkommer även inom mindre. För att hantera detta 
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framför de vikten av att reda ut sådana frågor i ett tidigt stadie för att säkerställa att alla pratar 

samma språk under projektets gång. Goldsmith (2004) och Kristensson et al. (2014) lyfter även 

fram denna problematik och framför att det är viktigt att tänka på hur kraven formuleras och 

vilket internt språk som används. Vi ser därför att det är viktigt att säkerställa att alla inblandade 

parter förstår kraven fullt ut och använder samma språk för att minska risken för missförstånd 

under projektets gång. 

 

Vidare såg vi att ett flertal respondenter upplevde att kunder kan vara otydliga när det kommer 

till kravspecifikationer som en utmaning. De menade att kunden inte alltid vet exakt vad de vill 

ha och att detta resulterar i otydligheter under projektets gång. Tittar vi på Goldsmith (2004) 

syn på detta lyfter han fram vikten av att utvecklarna inte drar slutsatsen att kunden inte vet 

vad de vill ha, utan att utvecklarna ständigt måste försöka förstå vad det är kunden är ute efter 

och hjälpa dem att komma fram till det. Detta lyftes av en respondent som menade att det finns 

risker med att sådana slutsatser dras, och förklarade att det kan leda till att utvecklarna själva 

gör antaganden hur saker ska se ut och fungera. Gustavsson (2007) menar att det är ytterst 

viktigt att det inte sker. De beskriver vidare att utvecklingsteamet måste komma med 

lösningsförslag åt kunden och att kunden sedan får återkomma med synpunkter och krav på 

detta för att sedan ta fram krav tillsammans. Detta stämmer överens med Lusch & Vargos 

(2015) synsätt att leverantören erbjuder kunden ett värdeförslag och att värde sedan samskapas 

mellan leverantören och kunden. Williams (2008) anser att den komplexitet som BI lösningar 

innebär gör att kravinsamlingen blir extra känslig. Han menar att när kravställningen inte har 

varit nog specifik har det resulterat i en osäkerhet hos användarna över vad den faktiska 

slutprodukten är. Williams (2008) menar också att en bristfällig kravinsamling inte bara leder 

till ett misslyckat BI projekt. Det skapar även en osäkerhet hos andra företag som är 

intresserade av liknande BI lösningar och ser andra företag misslyckas med deras 

implementationer. Denna problematik är något som respondenterna också lyfte fram, om 

kunden blir missnöjd kan det leda till att leverantören inte anlitas igen. Goldsmith (2004) 

jämför rollen med att samla in krav och rollen som detektiv. Han menar att likt en detektiv som 

utreder ett brott så handlar det inte bara om att ställa rätt frågor utan det gäller att lyssna på 

samtliga inblandade parter och analysera deras svar för att komma fram till vem som är skyldig. 

Goldsmith (2004) menar att tillvägagångssättet är lika användbart för att samla in krav och 

beskriver vidare att det är viktigt att vara uppmärksam på de små detaljerna, för att sedan 

analysera hur detaljerna hänger ihop, varför de är viktiga och hur de skapar värde för kunden. 
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Vi delar detta synsätt och anser att det är viktigt för utvecklarna att se hur de olika delarna hör 

ihop och vad som skapar värde för kunden, om detta inte uppfylls kommer det påverka 

kravinsamlingen negativt. 

 

Likt det Boztepe (2007) och Lusch & Vargo (2015) förklarar upplevs värde olika mellan 

personer. De menar att värde samskapas av ett flertal olika källor och att kunden gör en 

avvägning var de får ut av tjänsten i förhållande till vilken uppoffring de måste göra. Även 

Kristensson et al. (2014) delar detta synsätt och de alla anser att värde alltid är både situations- 

och kontextspecifikt. Eftersom värde upplevs olika både från person till person och kontext till 

kontext är det väsentligt att förstå hur, varför och i vilken kontext en lösning kommer användas. 

Vilket innebär att om denna förståelse inte finns kommer utvecklarna inte kunna förstå vad 

som skapar värde för en kund. Kristensson et al. (2014) framför också att de värdeskapande 

processerna är svåra att fånga eftersom informationen är både subjektiv och kontextspecifik. 

De menar att det kan vara svårt för personerna som upplever värdet att förklara för utvecklare 

hur och varför de har upplevt värdet av tjänsten. Vi har under studien sett att en av de största 

utmaningarna som respondenterna har upplevt är att de läggs för lite tid på att ta fram tydliga 

processbeskrivningar över kundernas berörda processer. Vi ser en problematik med detta då 

Kristensson et al. (2014), Boztepe (2007) och Lusch & Vargo (2015) alla lyfter fram att det är 

både svårt och tidskrävande att förstå kundernas processer och vad som skapar värde just för 

dem. Respondenterna anser att kommunikation är en viktig del för att bilda sig en uppfattning 

av sådana processer. En respondent framför att det krävs en insyn i processerna för att kunna 

ta fram en tydlig kravspecifikation. Vi kunde se att respondenterna uttryckte en önskan att ta 

hjälp av en verksamhetsutvecklare för att skaffa den insynen i processerna som krävs. 

Respondenterna framförde även att om tydliga beskrivningar över processerna finns, minskar 

risken för att utvecklingsteamet behöver göra antaganden under projektens gång. Detta 

resulterar i sin tur till ett bättre kravarbete. Vi har i vår teoretiska referensram sett att olika 

författare föreslår olika metoder och arbetssätt för att skapa sig en förståelse över kundens 

processer och vad som skapar värde för dem.  

 

Boztepe (2007), Goodwin (2009) och Kristensson et al. (2014) förespråkar att eftersom värde 

är så komplext och påverkas av flera variabler samt att det inte finns ett enskilt rätt svar för vad 

det är som skapar värde för kunden, innebär det att utvecklarna måste använda sig av flera olika 



 50  

metoder för att undersöka detta. Under studien har vi inte sett respondenterna lyfta detta och vi 

härleder det tillbaka till det outtalade ansvaret. Enligt Kristensson et al. (2014) bör metoder 

väljas utifrån vilken typ av lösning det är som ska utvecklas. De menar att när det kommer till 

förändringar i befintliga system bör utvecklare nyttja den data som finns tillgänglig i form av 

användares åsikter och erfarenheter tillsammans med observationer och felrapporter. Gäller det 

ett nytt system som syftar till att förbättra det befintliga systemet förespråkar Kristenson et al. 

(2014) att fokusgrupper, intervjuer och enkäter är lämpliga metoder att använda sig av. Ska ett 

nytt system som kommer innebära en stor förändring i verksamhetens arbetssätt utvecklas, 

anser de att utvecklarna bör involvera användarna i olika former under utvecklingsprocessen. 

Detta för att bilda en förståelse över hur kunderna arbetar i deras riktiga kontext. Resultatet 

visar att respondenterna upplever utmaningar med att förklara med ord hur något ska se ut 

visuellt, något som även Goldsmith (2004) lyft. Respondenterna förklarade för oss att de anser 

att workshops där snabba visuella skisser tas fram är ett bra tillvägagångsätt för att hantera 

detta, dels för att snabbt ge kunden en bild över slutresultatet, samt att de tidigt får möjligheten 

att interagera med den tänkta lösningen. Vi ser att detta stämmer väl överens med Lusch & 

Vargo (2015) synsätt, då de anser att värdeskapandet inte sker vid leveransen av lösningen utan 

att värde uppstår när kunden interagerar med lösningen, något som en workshop möjliggör.  

 

Goldsmith (2004), Williams (2008) och Goodwin (2009) förespråkar vikten av att förstå hur 

användare kommer använda lösningen och hur den skapar värde för dem och även om de 

föreslår olika metoder för detta så är målet detsamma. Goodwin (2009) förespråkar att använda 

sig personas och målinriktade scenarion för att skapa den förståelsen. Medan Williams (2008) 

anser att case-beskrivningar bör användas. Vår tolkning är att Goodwins (2009) målinriktade 

scenarion och Williams (2008) case-beskrivningar i grunden tar upp samma saker, det vill säga 

en beskrivning över hur lösningen kommer användas i en situation. Det som skiljer sig är att 

Williams (2008) anser att dessa case-beskrivningar även bör ta upp vilka BI-komponenter som 

kommer krävas för att uppfylla målet. Detta är något vi ser som ett bra komplement till 

Goodwins (2009) målinriktade scenarion och anser att det underlättar utvecklarnas arbete 

eftersom de i ett tidigt stadie får en överblick över vilka komponenter som kommer att behövas 

inom lösningen.  
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Tittar vi på hela utvecklingskedjan ser vi att det finns ett flertal beroenden under processens 

gång och att det i slutändan alltid är projekttypen som avgör vilket arbetssätt som bör användas. 

När det kommer till agila metoder är det projekttypen (front-/back-end) som bestämmer hur 

agilt utvecklingsteamet kan arbeta. Utifrån den grad av agilt arbetssätt som valts är det som 

styr hur kravinsamlingen för projektet bör gå till. Inom själva kravinsamlingen är det återigen 

projekttypen som avgör vilken metod som är lämpad att använda sig av för att samla in krav 

från användarna.   
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6. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka och analysera hur kravinsamlingsprocessen för agila BI-

projekt går till från ett utvecklarperspektiv. För att besvara syftet genomförde vi en fallstudie 

på Agio där vi undersökte tre forskningsfrågor.  

 

Hur arbetar utvecklare med kravinsamling inom agila BI-projekt och vilka upplevda 

utmaningar kan identifieras? Vi har i studiens teoretiska referensram identifierat en teoretisk 

syn på hur kravinsamlingen kan gå till. Vi har sedan undersökt hur detta går till i praktiken 

genom att intervjua sex stycken respondenter. Utifrån resultatet kunde vi se att respondenternas 

arbetssätt var delvis ostrukturerat och ad-hoc. De beskrev en problematik med att använda agila 

metoder för att utveckla BI-lösningar, där de främst påpekade att problematiken uppstod vid 

back-end lösningar. Majoriteten av respondenterna fungerade som ett bollplank med kunden 

för reda ut oklarheter och komma med lösningsförslag. Resultatet visade att kommunikation är 

nyckeln till ett bra kravarbete. Det är även viktigt att i ett tidigt stadie reda ut begrepp och 

tydliggöra ansvar och roller inom projektet. Utifrån studiens resultat kunde vi identifiera 

utmaningar som utvecklare vid fallstudieföretaget upplever. Vilket presenteras i form av tre 

stycken temaområden, BI, agilt inom BI och kravinsamling. Till temaområdet BI identifierade 

vi fyra utmaningar som vi kunde kategorisera till kategorierna Verksamhetsperspektiv och 

Tekniskt perspektiv. Till temaområdet Agilt inom BI fann vi sex stycken utmaningar vilket vi 

delade vi in i kategorierna Kundens verksamhet och Utvecklingsteamen. Inom temaområdet 

kravinsamling fann vi 16 stycken utmaningar, dessa kategoriserade vi in i fem olika kategorier. 

Dessa var verksamhetsförståelse, problem för utvecklingsteamet, kravställningsproblem, 

outtalat ansvar samt resurser. 

 

Skiljer sig utvecklarnas arbetssätt och upplevda utmaningar mellan front- respektive back-end 

lösningar och hur tar i så fall dessa skillnader sig uttryck? Den största skillnaden vi kunde 

identifiera mellan front- respektive back-end lösningar var inom det agila arbetssättet. Dessa 

tar sig uttryck i form av agila metoder behöver kraftig modifikation för att vara applicerbar 

inom back-end lösningar på grund av de stora och komplexa delar som dessa lösningar innebär. 

Jämför vi detta med front-end lösningar är den agila metodiken mer applicerbar och är 

fördelaktig att använda sig av. Vi ser att dessa skillnader i sin tur leder till att 

kravinsamlingsprocessen måste anpassas utifrån gällande projekttyp. Vi kunde identifiera att 
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när det kommer till front-end lösningar bör ett större fokus ligga på att förstå användarens 

värdeskapande processer, hur de kommer använda lösningen och i vilken kontext det kommer 

använda den inom. När det kommer till back-end lösningar ser vi att ett större fokus bör ligga 

på att ta fram system- och funktionskrav över hur lösningen ska utvecklas. Det är dock värt att 

tillägga att funktions- och systemkrav samt värde och behov båda är viktiga delar att reda ut 

oavsett projekttyp men att fokus skiftar mellan olika typer av lösningar.  

 

Vad beror dessa utmaningar på och finns det något samband mellan dem? De utmaningar vi 

identifierade inom BI och agilt inom BI beror på den utveckling BI har genomgått under de 

senaste åren. Utvecklingen har inneburit en ökning av användare inom verksamheterna, mer 

integrerade BI-lösningar och att företagen inte har hunnit anpassa sig än. Vi ser även att de 

agila metoder inte är applicerbara rakt av inom BI-lösningar, vilket resulterar i dominoeffekt 

som skapar utmaningar för både utvecklingsteamen samt kundens verksamhet. Detta i form av 

att större förväntningar ställs på projektbeställare tekniska kunskaper och även en problematik 

med delar som är för stora för att hinna genomföra inom en sprint. De utmaningar vi har 

identifierat gällande kravinsamling anser vi beror på att utvecklarna inte förstår fullt ut vad som 

skapar värde för kunden, hur kundens processer ser ut samt vilken kontext lösningen kommer 

användas inom. Detta resulterar i att kunden inte ser värdet i att lägga ner resurser i 

kravinsamlingsprocessen, vilket i sin tur resulterar i att kraven blir för övergripande. Under 

studien kunde vi konstatera att det fanns ett outtalat ansvar bland ett flertal utvecklare inom 

fallstudieföretaget. Vi bedömer att de arbetar med kravinsamling medan de inte anser detta. Vi 

ser att det leder till att utvecklarna inte använder sig av någon specifik metod eller arbetssätt 

för att arbeta med detta. Vilket vi ser skapar en problematik i form av att utvecklingsteamet 

inte lägger tillräckligt med resurser på kravinsamlingsprocessen.  

 

Den slutsats som vi kan dra utifrån detta är att det trots mycket forskning och ett flertal olika 

arbetssätt för att hantera detta, är det svårt att samla in krav, men det är inte omöjligt. Vi anser 

att med hjälp av vår studie har vi bidragit till forskning inom området genom att: 

• Identifierat viktiga aspekter och utmaningar inom kravinsamlingen inom agila BI 

projekt från utvecklares perspektiv 

• Visat hur detta skiljer sig åt mellan front- och back-end lösningar 

• Funnit samband och beroenden mellan de identifierade utmaningarna  
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• Tagit fram ett arbetssätt som är anpassat för att hantera ett företags utmaningar och 

behov, vilket presenteras i kapitel 7. Förslaget arbetssättet för Agio System och 

Kompetens AB.  

Vår bedömning är dock inte att vår studie svarar och hanterat samtliga utmaningar som finns 

inom området, utan vi föreslår vidare forskning för detta. Fokus bör där ligga på hur visuella 

prototyper kan fungera som en värdeskapande metod för kravinsamling inom agila BI projekt 

och varför utvecklare har svårt att få kunder att lägga ner resurser i form av tid, pengar och 

personal på kravinsamlingsprocessen. 
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7. Förslaget arbetssättet för Agio System och Kompetens AB 

Utifrån studiens slutsats kommer vi i detta kapitel ge förslag på ett anpassat arbetssätt för hur 

Agio kan strukturera och genomföra deras kravinsamlingsprocess för att hantera de 

identifierade utmaningarna. Det är viktigt att poängtera att detta förslagna arbetssättet är 

utformat utifrån fallstudieföretagets identifierade utmaningar och behov och är inte ett 

arbetssätt som går att applicera rakt av, för alla typer av organisationer. Dock är studien 

utformad som ett tillvägagångssätt för att just kunna ta fram ett anpassat arbetssätt för en 

specifik organisation, vilket innebär att tillvägagångssättet vi har använt oss av kan 

återanvändas för organisationer som är i behov av ett arbetssätt som är anpassat utifrån deras 

utmaningar och behov.  

 

Vi har i empirin identifierat att det inom Agio finns ett outtalat ansvar när det kommer till 

kravinsamling. Majoriteten av respondenterna anser att de inte arbetar med kravinsamling, men 

att de berörs av processen när kunder kontaktar dem med förslag på projekt med tillhörande 

kravspecifikation. Även om de inte arbetar direkt med att samla in de första kraven så har de 

en viktig roll i att ta fram de slutgiltiga kraven. Genom att tydliggöra det ansvaret för rollerna 

anser vi att det kan leda till positiva förändringar inom Agios arbetssätt för kravinsamling. 

Detta arbetssätt är utvecklat för att vara användbart för de roller vi har intervjuat under denna 

studie. Vilket var BI-utvecklare inom front-end och back-end, Solution Architects, 

ScrumMaster och kravanalytiker. Vi anser att alla roller klarar av att genomföra alla steg i detta 

arbetssätt, och det är upp till dem att välja vilka steg de vill genomföra.  

 

När det kommer till arbetet med själva kravinsamlingen kommer vi nedan redogöra ett 

föreslaget arbetssätt vilket består av sex steg.  

1. Dialog m. kund 

2. Kartlägg process(er) 

3. Använd Kimballs bussmatris 

4. Utveckla användar-/utvecklarhistorier 

5. Genomför workshop 

6. Utveckla och utvärdera prototyp(er) 
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Arbetssättet i sig kommer att vara flexibelt och anpassningsbart utifrån vilken typ av projekt 

det är som ska utvecklas. Arbetssättet är flexibelt och anpassningsbart för att vara applicerbart 

för olika kunder och projekt. Det är inte ett krav att följa det förslagna arbetssättet slaviskt, utan 

det bör användas som riktlinjer där utvecklarna får välja de delar som passar bäst utifrån 

projektets ramar och förutsättningar och iterera mellan dem om det är nödvändigt. Vi anser att 

de olika stegen väl täcker in de berörda delarna inom kravinsamlingsprocessen och bör efter 

genomförande resultera i en väl beskriven kravspecifikation.  

 

7.1. Dialog m. kund 

Det första steget i kravinsamlingsprocessen bör vara att hålla en inledande dialog och 

diskussion tillsammans med projektbeställaren. Vid det här samtalet bör utvecklaren skapa sig 

en övergripande bild över projektets mål och vad det är som ska genomföras. Respondenterna 

lyfte i empirin att en utmaning med kravinsamlingen är att kunden inte alltid ser värde i att 

lägga ner resurser på denna fas. Vi anser att vid detta samtal är det ett bra tillfälle för 

utvecklarna att lyfta argument om varför kunden ska välja att lägga ner resurser. Några exempel 

som vi anser utvecklaren kan lägga fram för kunden är: 

• 60% av felen i en slutleverans kan härledas till felaktiga krav (Robertsson & 

Robertsson, 2006; Eriksson, 2007) 

• Det kostar ca 1000% mer att åtgärda ett felaktigt krav efter lösningen är i produktion 

än om det skulle åtgärdas under kravinsamlingsprocessen (Eriksson, 2007) 

• Det möjliggör för utvecklingsteamet att få en djupare förståelse över kundens processer 

vilket leder till att värde samskapas mellan leverantören och kunden. Vilket i sin tur 

kommer resultera i att utvecklarna bättre förstår vad kunden vill ha och även varför de 

vill ha det. (Kristensson et al, 2014; Boztepe (2007) 

 

7.2. Kartlägg process(er) 

Som nästa steg föreslår vi att kundens processer ses över av utvecklingsteamet. Detta för att 

reda ut om utvecklingsteamet har en tydlig bild över hur verksamhetsprocessen ser ut, hur 

användarna kommer använda lösningen och vad är det som skapar värde för användarna. 

Märker teamet att det finns frågor gällande processerna måste detta hanteras för att frågetecken 

ska kunna redas ut. Vi har sett att Goodwin (2009) förespråkar att använda sig av personas och 
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målinriktade scenarion för att skapa den förståelsen. Medan Williams (2008) anser att case-

beskrivningar bör användas. Respondenterna har även de framfört vikten av att reda ut sådana 

frågor tidigt och att det är viktigt att våga ställa frågor för att denna fas ska bli lyckad. De 

respondenter som arbetar nära verksamheten anser att det arbetssättet skapar en tydligare 

förståelse för utvecklarna över kundens verksamhetsprocesser. Vi ser även att diskussionerna 

mellan utvecklare och kund även stärker de verksamhetsperspektiv som Olzak (2016), 

Debrortoli et al. (2014) och respondenterna anser är nödvändigt att ha när det kommer till 

utvecklingen av BI lösningar.  

 

7.3. Använd Kimballs bussmatris  

Nästa steg som bör genomföras är att använda sig av Kimballs Bussmatris. Vi föreslår att 

använda bussmatrisen därför att enligt Kimball et al. (2008) skapar den snabbt en översiktlig 

bild för utvecklarna över vilka processer som kommer att beröras samt vilka dimensioner som 

är kopplade till vilka processer. Vi ser att detta steg främst är användbart när det kommer till 

utvecklingen av back-end lösningen men skapar även en bra översikt vid front-end lösningar. 

De respondenter som har använt sig av den tidigare styrker även detta. När det finns en tydlig 

bild över de processer som lösningen kommer att beröra är det möjligt att gå vidare till 

nästkommande steg, vilket vi föreslår är användar-/utvecklarhistorier.   

 

7.4. Utveckla användar-/utvecklarhistorier  

Nästa steg i vårt förslagna arbetssätt är att skapa användarhistorier utifrån de övergripande mål 

och kraven som identifierats under dialogen. Vi har i vår teoretiska referensram (Huges, 2013; 

Kimball & Ross, 2010) identifierat skillnader mellan front- och back-end lösningar vilket även 

empirin visade sig stärka. Vi har därför valt att dela upp dessa och föreslå ett tillvägagångssätt 

för front-end lösningar och ett modifierat tillvägagångssätt för back-end lösningar.  

 

Hughes (2013) anser att när det kommer till att samla in krav för front-end lösningar så är 

Scrums arbetssätt med användarhistorier en bra metod. Detta då de enligt Gustavsson (2007) 

snabbt ger utvecklarna en bild över vad som ska göras på ett enkelt och smidigt sätt. Han menar 

även att eftersom de består av kortfattade meningar är det enkelt att ändra dem under projektets 

gång om det skulle krävas. Gustavsson (2007) och Hughes (2013) menar att skapandet av 
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användarhistorier bidrar till en närmare interaktion mellan kund och utvecklare, samt att de 

bidrar till att samtliga inblandade parter har samma bild över vad kravet faktiskt frågar efter. 

Vi har kunnat se att vid utvecklandet av front-end lösningar bör fokus ligga på att förstå vad 

som skapar värde för användarna än vad de bör ligga på funktions- och systemkrav. Vi föreslår 

även att de skapade användarhistorierna bör testas enligt metoden INVEST som Hughes (2013) 

lyfter fram. Detta då metoden säkerställer att alla användarhistorier är tillräckligt 

välformulerade och kommer kunna användas under hela projektets gång. INVEST står för:  

• Independent 

• Not to specific 

• Valuable 

• Estimable 

• Small 

• Testable      

Hughes (2013) menar att metoden validerar att en användarhistoria är oberoende av de övriga, 

att den inte är för specifik, att när den är implementerad skapar den värde för kunden, att det är 

möjligt att estimera hur lång tid den kommer ta att utveckla, att den är möjlig att genomföra 

inom en sprint samt att när den är implementerad är det möjligt att testa den.  

 

När det kommer till utvecklingen av back-end lösningar anser såväl Hughes (2013), Williams 

(2008) och respondenterna att de ofta innehåller stora och komplexa delar som ofta inte ryms 

att genomföra inom en sprint. I jämförelse mot front-end lösningar ser vi här att ett större fokus 

bör ligga på funktions- och systemkrav men att värdeskapandet fortfarande har en viktig roll. 

Vi anser likt Hughes (2013) att användarhistorier kräver vissa modifikationer för att vara 

applicerbara inom dessa typer av lösningar. Vi föreslår därför att bryta ner de tidigare 

användarhistorierna i något som Hughes (2013) kallar utvecklarhistorier, samt att INVEST 

metoden kompletteras med ett extra steg, likt nedan: 

• Derived 

• Independent 

• Not to specific 

• Valuable 

• Estimable 

• Small 
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• Testable      

Genom att komplettera INVEST metoden med ett extra steg, Derived. Med Derived eller 

härleda menar vi att de framtagna utvecklarhistorierna måste kunna härledas till en 

användarhistoria. Genom att lägga till detta steg anser vi att det är möjligt att säkerställa att 

varje utvecklarhistoria tydligt länkas samman med en ursprunglig användarhistoria och gör det 

möjligt att fördela ut och genomföra dessa utvecklarhistorier under en sprint. Det är dock 

viktigt att poängtera att detta arbetssätt ställer större krav på projektbeställarens tekniska 

kompetens än vad arbetssättet med användarhistorier gör. Hughes (2013) menar för att 

projektbeställaren ska kunna stämma av att arbetet som genomförs, är nödvändigt och hänger 

ihop med slutmålet är det viktigt att denna person förstår hur integrations- och 

utvecklingsarbetet sker. Vi anser att om projektbeställarens kompetenser gör detta arbetssätt 

möjligt så bör det användas.   

 

Det är dock viktigt likt Hughes (2013) framför, att inte missta dessa historier för färdiga krav, 

utan att historierna visar var i lösningen det finns ett krav. Vi anser dock att använda sig av 

dessa typer av historier kan fungera båda vägarna. Det är möjligt att först skapa 

användarhistorier/utvecklarhistorier för att sedan härleda krav utifrån dem. Vi ser även att det 

är möjligt att utifrån scenarion som majoriteten av respondenterna beskrev, att kunder kontaktar 

dem med en preliminär kravspecifikation. Ta dessa krav och själv skapa historier utifrån dem 

för att erhålla en bättre förståelse över hur lösningen kommer att användas och varför den är 

nödvändig. Det är även viktigt att likt de deltagarna lyfte fram under workshopen, att tydliggöra 

vem som ansvarar för att välja ut vad som ska genomföras, när det ska genomföras och ständigt 

prioritera detta under projektets gång.  

 

7.5. Genomför workshop  

Lusch & Vargo (2015) framför att värde skapas samskapas mellan kunden och leverantören 

och att kunden kommer uppleva värde först när lösningen används. För att bidra till detta anser 

vi att workshops är en lämplig metod för detta. De respondenter som använder sig av 

tillvägagångssätt anser även de att detta har gett bra resultat. Under dessa workshops ska fokus 

ligga på att få verksamheten att visualisera sina krav och beskriva hur de kommer använda en 

lösning. Detta bör ske genom att tillsammans i mindre grupper försöka rita ner prototyper av 

slutresultatet. Johansson och Arvola (2007) kallar dessa för prototyper av låg trovärdighet, 
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vilket innebär att de visualiserar hur lösningen kan se ut i grova drag men att den kan skilja sig 

mycket från den slutgiltiga lösningen. Hughes (2013) anser att det ofta är svårt för kunder att 

veta exakt vad de vill ha tills efter de har använt eller sett en lösning. I dessa workshops är det 

lättare för gruppen att visualisera en lösning på problemen, då personerna som deltar får 

argumentera sinsemellan dem och ifrågasätta varandras åsikter. Detta leder till mer realistiska 

lösningar och formuleringar, samt en djupare förståelse för gruppens åsikter. Goldsmith (2004) 

menar att utvecklare ofta upplevt situationen där de levererat en lösning som inte uppfyller 

kundens tänkta resultat och detta härleder han tillbaka till kravinsamlingsfasen. Han menar att 

detta beror på att det är svårt för kunder att förklara med ord hur något ska se ut visuellt. 

Goldsmith (2014) anser att det är vanligt att dra slutsatsen att kunden inte vet vad de vill ha 

men hans syn är att många gånger så vet kunden vad de vill ha de har bara svårt att förklara det 

på ett sätt som utvecklarna förstår. Deltagarna vid workshopen lyfter även fram vikten av att 

detta ansvar inte enbart ligger hos kunden utan utvecklaren måste även säkerställa att de förstår 

vad kunden menar men även säkerställa att de kan förklara sina argument på ett sätt som kunden 

förstår. Detta stämmer även överens med Goldsmith (2014) syn på att rollen som kravinsamlare 

är lik rollen som detektiv. Vi anser att en workshop där skisser enligt Johanssons & Arvolas 

(2007) definition av prototyper av låg trovärdighet tas fram, är ett lämpligt arbetssätt för att 

reda ut dessa typer av frågor och oklarheter. Respondenterna framförde även utmaningar i form 

av att olika användare kan ha olika namn på samma typ av begrepp. Vi föreslår därför att nyttja 

dessa workshops för att ta fram gemensamma begreppsdefinitioner. Detta för att säkerställa att 

samtliga inblandade parter har samma syn på begreppens betydelse.  

 

7.6. Utveckla och utvärdera prototyp(er) 

Utifrån de första skisserna som tagits fram under workshopen föreslår vi att nästa steg är att 

använda sig av visuella prototyper i form av det som Johansson & Arvola (2007) kallar för 

prototyper av hög trovärdighet. Detta innebär att prototypen ska likna slutresultatet, ha en 

realistisk interaktion till användarna och återspegla vilka möjligheter det finns med den 

slutgiltiga produkten. Deltagarna vid workshopen lyfte fram att det är viktigt att använda sig 

av reell företagsdata till dessa prototyper, för att hjälpa kunderna att se hur deras data kommer 

att användas i BI lösningen. Deltagarna har beskrivit att det är lätt att kraven förändras när 

användarna får se vilka möjligheter lösningen ger, därför anser vi att det är bra att göra denna 

fas innan själva utvecklingsarbetet påbörjas. Efter att användarna har interagerat med 

prototypen är det även möjligt att komplettera de tidigare case-beskrivningarna/målinriktade 
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scenarion. Vi förespråkar att komplettera beskrivningarna med vad användarna tycker fungerar 

bra respektive dåligt med den tänka lösningen samt vad det är som händer när användaren 

interagerar med lösningen. Detta kommer resultera i att utvecklingsteamet erhåller en tydlig 

beskrivning över hur processen fungerar, om lösningen tillför värde till processen samt de 

berörda användarnas intryck av att interagera med lösningen. 

 

Som nämndes ovan har vi försökt att utforma arbetssättet så det ska vara flexibelt och 

anpassningsbart utifrån olika kund- och projektperspektiv. Det är inte ett krav att följa det 

förslagna arbetssättet slaviskt, utan det bör användas som riktlinjer där utvecklarna får välja de 

delar som passar bäst utifrån projektets ramar och förutsättningar. Vi anser att de olika stegen 

väl täcker in de berörda delarna inom kravinsamlingsprocessen och bör efter genomförande 

resultera i en väl beskriven kravspecifikation.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 

Struktur 

• Huvudfråga 

o Följdfråga 

 

• Namn 

• Tid på Agio 

• Vad är din nuvarande roll? 

o Vad ingår i den rollen? 

o Berätta om några arbetsuppgifter du har/vad ingår i den rollen 

• Vad har du haft för roller tidigare? 

o Vad är anledningen att du bytt roll? 

• Vad för projekt arbetar du mest inom? (front-end. Back-end, komplett BI lösning) 

• Arbetar ni agilt inom dessa projekt? 

o Varför/varför inte? Beskriv hur en typisk arbetsprocess ser ut, har du arbetat 

enligt exempelvis vattenfallsmodellen?  

• Vad är din syn på agila metoder inom BI? 

o Beroende på förra frågan, hur har du upplevt de? Applicerbara rakt av/krävs 

modifikation? 

• På vilket sätt arbetar du med kravinsamling? 

o Kan du berätta lite mer, hur ofta,  

o Samla alla kravfrågor här 

• Berätta lite om hur kravinsamlingen brukar gå till i ett agilt projekt? 

• Arbetar du annorlunda med kravinsamling beroende på vilken typ av projekt det är? 

o Varför/varför inte? Vad beror det på, på vilket sätt  

• Vad är din syn på skillnaderna mellan traditionell kravinsamling och kravinsamling 

inom agila projekt? 

• Vilka är de största utmaningarna som du ser inom kravinsamling? 

o Hur hanterar du dem? 

o Ge exempel på utmaningar från teorin 
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o Vad tror du utmaningarna beror på?  

• Vilka metoder/ramverk använder du i ditt arbete med kravinsamling? 

o Vilka då? Hur använder du dessa? 

o Vad använder du dem till? 

o Anser du att de befintliga ramverken/metoderna möter de behov du har för 

kravinsamling? 


