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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel

Introduktion:
Den här boken ”Kravhantering, en e-bok från ReQtest” består av åtta kapitel. I de första kapitlen
hittar du en kort introduktion och du lär du dig kravhanteringens grunder. Kapitlen 2-8 beskriver
de sex stegen i en vanlig kravhanteringsprocess medan det åttonde och sista kapitlet handlar om
spårbarhet och uppföljning av projekt. Det sista kapitlet tar även upp det du bör göra när projektet
avslutas och nästa fas i systemets livscykel, förvaltningsfasen, tar vid.

Syftet med den här e-boken:
Denna e-bok har tagits fram för alla som vill bli bättre på att hantera krav för att på så sätt öka
chanserna att lyckas med ett projekt. Den vänder sig inte bara till personer som är direkt
involverade i hanteringen av krav, utan till alla som är involverade i ett projekt på något sätt, då
den bidrar till en bättre förståelse av kravhanteringsprocessen som är en grundstomme i ett
projekt.
Vare sig du är produktägare, kravanalytiker, projektledare, lösningsarkitekt, utvecklare, testledare,
testare, intressent eller ledare, kommer du att få värdefull kunskap om kravhantering som kan
hjälpa dig att maximera värdet i projektet. Hur väl ett team hanterar sina krav spelar en
avgörande roll för projekts framgång.
E-boken är skriven av ReQtests expert-team inom kravhantering som har stor erfarenhet av att
arbeta med krav i många olika typer av projekt. Alla fakta, rekommendationer och råd är
baserade på välkända teorier blandade med praktisk erfarenhet av kravhantering från oss på
ReQtest och från många av våra användare och ännu ﬂer projekt.
I e-boken tar vi inte bara upp koncept, metoder, tekniker och best practice för kravhantering, utan
beskriver även de exakta stegen som krävs för en effektiv kravhantering i ReQtest.
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Om ReQtest:
ReQtest är ett molnbaserat verktyg för hantering av utvecklings-projekt, dess kvalitet, progress
och resultat. Verktyget har moduler för kravhantering, planering & utförande av tester, samt en
JIRA-integration för professionellt stöd i dina projekt som ökar chanserna att utveckla en
högkvalitativ produkt som levereras i tid.
ReQtest lanserade nyligen en ny kravmodul som ytterligare ökar möjligheterna att hantera krav på
ett intuitivt och framgångsrikt sätt. E-boken innehåller korta video-klipp som guidar dig genom de
funktioner du kan använda i ReQtest för att få stöd i de olika stegen i kravprocessen.

Prova ReQtest gratis
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KAPITEL 01
LÄR DIG KRAVHANTERINGENS
GRUNDER

# 1 kapitlet
Lär dig kravhanteringens grunder
I det här kapitlet går vi igenom vad kravhantering är, processen för kravhantering samt vilka roller
som behövs för att hantera krav professionellt. Och inte minst, du får också lära dig hur man
snabbt kommer igång med smart kravhantering i ReQtest.

1.1 Vad är kravhantering?
Ett behov eller en önskan kan deﬁnieras som ett krav. Kravhanterings-processen består av en rad
aktiviteter som behöver genomföras innan kravet kan implementeras. I processen ingår stegen
samla in, strukturera, dokumentera, prioritera, kvalitetssäkra och förvalta krav som alla är steg i
ett kravs livscykel. Kraven beskriver användarnas behov och behövs för att kunna möta ett
projekts mål.

1.2 Kravhanteringsprocessen
I en väl fungerande kravhanteringsprocess rör sig kraven genom stegen i processen och olika
roller samspelar på olika sätt för att förbereda kraven och ﬂytta dem allt närmare
implementationen. I e-boken beskriver vi alla steg i en klassisk kravhanteringsprocess. Nedan ser
du en illustration och längre ner en kortfattad beskrivning av ﬂödet i kravhanteringsprocessen:
Samla in krav

Strukturera krav

Förvalta krav

Kravhanteringsprocessen

Kvalitet säkring

Dokumentera krav

Prioritera krav
1. Samla in krav
Det första steget är att samla in affärsbehov som är relevanta för projektets mål. Det ﬁnns olika
tekniker för insamling av krav, bl.a. workshops, intervjuer, enkäter och marknadsundersökningar
som alla syftar till att krav från olika källor identiﬁeras. Alla behov, önskemål och andra resultat
bör sparas, då de utgör underlag till nästa steg i kravhanteringsprocessen. Alla team-medlemmar
ska ha tillgång till de insamlade behoven. Behoven ska inte vara särskilt detaljerade än, det
tillkommer senare.
6

2. Strukturera krav
De olika behoven, kraven, bör struktureras på ett logiskt sätt som är lätt att förstå. En bra struktur
kommer att hjälpa dig genom hela projektet så se till att skapa en bra struktur tidigt så att du kan
få en tydlig överblick. En trädhierarki ger en överskådlig struktur som hjälper till att visualisera hur
kraven är relaterade till varandra. Att klargöra hur kraven hänger ihop (och senare även till tester
och felrapporter under implementationen) är ett måste för att få en verklig förståelse för helheten
i projektet.
3. Dokumentera krav
Dokumentationen av kraven är den främsta informationskällan för alla kommande aktiviteter.
Dokumentationen ska vara tillgänglig för både teamet och intressenter så att alla kan följa
kravens mognad och utveckling. Informationen i kraven bör vara tydlig, en given standard
underlättar detta och alla ska naturligtvis arbeta med samma version av kravet.
4. Prioritera krav
Syftet med prioriteringen är att identiﬁera de krav som är viktigast. Prioriteringen baseras
vanligen på det värde som kraven kommer att ge slutanvändarna jämfört med kostnaden för
implementeringen. Att jämföra hur mycket värde varje krav skapar, med kostnaden för
implementering hjälper dig optimera budgeten för implementeringen genom att fokusera främst
på de krav som skapar mest värde.
5. Kvalitetssäkra krav
Många projekt misslyckas på grund av dåliga krav. Kraven påverkar både lösning, tidsplan och
budget. Krav av hög kvalitet är avgörande för en lyckad implementering. För att säkra kvaliteten,
bör all kommunikation rörande kraven vara tydlig, transparent och dokumentationen ska kunna
nås av alla involverade. Det behövs även en bra gransknings- och godkännandeprocess.
6. Förvalta krav
Förvaltning innebär en strukturerad hantering av ändringar i kraven. Detta bidrar till att minska
osäkerheten kring vad som ska implementeras. Eftersom ändringar som görs i ett krav påverkar
både produkten och projektet behöver denna påverkan analyseras innan du bestämmer om
ändringen ska implementeras eller ej.
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1.3 Rollerna som behövs kravhanteringsprocessen
För att ta fram bra krav behövs olika perspektiv och synvinklar. Därför behöver personer som
bidrar med relevanta kunskaper som representerar deras speciﬁka expertområde arbeta
tillsammans. Här nedan ﬁnns en lista över de roller som behövs. Personerna kan ﬁnnas både
inom din projektorganisation och i andra grupper eller organisationer:
1. Personer från verksamheten/användare
Du kommer att behöva domänexperter som kan svara på dina eventuella frågor om som rör deras
speciﬁka kunskapsområden. De kommer att kunna berätta om sina behov och önskemål och vad
som skulle kunna lösa just deras problem. Personerna i den här gruppen kan vara slutanvändare,
specialister inom ett visst område, etc.
2. Intressenter
Intressenter kan vara de investerare eller projektsponsorer som representerar det företag eller
den organisation som är involverad i projektet. Huvudintressenten är ofta någon som investerat i
projektet och har ett intresse av utfall, framsteg, resultat och budget.
3. Kravteamet
Personer som arbetar i kravteamet fungerar som en bro mellan användare, intressenter och
utvecklingsteamet. Rollerna i den här kategorin utgörs av bl.a. av produktägare, kravanalytiker
och specialister inom användbarhet eller design.
4. Utvecklingsteam
Utvecklingsteamet består av utvecklare, lösningsarkitekter, testare och testledare.
Utvecklingsteamets frågor bidrar till att kraven beskrivs tillräckligt tydligt och att de innehåller
den information som teamet behöver för att dels ge ett estimat, en uppskattning av hur mycket
tid de skulle behöva för att implementera kravet, dels kunna planera för implementering och
testning.

1.4 Hur kommer man igång med kravhantering i ReQtest?
ReQtests kravhanteringsmodul är speciellt utformad för att hjälpa dig att lyckas med de olika
aktiviteterna i kravhanteringsprocessen. Det allra första du behöver göra är att starta ett projekt i
ReQtest, anpassa inställningar och bjuda in kollegor och andra.
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För att skapa projekt och för att ändra projektinställningar, behöver du ha behörighetsnivån
Projektadministratör i ReQtest.
1. Skapa ditt projekt i ReQtest
Så snart du skapat ett projekt kan du lägga till de användare som kommer att vara involverade i
kravhanteringen och andra, kommande aktiviteter t.ex. testning. I ReQtest ﬁnns en projektmall
som redan har alla best practice-inställningar som behövs för hantering av krav. Standardmallens
inställningar i ReQtest kan användas till de ﬂesta projekten.
Här är en kort video som visar hur du kan skapa och konﬁgurera ditt projekt i ReQtest

2. Anpassa projektets inställningar
ReQtests standardmall gör det möjligt att komma igång mycket snabbt, men det är även möjligt
att anpassa formulären senare om du skulle vilja ändra något. Genom att anpassa projektet
säkerställer du att ReQtest passar just ert sätt att jobba istället för att du anpassar er process
efter ReQtest.
Anpassa formulär
Formulären i ReQtest spelar en viktig roll i att deﬁniera ditt arbetssätt. För att stödja just din
process fullt ut anpassar du formulären med detaljer enligt din produkt och din organisation,
nödvändiga affärsregler och eventuella processer som krävs för t.ex. granskningar och
godkännanden om du har särskilda rutiner för det.
I kapitlet ”Strukturera krav” i e-boken får du lära dig mer om formulär, bl.a. hur du kan skräddarsy
formulär genom att lägga till fält, placera dem i en särskild ordning i ﬂödet eller ge fälten vissa
speciﬁka värden.
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Här är en kort video som visar grunderna i hur man anpassar formulär i ReQtest

Inställningar för e-post
Aviseringar skickas ut automatiskt för att informera projektmedlemmar om vissa händelser så att
de kan agera direkt utan fördröjning. ReQtests standardinställningar fungerar för de ﬂesta
användare, men det går att göra ändringar på sidan Projektets e-postinställningar.
3. Lägg till användare i ditt projekt
Nu när du har skapat ett projekt och anpassat inställningarna efter din process är det dags att
lägga till användare till ditt projekt. Dessa personer bör täcka in roller du behöver under projektets
gång.
Det snabbaste sättet att lägga till ﬂera användare i ett projekt är att importera en användarlista.
Du behöver ett Excel-ark med namn och e-postadresser till personerna. Det är allt.
Här är en kort video som visar hur man lägger till användare i ReQtest..
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Tips
• Du kan ladda ner vår importmall för Excel med färdiga kolumner för namn och e-post, vilket gör
det snabbt och enkelt att importera ﬂera användare samtidigt.
• Du kan när som helst lägga till användare i projektet. Antingen genom att importera, eller skriva
in personer en i taget utan att importera.
• När användarna loggat in kan de lägga till uppgifter om sig själva, t.ex. jobbtitel och
telefonnummer och de kan även ladda upp en bild för att få en personligare proﬁl.
Sammanfattning
I det här kapitlet har du fått en introduktion till kravhanteringens grunder. Du har lärt dig att skapa
ett projekt och bjuda in personer att delta i ditt ReQtest-projekt. Grattis till att ha tagit det första
steget mot ett professionellt sätt att hantera krav i ReQtest.
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KAPITEL 02
SAMLA IN
KRAV

# 2 kapitlet
Samla in krav
Det här kapitlet handlar om det allra första steget i kravhanteringsprocessen, d.v.s. insamling av
krav. Du får lära dig hur man samlar in krav och lägger grunden till en god kravhantering.
Målet med kravinsamling är att identiﬁera behov och idéer från både interna och externa källor,
konvertera dessa till krav samt veriﬁera att de ligger i linje med målet för produkten. Krav samlas
ofta in iterativt vilket innebär att du kommer att samla in krav vid upprepade tillfällen under
projektets gång.

2.1 Hur förbereder man insamlingsfasen?
Innan du börjar insamlingen rekommenderar vi att du går igenom nedanstående förberedande
punkter (1-6) för att säkerställa att du de bästa förutsättningarna att lyckas och får en god
förståelse för projektet. Du behöver veta vilka personer du ska interagera med och vilka aktiviteter
som ska göras redan innan du börjar samla in krav.

1. Förstå målet för projektet
Det är viktigt att förstå målet för projektet. Du kommer att behöva ha möten med relevanta
personer för att få veta vilka problem projektet ska att lösa och kunna förstå slutmålet. Alla som
arbetar med projektet behöver vara införstådda med målet, det kommer att hjälpa er att kunna
fatta kloka beslut i olika situationer.
2. Identiﬁera projektets intressenter
Du behöver identiﬁera projektets huvudsakliga intressenter. De kommer att vara den primära
källan vid insamling av krav. Intressenterna kommer att spåna fram, analysera, godkänna eller
neka krav. Denna grupp består oftast av kunder, teamledare, avdelningschefer, affärspartners,
leverantörer eller tillverkare.
3. Identiﬁera alla källor
När intressenterna har identiﬁerats är nästa steg att identiﬁera resten av dina kravkällor för att
förstå var du kan hitta relevant information. Dina kravkällor kan vara konkurrenter, andra verktyg,
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nuvarande eller potentiella användare eller andra personer som kan ge dig värdefulla åsikter eller
information.
4. Bestäm vilka insamlingsmetoder som ska användas
Det ﬁnns många olika metoder för insamling av krav, t.ex. undersökningar, intervjuer, workshops,
brainstorming och observationer. Ofta används en kombination av olika insamlingsmetoder.
Fundera på vilka metoder som passar bäst för ditt projekt och planera efter det.
5. Bestäm vem som ska vara involverad
Du behöver veta vilka som ska vara med i kravteamet. Du kommer även att behöva andra
personer, exempelvis referensgrupper och andra intressenter för att få fram riktigt bra krav.
6. Sätt upp en kommunikationskanal
Det är nödvändigt att kunna kommunicera kring krav på ett effektivt sätt. Se till att det är möjligt
för alla intressenter och teammedlemmar att delta och få en gemensam, samlad överblick av
kraven. Ett kravhanteringsverktyg som ReQtest fungerar som en mycket viktig plattform som alltid
är tillgänglig, tydlig, uppdaterad och underlättar samarbete.

2.2 Varför använda ReQtest för hantering av krav?
I en del organisationer samlas krav in och lagras i Excel-ark. Att använda Excel till att hantera krav
kan dock innebära risker för ditt projekt, då mycket kan gå riktigt fel.
Med kraven i Excel måste du hantera ﬂera dokument utan versionshantering, vilket kan leda till
felaktiga data. Det kommer även att kräva manuell koordinering vilket är mycket tidskrävande. I
ett Excel-ark ﬁnns inget sätt att spåra kravens status eller utveckling. Det kommer att vara
omöjligt för dig att följa implementationen av kraven och se hur testerna går för respektive krav.
Då det inte ﬁnns möjlighet för spårbarhet mellan krav, tester och felrapporter, blir kvalitetssäkring
mycket svårt att följa upp då både planering och utförande av tester kräver full kontroll: Du
behöver kunna följa kravet och du behöver kunna se vad som testats och ha koll på testresultatet.
Utmaningarna med Excel kan enkelt undvikas genom att använda Kravhanteringsmodulen i
ReQtest. Den hjälper dig att hantera kraven, erbjuder en kommunikationsplattform samt fungerar
som en central plats där alla intressenter i projektet kan samarbeta med uppdaterad information.

2.3 Hur använder man ReQtest för att Samla in krav?
När du använder de olika insamlingsmetoderna, workshops, intervjuer, etc. för att samla in krav,
kommer du att ha en massa anteckningar från intervjuer, foton av whiteboard-skisser, idéer som
olika personer delat via e-post eller på andra sätt. All den här informationen som hör till kraven
behöver samlas på ett och samma ställe. Samla allting som är kopplat till dina krav i ReQtest.
I ReQtest har du all information du behöver på ett och samma ställe, du kan förﬁna kraven och
dela dem med dina kolleger. Detta gör att alla teammedlemmar kan arbeta tillsammans med
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kraven, hela vägen från en vag idé eller ett behov fram till dess att kravet är redo att
implementeras. Vi rekommenderar att du inte detaljerar kravet alltför tidigt då det ﬁnns
fortfarande ﬁnns många okända faktorer. Tidigt i processen vet du förmodligen inte vilka av
kraven som kommer att implementeras. Därför rekommenderar vi att du håller kraven enkla tills
du har en tydligare bild över vilka krav som är värda att analysera och förtydliga.
I ReQtest kan du spara de krav du samlar in genom att fylla i de fält (nedan) som rekommenderas
för i insamlingsfasen:
Titel – Skriv en kort titel som beskriver kravets kärna.
Beskrivning –Beskrivningen bör förklara för vem kravet är viktigt, vad personen vill ha samt varför
det är viktigt. I ramverket Scrum skrivs krav i form av en användarberättelse, en ”user story”. Här
är ett exempel på ett krav skrivet som en användarberättelse från en webb-plats för bokning av
ﬂygresor: ”Som resenär vill jag kunna välja datum så att jag kan se vilka ﬂyg som är tillgängliga
när jag vill ﬂyga”. Som du ser svarar kravet på frågorna Vem, Vad och Varför. Vare sig du väljer att
skriva krav enligt detta format eller ej behövs en beskrivning av kravet som svarar på dessa tre
viktiga frågor.
Kravkälla – Gör en notering om varifrån kravet kommer, så att du kan kontakta personen som
bad om en funktion, eller hitta tillbaka till en intressant webbplats eller ta en extra titt på det
konkurrerande verktyg som gav dig idén.
Bifogade ﬁler – Istället för att skriva en massa detaljer så här tidigt i kravhanteringsprocessen
kan du ladda en bilaga med sådant som hjälper dig och dina kolleger att förstå kraven. Du kan gå
tillbaka och förﬁna kraven senare om du vill. Du kan lägga till en PowerPoint-presentation,
skärmdumpar eller foton du tagit under en workshop.
En användbar funktion i ReQtest under insamlingsfasen är funktionen Dokumentvy. Den är
utmärkt när man vill ha en snabb översikt över kraven vilket man ofta behöver i insamlingsfasen.

2.4 Hur använder man Dokumentvyn i ReQtest?
Vid arbete med krav krävs en bra översikt så att du kan se ﬂera krav samtidigt och bättre förstå
sammanhanget. En översikt av kraven gör det enkelt att upptäcka fel, brister eller sådant som är
inkonsekvent.
I Dokumentvyn kan du enkelt redigera fälten om du skulle upptäcka brister, sker som är fattas, är
inkonsekventa eller om någonting verkar konstigt.
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Här är en kort video som visar hur man använder Dokumentvyn.

Sammanfattning
I det här kapitlet har du fått en checklista med tips på sådant som du ha koll på innan själva
insamlingen av krav inleds. Du har fått veta hur du kan använda ReQtest till att lagra dina krav i
detta första steg i kravhanteringsprocessen. Du har också fått lära dig om formulär och fält i
ReQtest och du har fått en introduktion till Dokumentvyn.
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KAPITEL 03

STRUKTURERA
KRAV

# 3 kapitlet
Strukturera krav
För att få en tydlig bild över hur kraven hänger samman med varandra, för att kunna följa dem och
för att kunna arbeta effektivt behöver du en bra struktur.
En bra struktur är till stor nytta genom hela projektet, den hjälper dig när du ska prioritera eller
planera krav eller genomföra andra aktiviteter. Du är praktiskt taget alltid betjänt av att ha bra
ordning på kraven.
Krav som är kategoriserade och sparade i en logisk ordning är mycket enklare att hantera. Krav
med tydlig struktur och standard är enklare att analysera och förstå och det blir enklare att
deﬁniera t.ex. affärsregler och ﬂöden.
Det förenklar även planering av utveckling och releaser. En bra struktur kan även göra det möjligt
för dig att enkelt identiﬁera krav som du kanske inte ens behöver implementera och detta utan att
behöva göra om hela strukturen eller t.o.m. behöva omarbeta röriga krav.
Utan en struktur blir projekt ofta lidande och kan leda till försenade leveranser och en allmänt
bristfällig kravhanteringsprocess.
Det ﬁnns olika sätt att strukturera krav, ett välkänt och populärt sätt kommer ursprungligen från
den agila familjen och innebär att man delar upp, bryter ner kraven i mindre, hanterbara bitar och
organiserar dem i en trädstruktur. Med den här metoden delar du upp stora behov till allt mindre
delar (krav). De många små kraven bildar en funktion som tillsammans uppfyller ett större behov.

3.1 Hur anpassar man formulär i ReQtest?
För att strukturera krav på ett effektivt sätt behöver du rätt konﬁguration. Projektmallen ReQtest
Standard innehåller formulär som baserats på best practice, men du kan även skräddarsy dina
formulär efter dina speciﬁka processer och behov. Formulären hjälper dig att säkerställa att du får
rätt information om varje krav. De hjälper även till att standardisera informationen om varje krav.
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Här är en kort video som visar hur man anpassar formulär i ReQtest.

Med ReQtest kan du anpassa formulären på ett väldigt ﬂexibelt sätt. Du kan lägga till/ta bort fält,
markera dem som ”obligatoriska” eller välja att visa/dölja fält för användare så att endast
information som är relevant och intressant fylls i.
Om du har ett projekt som är baserat på ReQtest Standard kan du under Anpassa formulär se
best practice-inställningar för Krav respektive Kravhierarki. (Du får lära dig mer om Kravhierarkin i
nästa avsnitt).
Här beskriver vi några av fälten och förklarar hur de kan användas:
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3.2 Skapa en struktur i ReQtest
I ReQtest får du stöd av kravhierarkin att dela upp dina krav i olika nivåer. Du kan enkelt
organisera dina krav på ett logiskt sätt samt spåra hur de hänger ihop med andra objekt i
kravhierarkin eller med andra krav.
Här är en kort video som visar hur du kan strukturera dina krav i ReQtest.

Sammanfattning
I det här kapitlet lärde du dig vikten av att strukturera krav. Du lärde dig även att sätta upp fält och
fältvärden i formulär, samt att strukturera krav i nivåer och undernivåer med hjälp av kravhierarkin
i ReQtest.
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KAPITEL 04

DOKUMENTERA
KRAV

# 4 Chapter
Dokumentera krav och säkerställ hög kvalitet
I det här kapitlet tar vi upp nästa steg i kravhanteringsprocessen, att dokumentera krav och
säkerställa hög kvalitet.

4.1 Introduktion till dokumentation av krav
Dokumentationen är den huvudsakliga källan till den information som behövs för att utveckla en
lösning som möter kravets förväntningar. De som arbetar med användbarhet, graﬁsk design,
systemarkitektur, utveckling och test tittar på dokumentationen för att förstå behovet och
utveckla en lösning. Därför är det viktigt att de alltid har tillgång till korrekt uppdaterad
information.
Kvaliteten på den utvecklade funktionen är helt avhängigt av kravets kvalitet. I dokumentationen
av dina krav kan du att deﬁniera vad som ska utvecklas. Dokumentationen kan fungera som ett
avtal mellan projektets intressenter och den organisation eller det team som ska utveckla kravet.
Bra dokumentation av krav reducerar utvecklingstiden eftersom den beskriver vilka förväntningar
som ﬁnns och gör att du sedan i testfasen kan validera lösningen som levererats mot kravet.
Dokumentationen ökar även tydligheten kring kraven för alla involverade i projektet.
Du kan skriva acceptanskriterier i kravet, de utgör grunden för en objektiv utvärdering av den
implementerade funktionen. Dokumentationen ligger även till grund för estimat för utvecklingen
av lösningen. Dokumentationen kan också användas som underlag i en upphandling från externa
leverantörer.

4.2 Vem ska göra dokumentationen?
Följande personer/grupper bör vara involverade i dokumentationen:
Kravteamet
Det är oftast det här teamet som sköter dokumentation. De ansvarar för analys och detaljering av
de insamlade kraven. Kraven är ofta vaga till en början och det är teamets uppgift att analysera och
förbereda kraven så är klara för att kunna implementeras.
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Utvecklings- och testteamet
Utvecklingsteamet spelar en viktig roll redan under dokumentationsfasen. Vanligtvis är utvecklarna
med och diskuterar kraven, de ber om förtydliganden för att kunna ta fram en lösning som möter
förväntningarna. Testteamet studerar kraven för att se om det saknas något som de behöver för
att kunna förbereda och genomföra sina tester.
Experter på användbarhet och graﬁsk design
Den här gruppen granskar också dokumentationen för att se om de behöver ytterligare detaljer.
Deras frågor och synpunkter bidrar till att göra kraven tydligare beträffande ﬂöden, användbarhet
och upplevelsen för slutanvändaren.

4.3 Vad ska dokumenteras?
En vanlig utmaning är att hitta en balans mellan för lite dokumentation å ena sidan och för mycket
å den andra. För lite dokumentation beskriver inte behovet tillräckligt tydligt, medan det med ett
krav som är överspeciﬁcerat ﬁnns en risk att du ber att kravet ska lösas på ett väldigt speciﬁkt
sätt. Detta kan leda till att utvecklingsteamet och deras kreativitet begränsas.
I båda fallen blir det onödigt dyrt att utveckla lösningen eftersom vaga krav kanske inte möter
förväntningarna och för speciﬁka krav hämmar diskussioner som kan leda till smartare lösningar.
Även vid agila metoder, där man föredrar lättare dokumentation, måste man dokumentera trots att
man lägger mindre vikt vid dokumentation. Agilt eller inte, alla projekt behöver viss
dokumentation även om omfattning och detaljeringsgrad skiljer sig.
Tidigt i processen – före prioritering – när du inte är säker på om kraven kommer att
implementeras eller inte, bör du hålla dokumentationen enkel. Du behöver bara tillräckligt med
information om kravet för att kunna fatta ett informerat beslut om det ska implementeras eller
inte. Först när kravet med säkerhet ska implementeras, lägger du till nödvändig information.

4.4 Vilka är aktiviteterna och teknikerna?
Här är de aktiviteter och tekniker som ofta används under dokumentationsfasen:
Aktiviteter:
• Förvandla ett behov till ett krav
• Förﬁna kraven så mycket som behövs i rätt tid
Tekniker:
• Analysera – Målet med analysen är att få en bra förståelse för kravet, att identiﬁera ﬂöden och
scenarier, att avgränsa.
• Speciﬁcera/dokumentera – Målet är att förbereda kravet tillräckligt inför implementering.
• Validera – Målet är att säkerställa att kravet kommer att lösa problemet/uppfylla behovet.
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4.5 Vikten av en standard för att beskriva kraven
Genom att dokumentera kraven konsekvent, enligt en standard, minskar risken för otydlighet. Det
minimerar även risken för dubbelarbete när det gäller design, implementering och test eftersom
sannolikheten ökar att funktionerna utvecklas korrekt från början om kraven följer en standard
som säkerställer att viktig information inte missas. Om du alltid beskriver kraven på likartat sätt
blir det också enklare att hantera dem systematiskt.

4.6 Hur använder man ReQtest för att dokumentera av krav?
Kravmodulen i ReQtest är utformat för att hjälpa dig att dokumentera kraven effektivt.
Dokumentation i ReQtest
I ReQtest används kravformulär för att beskriva krav. Du kan deﬁniera krav genom att exempelvis
skriva beskrivningar, välja bland fördeﬁnierade värden, lägga till bilagor med ﬂödesscheman,
skärmdumpar, foton från workshops, anteckningar mm. Du kan även lägga till adresser till
webbplatser eller andra verktyg där din organisation lagrar information, exempelvis verktyg för
wire frames, datamodellering eller design.
Som du vet sedan tidigare kan formulären för olika kravnivåer konﬁgureras på olika sätt så att de
får sin egen uppsättning av fält. Nedan visar vi hur en smart konﬁgurering av fält i kravformulär
kan bidra till att kraven beskrivs på likartat sätt för att höja kvaliteten. Du kommer först att få lära
dig hur versionskontrollen i ReQtest gör det möjligt att spåra ändringar och kontrollera olika
versioner av ett krav.
Hur arbetar man med Versioner?
Med versionsfunktionen får du full kontroll över de olika versionerna av dina krav. Du kan se alla
ändringar som har gjorts i kravet och du kan också jämföra olika versioner och se vad som skiljer
versionerna åt. Med versionshanteringen är det möjligt att gå tillbaka till en tidigare version om
t.ex. en ändring har varit felaktig eller har gjorts av misstag.
Möjligheten att gå tillbaka till en tidigare version gör det enkelt för de som dokumenterar krav att
samarbeta utan att vara oroliga för att deras ändringar gör så att data går förlorad.
Här är en kort video som visar hur man hanterar versioner av ett krav.
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4.7 Formulär skapar en standard i varje krav
Du har lärt dig hur du anpassar formulär efter din process. Nu ska vi gå igenom hur man kan
använda inställningar i formulären för att se till att dokumentationen blir konsekvent. Du kan få
kravformuläret riktigt lättanvänt genom att kombinera en rad olika funktioner. Gör det enkelt att
fylla i rätt uppgifter genom att skräddarsy dina inställninga.
• Ange standardvärden - för att skicka aviseringar via e-post
• Visa instruktioner - för att instruera hur fältet ska fyllas i
• Lätt till standardtext i ett fält – för att visa hur fältet ska fyllas i
• Gör fält obligatoriska - för att visa att de måste fyllas i
• Använd rullgardinsmenyer - för att säkerställa standardvärden med lättbearbetad data
Här är några exempel på hur man kan använda fält
Ett fält för beskrivning
Krav kan dokumenteras t.ex. som en användarberättelse, User Story, eller som en
kravspeciﬁkation, eller på något annat sätt. User Story-formatet är populärt då det fokuserar på
slutanvändarens perspektiv. Om du använder det förinställda fältet för Beskrivning när du skriver
en User Story så kommer du att se beskrivningen när du använder funktionen Dokumentvy.
Ett fält för acceptanskriterier
I kravdokumentationen kan du deﬁniera acceptanskriterier som beskriver vad som behöver
utvecklas för att leveransen ska accepteras. Kriterierna används för design av de testfall som
utvärderar hur väl lösningen har uppfyllt målen för respektive krav. För acceptanskriterier kan du
förslagsvis använda fälttypen ”Stort textfält”.
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Andra användningsområden för fält
Fält kan även användas för klassiﬁcering, etiketter, teman, etc. Använd rullgardinsmenyer om du
vill kunna använda funktionerna för ﬁltrering och gruppering i kravlistan. Med ﬁltrering och
gruppering kan du söka fram de krav du letar efter för ett visst ändamål eller enligt vissa kriterier.
Väljer du rullgardinslistor kan du också visualisera data i stapel- eller cirkeldiagram som du enkelt
skapar under ﬂiken Rapporter.
Sammanfattning
I det här kapitlet har du lärt dig hur du bäst dokumenterar dina krav för att säkerställa hög kvalitet.
Du har även lärt dig använda olika funktioner i ReQtest när dokumenterar dina krav. När du är färdig
med det här steget i kravhanteringsprocessen kommer du att ha väldokumenterade krav av hög
kvalitet.
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KAPITEL 05
PRIORITERING
AV KRAV

# 5 kapitlet
Prioritering av krav
Du behöver prioritera vilka krav som ska implementeras. Under prioriteringen tar du hänsyn till
faktorer som exempelvis kostnad, utvecklingstid, olika beroenden eller vilket värde en
implementering skulle ge slutanvändarna eller verksamheten.
Prioriteringsprocessen hjälper dig att avgöra vilka krav som är viktigast, vilka som kan vänta och
vilka krav som inte bör implementeras alls.
Utan prioritering kommer du att hantera alla krav som om de vore lika viktiga. Det kan leda till att
du arbetar med en massa krav i onödan, då kanske bara några kommer att implementeras. Dina
mest kritiska krav riskerar i värsta fall att försvinna i mängden och aldrig utvecklas.
Om du inte har en effektiv strategi för prioritering, kan du riskera att implementera mindre viktiga
krav medan de allra viktigaste hamnar i backloggen och glöms bort. Detta äventyrar förstås
projektet.

5.1 Hur tar man fram en prioriteringsstrategi?
Du behöver en strategi för hur krav ska prioriteras. Har du en strategi för hur du ska komma fram till
vilka krav som ska implementeras har du också lättare att anpassa dig efter eventuella ändringar i
planen utan att behöva tappa tempo eller fokus.
Följ stegen nedan för att ta fram en enkel en strategi för kravprioritering:
1. Identiﬁera vilka personer som ska vara involverade i prioriteringen
Utse en grupp personer som ska vara med och besluta vilka krav som ska implementeras. Du bör
välja olika intressenter i projektet. Längre fram i det här kapitlet ger vi förslag på de roller som bör
delta vid prioritering.
2. Boka in möten
Du bör ha kontakt med till prioriteringsgruppen regelbundet. Du kan planera in möten regelbundet
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baserat på sprintar, releaser eller andra tidsperioder som passar ert projekt. På så sätt kan
gruppen planera sin tid bättre, då de vet hur ofta och när de förväntas delta i prioriteringsmöten.
3. Bestäm vilka tekniker ni ska använda vid prioritering
Vi beskriver olika tekniker för prioritering senare i det här kapitlet. Två av de kraftfullaste
teknikerna är den där två kriterier ställs mot varandra samt MoSCoW-skalan. Dessa metoder kan
antingen användas var för sig eller tillsammans, eller i kombination med andra tekniker.
4. Bestäm hur du ska dokumentera det ni kommer fram till
Kriterierna för hur krav ska prioriteras behöver dokumenteras. Det innebär inte bara att
dokumentera själva prioriteringen, utan även vad som gjorde att kravet ﬁck en speciﬁk prioritering.
Korrekt dokumenterad relevant bakgrund gör det möjligt att gå tillbaka och förstå mot vilken
bakgrund beslutet om prioritering fattades.
Eftersom prioritering är en iterativ aktivitet där prioriteringar kan förändras över tid, är det viktig
att du har ett enkelt sätt uppdatera information och beslut så att du undviker dubbelarbete. Vi
rekommenderar att du använder rullgardinslistor för de värden som ligger till grund för
prioriteringen, t.ex. en rullgardin för Värde och en för Kostnad.

5.2 Vilka ska vara involverade i prioriteringen?
För arbetet med prioritering av krav rekommenderar vi att följande personer/roller är med i
diskussionerna:
Personer från verksamheten/användare
Dessa personer kan bidra med värdefull information om vilka behov som ﬁnns inom deras
respektive expertområden och de kan belysa vikten eller värdet av ett visst krav.
Intressenter
Projektets sponsor är normalt involverad i prioritering av större investeringar/krav. För mindre
krav är det vanligt att produktägaren representerar intressenten.
Kravteamet
Kravteamet ansvarar för att prioriteringsaktiviteterna genomförs. De anordnar möten/workshops
och sköter även dokumentationen. De dokumenterar och analyserar t.ex. värdet på kraven efter
att de fått information från verksamheten, användare eller andra.
Utvecklingsteam
Utvecklingsteamet hjälper till att ge en uppskattning av kostnaden för implementeringen. De ger
vanligtvis tids- och resursestimat som i sin tur används till att uppskatta kostnaden.
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5.3 Tekniker för prioritering av krav
Det ﬁnns olika sätt och skalor man kan använda sig av när man ska prioritera krav. Läs mer här
om MoSCoW-skalan och Tvåkriterie-tekniken.
1. MoSCoW-skalan
Denna metod används för att identiﬁera de viktigaste kraven som bör implementeras först.
MoSCoW är en engelsk akronym, där M står får ”Must have”, S för ”Should have”, C för ”Could
have” och W står slutligen för ”Won’t have”.
Så här kategoriseras kraven:
• Krav som är nödvändiga för att ett system eller en funktion markeras som ”Must have” om
systemet är oanvändbart utan dem.
• Krav som är högt prioriterade markeras som ”Should have”, de bör alltså ﬁnnas med i systemet.
Systemet kan fungera utan ”Should have”-krav, men blir bättre om de implementeras.
• ”Could have” bör användas för krav som kan övervägas om det ﬁnns tid över i projektet.
• ”Won’t have” används för krav som inte bör implementeras nu.
MoSCoW-skalan är användbar när du vill förstå vad som måste implementeras för att systemet
ska kunna fungera och vad som kan vänta till senare. Denna teknik är populär bland
organisationer med täta releaser då den gör det möjligt att släppa en funktion tidigt och få
feedback från användare. I kommande releaser används feedback från användarna till att fatta
beslut om eventuellt kommande krav.
2. Tvåkriterie-tekniken
Med ”Tvåkriterie-tekniken” prioriteras kraven baserat på två kriterier, exempelvis värde, kostnad,
tid, komplexitet, risk, etc.
Vi rekommenderar att du väljer värde och kostnad som de två kriterierna för prioriteringen.
Kraven som ger högst värde till användarna till lägsta kostnaden ges hög prioritet.
Andra kriterier som kan övervägas är exempelvis teknisk risk, begränsningar, tidsbegränsningar,
affärsrisk eller andra kriterier. De vanligaste kriterierna är dock är värde och kostnad.
Kraven med högt värde och låg kostnad kommer sannolikt att få hög prioritet, då de förväntas
skapa maximal positiv effekt för verksamheten till en relativt lägre kostnad. Krav med ett lågt
affärsvärde bör sannolikt inte implementeras, även om de skulle ha en låg kostnad. Du vill inte
investera tid och pengar på någonting som inte har särskilt högt värde. De två värdena, Värde och
Kostnad, ger dig en lista med prioriterade krav. Det är ut denna lista som du sen väljer i vilken
ordning som kraven ska implementeras.
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Hur får man fram värde och kostnad?
Värdet på ett krav kan avgöras genom att analysera vilket värde det kommer att medföra om det
implementeras. Kommer det att bidra till en ökad omsättning eller öka kundernas nöjdhet, eller
öka värdet på något annat sätt?
Kostnaden beror på olika faktorer, som exempelvis utvecklingstiden, komplexiteten, etc. Du
behöver få en tidsuppskattning från utvecklarna.

5.4 Hur arbetar man med Tvåkritierie-tekniken i ReQtest?
Vi rekommenderar att du använder dig av Värde och Kostnad med värdena Hög, Medium och Låg
för att prioritera krav.
Grupperingsfunktionen i Kravlistan är en mycket kraftfull och funktion för att effektivt identiﬁera
kravkandidater för prioritering med hjälp av två kriterier i ReQtest.
När de kraven med högst prioritet har identiﬁerats, kan det bestämmas vilka krav som ska
implementeras först. Välj dem i listan, och använd därefter funktionen Ändra ﬂera för att planera
in dem i nästa sprint/release om du har rullgardinslistor för detta. Om du använder den agila
tavlan i ReQtest kan du istället klicka på ”Lägg till på tavla”.
Här är en kort video som visar hur man använder Gruppering för att identiﬁera toppkandidaterna.
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5.5 Använd ReQtest för att förbereda prioriteringsmöte
Få ut mesta möjliga av dina prioriteringsmöten genom att ge deltagarna chans att förbereda sig.
Ett möte där alla känner till de aktuella kraven och hunnit förbereda sig har mycket större chans att
bli framgångsrikt än om gruppen är illa förberedd.
Här är ett enkelt sätt att i förväg dela de krav som ska diskuteras och prioriteras:
1. Följ stegen ovan (Hur man arbetar med Tvåkriterie-tekniken i ReQtest) så att du har kraven
grupperade efter Värde och Kostnad.
2. Skapa och dela en Vy med de aktuella kraven med dina mötesdeltagare så att de kan förbereda
sig före mötet.
Här är en kort video som visar hur du kan skapa och återanvända en Vy med krav.

Nu kan alla deltagare i ditt ReQtest-projekt se Vyn med krav som du har skapat och därigenom
enkelt få en överblick över kraven grupperade efter Värde och Kostnad. Du kan hänvisa till Vyn i din
inbjudan och be deltagarna förbereda sig inför diskussionen om de aktuella kraven.
Sammanfattning
I det här kapitlet har du lärt dig att prioritera dina krav. Du har lärt dig vilka personer som bör vara
involverade i prioritering av krav samt vilka tekniker som kan användas. Du har dessutom lärt dig
hur du kan använda ReQtest för prioritering av krav. Efter steget Prioritering av krav i
kravhanteringsprocessen kommer du att ha högkvalitativa krav som är prioriterade för
implementation.
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KAPITEL 06

KVALITETSSÄKRING

# 6 kapitlet
Kvalitetssäkring
Kvaliteten på ett krav kan avgöras genom att se hur enkelt kraven kan förstås och hur tydlig
beskrivningen är över vad som ska utvecklas.
Ett krav av dålig kvalitet är svårt att tolka vilket påverkar hela projektets resultat negativt.
När man pratar om kravkvalitet i samband med kravhantering så avses kvaliteten på själva kravet,
alltså kravets dokumentation, inte kvaliteten på implementationen. Kvaliteten på
implementationen görs i stället genom tester. Den här e-boken fokuserar främst på kravhantering
varför kvalitet i detta kapitel handlar om kvaliteten på kravet.

6.1 Hur säkerställer man god kvalitet på kraven?
Även om du dokumenterar dina krav på ett strukturerat sätt, kan det uppstå missförstånd.
Kvaliteten på kraven kommer alltid att vara beroende av personen som gjort dokumentationen.
Även om personen gör ett bra jobb kan information ibland fattas eller så kan informationen tolkas
på ﬂera sätt. Därför är det viktigt att kravet granskas av ﬂera personer så att risken för
missförstånd minskar och alla kan få samma uppfattning och förståelse av kravet.
Granskning av krav är en iterativ process med många inblandande. En grupp personer med olika
kunskaper går igenom dokumentationen från sina unika perspektiv för att säkerställa kvaliteten
innan kravet lämnas vidare till implementering. Det här steget är viktigt eftersom det kan förhindra
att fel lösning implementeras. Om du inte brukar granska dina krav rekommenderar vi att du börjar
göra det.
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6.2 De 5 bästa råden för lyckad granskning
•
•
•
•
•

Dokumentationen ska vara av bra kvalitet före granskningen.
Säkerställ att du har rätt personer i granskningsteamet och att de täcker olika aspekter.
Ge granskarna tillräckligt med tid att läsa och förbereda sig.
Informera granskarna om mötesdagordningen, dina förväntningar samt vad de ska fokusera på
Undvik utdragna diskussioner. Om tiden inte räcker till, boka ett nytt möte.

6.3 Vilka steg ingår i granskningsprocessen?
Här är de rekommenderade 6 stegen:
1. Planera
Gör en plan som besvarar dessa frågor: Vilka ska granska? Vad förväntar du dig av granskarna?
Hur ska du kommunicera med granskarna? Vilka krav och relaterade dokument ska granskas?
När ska granskning ske?
Det är viktigt att förbereda dokumentationen före en kravgranskning. Ett granskningsmöte med
dålig dokumentation med stavfel och bristande struktur är bara slöseri med tid. Se till att
dokumentationen är bra innan du skickar den till deltagarna.
I ReQtest hjälper kravformuläret dig att hålla dig till en bra standard vid dokumentering. Kravet
kan även innehålla bifogade dokument eller länkar till prototyper, lösningsbeskrivningar eller
annan relevant information som beskriver kravet.
2. Starta – Bjud in deltagarna
När ett krav är redo att granskas ska granskarna meddelas och ges möjlighet att läsa och
analysera dokumentationen.
I ReQtest ﬁnns ﬂera sätt att meddela granskare att de kan börja granskningen:
• Du kan använda meddelandefunktionen i kommentarsfältet i kravet genom att skriva ”@” och
välja de personer som ska utföra granskningen. I kommentarsfältet kan du lägga till uppgifter
som exempelvis dagordning, datum och klockslag för mötet. De valda personerna får ett
meddelade via e-post.
• Ett annat sätt att meddela en granskare är att använda fälten Granskare och Granskningsstatus
som är fält med inbyggd logik som underlättar granskningsprocessen. (Säkerställ i Anpassa
formulär att dessa fält är aktiverade i ditt projekt) Gör så här:
1. Se till att anväda fältet Granskningsstatus med dess fältvärden, så har du automatiskt en
process som är redo att användas.
2. Välj en eller ﬂera personer i fältet Granskare. Sätt värdet för Granskningsstatus till Under
granskning. En ändring av granskningsstatus skickar automatiskt ett e-postmeddelande till
mottagaren med en länk till kravet som han/hon ska granska.
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3. Individuella förberedelser – granskarna analyserar kraven
När granskarna fått meddelandet att kravet är klart för granskning de läser noga
dokumentationen och försöker svara på följande frågor:
• Är informationen tillräcklig och förståelig? Kan den missförstås?
• Finns det några motsägelser?
• Finns det luckor i texten?
• Går kravet att testa?
• Bör kravet grupperas tillsammans med andra krav, eller bör det snarare delas upp i ﬂera mindre
krav?
4. Granskningsmöte – på mötet
Syftet med mötet är att gå igenom och diskutera dokumentationen tillsammans och därefter
avgöra om dokumentationen kan godkännas eller om det krävs kompletteringar. Det är ganska
vanligt att dokumentation granskas två till tre gånger.
Mötet kan leda till att:
• Kravets dokumentation godkänns.
• Kravets dokumentation godkänns, men med en notering om att det krävs mindre ändringar som
inte kräver ett nytt möte.
• Kravets dokumentation behöver kompletteras och ska granskas på nytt.
Tips: I ReQtest kan du öppna kravet under mötet och dela det på en skärm. På så sätt kan alla se
dokumentationen samtidigt. Om ni kommer överens om speciﬁka små ändringar kan ni göra dem
direkt under mötet.
5. Godkännande
Ett krav ska godkännas innan implementeringen påbörjas. Detta är sista steget innan kravet
lämnas över till utvecklarna. Antingen kan granskningsgruppen godkänna kravet, eller så skickar
de en rekommendation till den oﬃciella godkännaren när de är klara om det är så processen ser
ut för projektet.
Ett godkännande av kravet är en bekräftelse på att beskrivningen är korrekt. Välj alternativet
Godkänt i standardfältet Status i ReQtest för att bekräfta godkännandet.
6. Uppföljning
Efter granskningsmötet ska alla överenskomna ändringar skrivas in i dokumentationen.
I ReQtest kan du använda funktionen Versioner för att följa alla ändringar eftersom de spåras
automatiskt. Du kan använda kommentarsfältet för att dokumentera viktiga anteckningar från
granskningsmötet. Glöm inte att kontrollera att statusfältet på kravet visar aktuell status efter
granskningsmötet.
Sammanfattning
I det här kapitlet lärde du dig hur man kvalitetssäkrar krav. Du lärde dig vanliga steg för granskning
av dokumentationen.
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KAPITEL 07
FÖRVALTA
KRAV

# 7 kapitlet
Förvalta krav
I det här kapitlet avhandlas det sista steget i kravhanteringsprocessen, d.v.s. underhåll av krav, ett
viktigt steg som ofta glöms bort.

7.1 Introduktion till förvaltning av krav
Det bör ﬁnnas en strategi för hantering av eventuella ändringar, vem ska vara involverad i
förvaltningen av krav, hur ändringar ska hanteras samt hur aktiviteter ska dokumenteras.
Ändringshantering
Det kommer alltid att ﬁnnas förslag och idéer från olika personer om hur en funktion kan förbättras,
hur funktionaliteten skulle kunna justeras eller hur någonting skulle kunna se ännu ﬁnare ut. Alla
sådana förslag behöver hanteras på ett strukturerat sätt. Ändringshantering är processen för hur
förslag på ändringar till existerande krav ska hanteras och är en viktig del i hanteringen av krav. En
bra process för ändringshantering bidrar till att endast ändringar med tillräckligt högt värde
implementeras.
Men, frågan om hur man vet vilka ändringar som ska göras eller inte kvarstår. Vi tar upp detta
problem i nästa avsnitt.

7.2 Skapa en stuktur för förvaltning av krav
Här är fyra tips på steg för att skapa en effektiv process förvaltning av krav. Med de här stegen
skapar du förutsättningar för hantering av kravändringar på ett strukturerat sätt så att du vet exakt
hur ett ändringsförslag ska hanteras när det dyker upp.
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1. Identiﬁera vem som ska godkänna ändringar
Utse en person eller grupp som ska fatta beslut om föreslagna ändringar. Det ska vara tydligt för
alla i projektet vem som godkänner eller nekar ändringar. Ett vanligt sätt är att utse ett
förvaltningsråd. Rådet består av personer som ska diskutera och besluta om vilka ändringar som
ska implementeras.
2. Deﬁniera en process
När det beslutats vem eller vilka som godkänner ändringar, bör du också ta fram en rutin som
beskriver hur ofta det ska hållas möten för att besluta om ändringar, dagordning för mötena och
vilken dokumentation som ska användas.
3. Dokumentation som beslutsunderlag
Bestäm er för var och hur ändringarna ska dokumenteras samt vilken information ni vill ha för att
kunna fatta beslut. Vanligtvis består dokumentationen av den information som behövs om
ändringarna. Vi rekommenderar att man dokumenterar anledningen till den föreslagna ändringen,
vad som händer om ändringen inte implementeras, vilka andra delar av systemet som påverkas
samt en uppskattning om tidsåtgång för implementeringen.
4. Förberedelser inför möten
Inför varje möte behöver medlemmarna i ändringsrådet få tillgång till dokumentationen som
beskriver den föreslagna ändringen. De ska förbereda sig inför att diskutera ändringen, dess
påverkan och vilka resurser som kan krävas. Se kapitlet om prioritering för tips om hur man delar
information i ReQtest.

7.3 Roller som fattar beslut om ändringar
Beroende på omfattningen eller påverkan av ändringarna fattas ofta beslut på olika nivåer. En del
beslut kan fattas på en lägre nivå medan andra ändringsförslag har en större påverkan, vilket ibland
kan kräva att intressenter såsom investerare behöver involveras.
Här är en lista över de rekommenderade beslutsfattarna på olika nivåer som bör vara involverade i
hanteringen av ändringar:
Intressenter
Systemets intressenter kan vara investerare, sponsorer eller andra personer med liknande roller.
Då det är intressenterna som beslutar om budget och resurser för projektet kan det vara
nödvändigt att de involveras i beslut som påverkar projektets tidsplan, kvalitet och budget. För att
undvika oklarheter gällande förväntningar rekommenderas detta i synnerhet om utvecklingen
förläggs till ett annat företag, sk outsourcing.
Ändringsråd
Ändringsrådet består av en grupp personer som fattar beslut om vilka krav eller buggar som ska
åtgärdas med hänsyn till tidsplan, budget och kvalitet. Alla organisationer har inte ett ändringsråd
och då fattas besluten i stället av en produktägare. I vissa fall överlämnar ändringsrådet
beslutsfattandet gällande större ändringar till huvudintressenten.
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Projektledare
Projektledaren fattar oftast beslut som rör det dagliga arbetet. Han/hon bidrar med sin kunskap
kring ändringarna som rör tidsplaner och resurser. Projektledaren tar upp vissa ändringsförslag till
ändringsrådet för diskussion.
Utvecklingsteam
Trots att utvecklingsteamet inte är beslutsfattare är deras input viktig då utvecklarna kan bidra
med sin kunskap om hur ändringsförslaget påverkar systemet. De har också kunskap om vad det
ﬁnns för tekniska möjligheter och de ger också sina estimat för implementationen av den
föreslagna ändringen.

7.4 Hur hanterar man ändringar i ReQtest?
Här är två vanliga principer för ändringshantering som kan användas var för sig eller i en
kombination.
Princip 1: Dokumentera en ändring genom att skapa ett nytt krav
Princip 2: Dokumentera en ändring genom att uppdatera ett beﬁntligt krav
Vilken princip som ska användas kan avgöras genom att titta på om ändringen kräver nya testfall.
Om det krävs nya tester på grund av en ändring av kravet bör du skapa ett helt nytt krav. Princip 1,
att skapa ett helt nytt krav, gör det möjligt att följa både implementering och kvalitet för de båda
kraven var för sig genom att titta på resultatet från testerna för respektive krav.
Princip 1: Dokumentera en ändring genom att skapa ett nytt krav
Med den här metoden gör du inga ändringar till ditt aktuella krav. Istället skapar du ett helt nytt
och låter det ursprungliga kravet vara orört. Det här är den bästa metoden när det tillkommer
ändringar till kravet efter att utvecklingen av kravet redan har startats.
I ReQtest kan du skapa ett nytt krav och utföra aktiviteter enligt din vanliga
kravhanteringsprocess.
Vi rekommenderar att du använder princip 1. Genom att hålla ändringarna separerade från ditt
ursprungliga krav kan du implementera, testa och releasa varje krav för sig. Du kan även följa
testfall, resultat och felrapporter helt separat med den här metoden.
Gör så här: Skapa ett nytt krav och placera det på rätt plats i din struktur i kravhierarkin.
Länka det nya kravet till det ”gamla” om du vill ha en koppling mellan dem. Det gör du genom via
ﬂiken ”Länkar” i kravet.
Tips: Skapa ett nytt krav och märk det som en ”ändringsförfrågan” med hjälp av ett fält och
fältvärde.
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Princip 2: Dokumentera en ändring genom att uppdatera ett beﬁntligt krav
Det här är strategin för uppdatering av existerande krav. Om du väljer att ändra ett krav efter att
utvecklingen har inletts, måste du tänka på två saker:
a) Uppdatera värdet i kravets Statusfält. Det informerar alla om att en ändring har gjorts till kravet
och att beroenden som är kopplade till kravet kommer att påverkas.
b) Analysera testerna (testfall och checklista) och uppdatera dem så att de överensstämmer med
ändringarna som har gjorts till kravet. I annat fall kommer endast ursprungsversionen av kravet
att testas, och testerna stämmer inte överens med den nya funktionen som beskrivs i kravet och
som implementeras.
Även om vi rekommenderar princip 1, kan uppdatering av ett existerande krav vara relevant om
ändringen inte påverkar själva lösningen utan endast än en design ändring.
Tips: Under ﬂiken Versioner i ReQtest kan du se när ett krav ändrades och av dem. Detta spåras
automatiskt i ReQtest. Här kan du också jämföra olika versioner av ett krav.

7.5 Skapa ett ändringsförslag i ReQtest genom att skicka e-post
ReQtest har en funktion som gör det möjligt för dina användare att dela med sig av sina förslag på
funktionalitet som de skulle vilja ha implementerade.
Även användare som inte ingår i ditt ReQtest-projekt kan skicka e-post som automatiskt
konverteras till ett krav i ditt projekt. Så fort ett e-postmeddelande har skickats kommer det att
skapas ett nytt krav som direkt syns i Kravlistan. Det här sättet att ta emot och samla in krav kan
exempelvis användas av dina användare när de vill föreslå funktioner. Funktionen ﬁnns för både
krav och felrapporter.
Här är en kort video som visar hur man kan skapa krav och felrapporter via e-post.
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Sammanfattning
I det här kapitlet har du fått lära dig vikten av att förvalta kraven väl. Vi tog även upp
ändringshantering och hur du kan använda ReQtest för dina rutiner för ändringsförslag. Det här
kapitlet handlade om det sista steget i kravhanteringsprocessen. Om du följer alla stegen i
kravhanteringsprocessen kommer du att få högkvalitativa krav som avsevärt ökar dina chanser till
ett lyckat projekt.
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KAPITEL 08

UPPFÖLJNING AV PROJEKTET &
KRAV I FÖRVALTNINGSFASEN

# 8 kapitlet
Uppföljning av projekt & Krav i förvaltningsfasen
I det här kapitlet kommer vi först att beskriva hur du kan använda ReQtest på olika sätt för att följa
upp hur det går i projektet. En bra uppföljning bidrar även till att projektets övergång från
implementeringsfasen till förvaltningsfasen blir mycket enklare.

8.1 Uppföljning av krav
Du behöver följa upp dina dokumenterade och prioriterade krav för att kunna säkerställa att
projektet löper på bra och i rätt riktning. Genom att följa krav och progress får du en överblick över
projektet, kvaliteten och tidpunkt för olika leveranser.
Du bör inte bara följa upp enstaka krav, utan även andra krav, tester och felrapporter som hänger
ihop med kravet för att få viktig information om det ﬁnns något i projektet som kräver extra
åtgärder.
Informationen du får när du följer upp olika parametrar och aktiviteter bidrar till att du kan fatta
informerade beslut under projektets gång. För att lyckas med projektet är det viktigt att alla
deltagare i projektet har tillgång till samma uppdaterade information.
Olika roller i projektet följer kraven av olika anledningar. Så här nyttjar olika intressenter den
information som ﬁnns tillgänglig i ReQtest för att hålla sig informerade och uppdaterade:

Projektledare
Personer som är ansvariga för projektet, som exempelvis projektledaren, vill följa projektets
progress. De vill veta hur arbetet går i sprintar och releaser, och om projektet fortlöper enligt
planerna. Genom att följa utvecklingen kan de ha kontroll över hur det går och när olika funktioner
kan releasas.
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Kravteamet
Kravteamet behöver veta hur de ligger till med bearbetningen av krav innan implementeringen
inleds. De följer kravens status, vilka tester och felrapporter som skapats. De vill hålla sig
uppdaterade om vilka framsteg som görs och hur kvaliteten är.
Utvecklingsteam
Utvecklingsteamet består av utvecklare och testare och de är intresserade av hur kraven hänger
ihop, hur väl arbetet följer tidsplanen, vilka buggar som måste åtgärdas före release. De behöver
veta om det ﬁnns testfall till alla krav och hur testerna ska exekveras.
Intressenter
Intressenterna vill veta vilka funktioner som ska implementeras och när de är klara för release. De
är också intresserade av hur kvaliteten på funktioner som implementerats för att förstå om
leveransen kommer att möta deras förväntningar.

8.2 Hur använder man ReQtest för spårning av krav och uppföljning?
I ReQtest är det möjligt att få fram information som är relevant oavsett vilken roll du har och vad du
för tillfället behöver veta mer om. Det ﬁnns olika diagram, tabeller och rapporter som
sammanställer data från olika källor som krav, test och felrapporter och som visar information som
antingen ger en snabb överblick eller de små, viktiga detaljerna.
Du kan följa upp och spåra en mängd olika parametrar:
Följ ett kravs status
Ett krav går igenom ﬂera faser i kravhanteringsprocessen innan det är klart för implementering.
Kravlistan kan visa information om vilken fas som kravet beﬁnner sig i. Du kan t.ex. välja krav för en
viss release genom att ﬁltrera kolumnen Release och sedan lägga till ett ﬁlter i kolumnen Status.
På så sätt får du fram alla krav som är planerade för en viss release.
Du kanske är intresserad i att se vilka krav som har statusen Godkänt, Under implementering eller
Implementerat för en viss Release. När du har gjort ditt urval kan du skapa ﬁna diagram som
baseras på det du har valt och ﬁltrerat fram ut kravlistan.
I ReQtest kan du skapa diagram under ﬂiken Rapporter för att få en graﬁsk bild över dina krav.
Diagramet ger enkelt en överskådlig graf över dina krav på ett visuellt tilltalande sätt.
Följ ett kravs status med hjälp av ReQtest: ﬂiken Rapporter
Här är en kort video som visar hur man kan skapa kraftfulla och snygga diagram baserade på valfri
information.
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Olika sätt att följa progressen
Ett krav går igenom olika faser från att utvecklingen inleds tills det är dags för release. I ReQtest
kan du se i vilken fas kravet beﬁnner sig på sin väg mot implementering.
Du kan se följande information i Rapportvyn:
• Vilka krav är planerade för nästa sprint?
• Vilken kvalitet har kravet just nu?
• Hur många testfall är skapade för att testa kraven?
• Finns det några krav som saknar testfall?
• Hur många tester är exekverade?
Följ upp progressen i ReQtest: Rapportvy
I rapportvyn ser du kraftfulla rapporter som genom visualisering ger detaljer om krav och
progress. Du hittar Rapportvyn under Kravﬂiken och kan där se fördeﬁnierade diagram som visar
information om kraven du har valt. Du kan se testfall och felrapporter kopplade till kraven,
testtäckning, testfall och exekverade testfall.
Här är en kort video som visar hur man använder Rapportvyn.
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Följ progressen för utvecklingsuppgifter
I ReQtest kan du följa progressen för utvecklingsuppgifter. Du kan se vilka funktioner som har
testas och är färdiga för release. Här är två ReQtest-funktioner som han hjälpa dig följa
progressen för utvecklingsuppgifter.
Följ progressen för utvecklingsuppgifter i ReQtest: Planering och Progress Översikt i Rapportvyn
Genom en kombination av data från testfall, krav eller kravtäcking i sprintar, kan du få information
om hur utvecklingen fortlöper.
Om ditt projekt använder ReQtest-Jira-integrationen, får du ytterligare diagram med data direkt
från ditt projekt i Jira.
Diagrammen visar Påbörjade krav, Slutförda utvecklingsuppgifter, Verklig nedlagd tid, Utförda
testfall och Antal felrapporter. Du kan följa, jämföra och analysera data och få värdefull
information som hjälper dig att förstå projektet.
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8.3 Spårbarhet av krav i ReQtest
För alla som är intresserade av hantering och kvalitetssäkring av krav är testning och spårbarhet
avgörande. För varje krav behöver du förstå hur det är relaterat till andra krav, tester och
felrapporter och du behöver förstå alla eventuella beroenden som kravet har.
I ReQtest ﬁnns det ﬂera olika sätt att använda spårbarhet för att få värdefull information om hur
olika ärenden såsom exempelvis krav, testfall och felrapporter hänger ihop.
Se på ﬂikarna vilka testfall, felrapporter och andra krav som är länkade till kravet
Via ﬂikarna med länkar kan du få en komplett översikt över alla ärenden som är relaterade till
kravet. Du får information om:
• Vilka testfall som är skapade för att testa funktionaliteten hos ditt krav samt se testresultaten
från varje utfört testfall. Du får snabbt en överblick över de planerade testerna.
• Du kan se en lista med felrapporter.
• Du kan se vilka andra krav som är länkade till ditt krav.
Här är en kort video som visar hur länkar hjälper dig att förstå sambanden i projektet.

Se testresultat för av ﬂera krav via kolumnen Testresultat i kravlistan.
Det snabbaste sättet att göra en kvalitetskontroll är att titta på kolumnen ”Testresultat” i listan över
krav. I kolumnen visas testresultatet från testfallen som är relaterade till kravet och som planerats i
en testkörning. Både antalet testfall för varje krav och testresultatet visas.
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8.4 Hur förbereder jag ReQtest inför förvaltningsfasen?
När implementeringsfasen för din produkt avslutas går projektet över till nästa fas i produktens
livscykel, förvaltningsfasen.
Det här är vad du behöver göra när implementeringsfasen av ditt projekt avslutas.
Du bör kan fortsätta använda ditt nuvarande ReQtest-projekt även i förvaltningsfasen eller så kan
du starta ett nytt projekt. Vår rekommendation är att du fortsätter dina arbeta i ditt nuvarande
projekt då det ﬁnns många fördelar med att stanna kvar i ett och samma projekt istället för att
starta ett nytt:
• Du har allt på ett och samma ställe.
• Du kan fortsätta använda din kravstruktur.
• Du bibehåller spårbarheten mellan krav, testfall och felrapporter.
• Du har åtkomst till felrapporter om du vill åtgärda dem i framtiden.
• Du har tester som kan återanvändas; i synnerhet regressionstester återanvänds ofta.
• Du kan gå tillbaka och kontrollera detaljer för alla dina krav.
Vi rekommenderar att du stannar kvar i projektet men det ﬁnns ändå en del åtgärder du kan vidta
för att garantera att du har relevanta ärenden och att nya teammedlemmar fasas in i på ett
effektivt sätt. Här är de funktioner du bör använda:
Säkerställ att nya teammedlemmar enkelt kommer in i projektet
Du kan enkelt fasa in nya medlemmar i teamet med hjälp av Utbildningsfunktionen i ReQtest som
med ett antal enkla övningar lär ut hur man använder verktyget. Allt du behöver göra är att skapa
ett nytt projekt där alla nya användare kan prova och träna på att använda olika funktioner.
Aktivera utbildningsfunktionen i projektet så kan projektmedlemmarna träna själva.
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Arkivera objekt
Det är en bra idé att städa i projektet ibland. Arkivera alla krav, testfall och felrapporter som inte
längre är relevanta för ditt projekt. Arkivering av ärenden hjälper teamet att fokusera på rätt saker
istället för att bli distraherade av ärenden som inte är relevanta för tillfället.
När du arkiverar ett ärende döljs det, men du kan när som helst visa ärendet igen genom att
använda funktionen Visa arkiverade. Vi rekommenderar att du arkiverar ärenden snarare än att
radera dem, då en radering tar bort ärendet permanent.
Sammanfattning
I det här sista kapitlet har du lärt dig att följa upp krav. Du har även lärt dig det bästa sättet att
fortsätta hantera krav, tester och felrapporter när ditt projekt övergår från implementeringsfasen
till förvaltningsfasen.
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Prova ReQtest gratis

För mer information besök vår hemsida: https://reqtest.com

