
Forretningsanalytiker
Mindset
• Løfter opgaver og deler ansvar 

som team – ikke som individ
• Man er samarbejdsvillig og har 

fokus på at hjælpe andre til at 
blive bedre

• Man er som en del af teamet, 
selvorganiserende

• Ønsker at bidrage til helheden af 
arbejdet. Fokus på at blive en T-
profil, der kan varetage og 
understøtte opgaver bredt i 
teamet. Med en dyb faglighed 
inden for det primære område, og 
en bredde ift. en eller flere af de 
resterende kompetencer i teamet

• Ét samlet team
• Insisterer på at sikre kvalitet i 

løsningerne

Mandat
• Planlægger arbejdet i teamet og 

optimerer udnyttelse af 
kompetencer og ressourcer

• Afklarer og løser afhængigheder 
indenfor teamet

Overordnede mål
• Realiserer forretningsønsker og andre prioriterede opgaver
• Målet er at levere færdige (del)opgaver efter hvert sprint
• Nøgleperson ift. at løfte opgaver inden for forretningsanalyse

Opgaver
• Sikre hurtige og flere mindre leverancer med fokus på forretningsbehov, som 

bygger op til at teamet leverer færdige løsninger af høj kvalitet
• Udarbejde aftalte leverancer
• Producere leverancer, der løbende optimerer fleksibilitet, værdiskabelse og/eller 

produktivitet

Kompetencer
Teamet dækker tilsammen alle nødvendige kompetencer ift. at løse teamets opgaver 
relateret til teamets leveranceområde, herunder eksempelvis:

Udvikling
• Proces / produktudvikling
• Udvikling /Konfigurering
• Løsningsdesign
• Test
• Release /deploy
• Dokumentation
• Kommunikation
• Incidenthåndtering

Forretningsanalyse (primær kompetence)
• Bidrage til politisk relaterede opgaver, 

herunder Ministersager, vurdere it-
understøttelse af ny lov, høringer, mv

• Identificerer og beskrive nye opgaver ift 
forretnings- og brugerbehov

• Udnytter viden fra datadreven 
brugervenlighed

• Detaljeret forretningsanalyse for at 
muliggøre

• Nedbrydning af features i stories
• Detaljering af acceptkriterier i stories
• Løbende forretningstest (”accept test”)

Test og kvalitetssikring
• Kvalitetssikring af leverance
• Koordinering af testindsats
• Udarbejdelse og eksekvering af test 

scripts, test og ad-hoc test
• Dokumentation af udført test
• Test management/risikovurdering

Løsningsarkitektur
• Løsningsdesign / Løsningsarkitektur
• Detaljering af non-funktionelle 

acceptkriterier
• Sikring af koordinering af arkitektur på 

tværs
• Identifikation af løsningsmuligheder
• Kontaktflade til drift

Profil
• Besidder tværfunktionelle 

færdigheder, der er nødvendige 
for at kunne levere opgaverne fra 
ide til leverance

• Kombinerer specialist og 
generalistviden

• Gode samarbejdsevner
• Forstår forretningsbehov, teamets 

leveranceområde og processer
• Kendskab til forretningen
• Kendskab til it opgaver efter 

behov

Metoder
• SCRUM, Kanban

Deltager i følgende agile 
begivenheder
• Daily Stand-up
• Sprint Planning
• Backlog Refinement
• Sprint Retrospective
• Sprint Review
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