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Sammanfattning 

 

Det blir allt vanligare att stora företag, med stora avdelningar, försöker att implementera agila 

värderingar i sitt dagliga arbete och att arbeta efter Scrum förekommer allt oftare. 

Verksamheter ser dock olika ut beroende på många faktorer och kan därför behöva anpassa 

sina metoder för systemutveckling. Att anpassa en metod som det redan har forskats på, och 

därmed redan anses som ultimat av en metodskapare, är dock inte helt enkelt. För att ta reda 

på vad som kan ske genomfördes denna studie tre frågor: Vilka risker kan uppstå vid 

metodanpassingarbete? Vart uppstår risker vid metodanpassningsarbete? Vart hanteras risker 

vid metodanpassningsarbete? Resultatet av studien blev att vi såg ett antal risker som 

fallföretaget själva hade sett och även hanterat, men även ett antal där fallföretaget inte visade 

medvetenhet och därmed heller inte hanterat. Utöver det såg vi även att det verkar finnas 

ytterligare några risker som tidigare forskning inte har tagit upp tidigare. Vi har även sett ett 

samband mellan den huvudkomponent (aktörer, organisationskontext och su-metod) som en 

risk tillhör och vart i anpassningsarbetet en risk uppkommer. Den här studien tittar bara på 

riskerna under själva anpassningsprocessen och därför tar studien ej upp risker som 

framkommer när den väl är implementerad. 

 

Nyckelord 
Su-metod, metodanpassning, risk, agil, Scrum, metodanpassare 

Förord 
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Centrala begrepp   
 

Här tar vi upp de begrepp som är centrala för studien. 

 

 

Agil Systemutveckling: 

Ett samlingsbegrepp för flera metoder och utövande som i grunden delar de värderingar och 

principer som "Det agila manifestet"(Agjlemanifesto. 2001) står för. Beskrivs som 

anpassningsbara och inte förutsägbara.  

Aktör: 

En person eller grupp som är involverad inom en organisation. I denna studie handlar det om 

metodanpassare, metodanvändare, businessavdelning samt övriga chefer. 

Fallstudie: 

Studier av ett specifikt fall där fallet har ett karaktäristiskt drag som gör det möjligt att 

studera det isolerat från sitt sammanhang (Forskningsstrategier, 2018).  

Formaliserad metod: 

En metod som är kommersiellt tillgänglig, till exempel SCRUM, eXtreme programming och 

RUP Fitzgerald et al. (2002). Metoden är utformad genom välformulerade tekniker och 

verktyg för specifikation, verifikation och design för mjuk- och hårdvara system (NASA, 

2018) 

Fallföretaget: 

Fallföretaget används som namn för det företag där denna studie har utförts. 

Metodanpassare: 

Person som har ansvar för metodanpassningsprocessen.  

Metodanpassning: 
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En anpassning som utgår från en formaliserad metod. Från att en su-metoder skapas fram till 

det att den används i ett systemutvecklingsprojekt kommer denna SU-metoder att anta olika 

former (Päiverinta et al, 2010). 

Metodanpassningsarbetet: 

De delar av metodanpassningsprocessen där man aktivt arbetar med att anpassa en su-metod. 

Med utgångspunkt i Ørvik et als (2012) modell för metodanpassningsprocessen definierar vi 

metodanpassningsarbetet som etapperna formaliserad su-metod till anpassad su-metod. 

Organisationskontext: 

Handlar om uppsättningen av omständigheter, förhållanden och händelser som bildar den 

miljö som en organisation agerar och finns i (Peak Development, 2018). 

Su-metod: 

Förkortning för systemutvecklingsmetod.  

Scrum: 

Scrum är en agil metod som grundar sig i de agila värderingar och principer som finns. 

Scrum har i sin tur ett antal metodkomponenter som innefattar roller, möten och artefakter. 

En av de stora grunderna i Scrum är att ett team ska vara självgående (Schwaber & Beedle, 

2001).  

 

Ordförklaring 
 

Här förklaras ord och begrepp som läsaren som tar del av studien behöver vetskap om. 

 

Metametod: 

En modelleringsprocess som befinner sig på en nivå högre när det gäller abstraktion och logik 

än modelleringsprocessen (Tolvanen, 1998) 

Paradigm: 

Ett paradigm är liknande tolkningar och värderingar som gör att man delar tillvägagångssätt 

(Hirschheim & Klein, 1989). 

PI-planning: 

En planeringsmetod inom SAFe som är till för att effektivisera agil planering inom större 

verksamheter. PI-planning används för att undvika silos (där avdelningar arbetar isolerat från 

varandra) inom företag. (Scaledagileframework, 2018). 
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Reserv – och riskdomän: 

De två gamla avdelningarna på fallföretaget. Dessa har delats upp mellan varandra och utgör 

nu dem tre nya teamen. 

SAFe (Scaled Agile Framework): 

Ett agilt ramverk som har syftet att förenkla skalningen mellan olika team inom större företag 

och avdelningar. Företag som tillämpar SAFe anpassar oftast ramverket till dess organisation 

och affärsbehov. (Scaledagileframework, 2018). 
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1 Inledning 
 

Under inledningen tar vi upp bakgrund, problembakgrund, fallstudie, syfte & frågeställning, 

vår definition av vad en risk är, målgrupp och intressenter samt avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Goldkuhl (1993) beskriver metoder som föreskrifter för mänskligt handlande. Föreskrifterna 

innehåller riktlinjer som skall vägleda vilka handlingar som tas i olika situationer. 

Systemutvecklingsmetoder (su-metoder) blir således föreskrifter för tillvägagångsätt för att 

utföra systemutvecklingsprojekt. Dessa tillvägagångsätt är baserade på specifika synsätt och 

består av regler och riktlinjer (Brinkkemper, 1996). En systemutvecklingsmetod har till 

uppgift att främja arbetet med att utveckla olika typer av informationssystem. Zupancic 

(1999) säger att su-metoden enbart kan uppnå detta om organisationen som använder den 

anpassar den korrekt till dess organisatoriska funktioner. En stor anledning till att su-metoder 

började användas var att systemen blev allt större och mer komplexa. Det gjorde i sin tur att 

det behövdes en plan för hur man ska gå tillväga (Avison & Fitzgerald, 2003). Fitzgerald et 

al. (2003) menar att vi använder metoder för att komplexiteten i en systemutvecklingsprocess 

kan vara så överväldigande att det kan bli för mycket för att på ett smidigt sätt nå de mål som 

är uppsatta.  

Päivärinta, Sein & Peltola (2007) debatterar om hur olika su-metoder används och anpassas i 

praktiken som två sidor som står fundamentalt mot varandra. Förespråkarna på den ena sidan 

anser att su-metoder inte används alls. Den andra sidan anser att systemutvecklingsmetoder 

används men att de anpassas efter ett projekts behov och mål. Vi har åsikten att det är det 

sistnämnda som stämmer, alltså att su-metoder används och anpassas på ett eller annat sätt. 

Detta antagande kommer ligga till grund för denna studie.  

Studier har visat att su-metoder inte är byggda på ett sådant sätt att de passar alla möjliga 

utvecklingsprojekt. Enligt Brooks (1987) finns det inte någon "silver bullet" för att 

färdigställa ett systemutvecklingsprojekt, en metod som man rakt av kan applicera på ett 

systemutvecklingsprojekt och som då lovar framgång. En studie av Fitzgerald, Hartnett & 

Conboy (2006) visade att agila systemutvecklingsmetoder som Scrum och extreme 

programming i sig själva inte ger fullständiga svar för hur systemutvecklingsprocessen bör 

utformas. De kom istället fram till att dessa två metoder komplimenterar varandra och kan 

anpassas för att främja utvecklingsarbetet.  

Päivärinta, Sein & Peltola (2007) menar att det uppstår skillnader mellan den formaliserade 

su-metod och den su-metod som faktiskt används. Su-metoden som används kommer vara 
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unik för varje enskilt projekt. De ser på en metod som något organiskt som lever i ständig 

förändring. Ørvik et al. (2012) har skapat en modell där de menar att metodanpassning är 

något som sker i olika processer, där metoden efter varje process får en ny version. Det som 

påverkar vilken form su-metoden tar efter varje process är tre olika komponenter: aktörer, 

organisationskontext och su-metod. Med utgångspunkt i Ørvik et al, (2012) modell för 

metodanpassningsprocessen definierar vi för denna studie som metodanpassningsarbete de 

stegen från att en su-metod väljs till det att den implementeras i en organisation.  

1.2 Problemområde 

Det finns forskning om metodanpassning och tillvägagångsätt för att anpassa en su-metod, 

bland annat forskare som Brinkkemper (1996) och Karlsson & Ågerfalk (2009) har bidragit 

med metametoder som fungerar som guider för att hjälpa metodanpassare att anpassa 

utvecklingsmetoder. Deras forskning berör risker som kan uppstå vid 

metodanpassningsarbetet, men har inte risker som huvudsakligt fokus. Forskningen har även 

tendenser att beskriva risker som något generellt för metodanpassningsarbete och går inte 

specifikt in på vilka processer av metodanpassningsarbetet som riskerna figurerar i. Vi har 

sett att Conboy & Fitzgerald (2010) i en studie om företag som gjort en anpassning av 

Extreeme Programming analyserat risker kopplade till två av de komponenter som Ørvik et al 

.(2012) beskriver som påverkare på metodanpassningsprocessen: aktörer och su-metod. Deras 

studie analyserar dock inte risker kopplade till den tredje entiteten som Ørvik et al. (2012) 

menar påverkar metodanpassningsprocessen: organisationskontexten. Generellt ser vi en 

avsaknad av forskning som tittar närmare på vilka risker som kan påverka 

metodanpassningsarbetet, framförallt där man analyserar under vilka delprocesser av 

metodanpassningsarbetet dessa risker uppstår och hanteras. Vi ser en problematik ifall en 

metodanpassare inte är fullt medveten om riskerna som kan påverka ens eget arbete. Vart 

dessa kan uppstå och när man kan hantera dem.  

1.3 Fallstudie 

Då Conboy & Fitzgerald (2010) redan börjat identifierat en rad risker kopplade till aktörer 

och su-metod vid metodanpassningsarbete där Extreme Programming valts som grundmetod 

avser vi att bygga vidare på denna kunskap, samt kunskap från andra studier som involverar 

risker vid metodanpassningsarbete. Vi avser att komplettera denna kunskap med en fallstudie 

på ett företag som använder Scrum som grundmetod och med hjälp av en modifierad version 

av Ørvik et als (2012) modell för metodanpassningsprocessen försöka ge en mer nyanserad 

bild av vart risker uppstår och hanteras under metodanpassningsarbete. 

Vi såg en möjlighet att utföra en fallstudie på ett företag som ligger i en implementeringsfas 

av en anpassad utvecklingsmetod, något som kan ge en färsk bild av hur företagets 

metodanpassning har gått till. Företaget som valts har nyligen genomgått en 

organisationsförändring och i samband med detta valt att implementera en anpassad 

systemutvecklingsmetod där Scrum används som grundmetod. 
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1.4 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att utveckla tidigare forskning kring risker vid metodanpassning 

genom att titta på vart i metodanpassningsarbetet en risk uppstår. Vi önskar därför att få svar 

på följande frågor där fråga ett behöver besvaras för att kunna besvara de två efterföljande 

frågorna: 

1: Vilka risker kan uppstå vid metodanpassningsarbete? 

2: Vart uppstår risker vid metodanpassningsarbetet? 

3: Vart hanteras risker vid metodanpassningsarbetet?  

1.5 Definition av risker som kan uppstå vid metodanpassning 

Cohn (2006) definierar en risk som: ”Någonting som ännu inte har hänt men som kan hända 

och då äventyra ett projekts framgång. ” Under arbetets gång har vi använt oss av denna 

definition för att upptäcka vad som är risker hos fallföretaget. 

 

1.6 Målgrupp och intressenter 

Denna studie riktar sig främst till framtida forskning kring agil metodanpassning där det finns 

en kunskapslucka kring just risker vid metodanpassning och vart dessa risker uppstår. Även 

organisationer som står inför liknande anpassningsarbeten kommer att kunna använda sig av 

den här studien. 

1.7 Avgränsning 

Enligt Ørvik et al. (2012) är metodanpassningsprocessen något som består av flera etapper 

och sträcker sig över lång tid. De risker som uppstår vid användning av en su-metod är 

ganska väldokumenterade, men forskning om de risker som uppstår under 

metodanpassningsarbetet av en su-metod är något vi funnit en avsaknad av. Denna studie 

kommer därför inte undersöka de risker som uppstår under användning av en su-metod, utan 

inrikta sig mot de risker som uppstår under metodanpassningsarbetet av en anpassad su-

metod. 

Då tidigare studier som Conboy & Fitzgerald (2010) har identifierat risker kopplade till 

anpassning av Extreme Programming har vi valt att bygga vidare på denna kunskap för att se 

om dessa risker även kan appliceras på företag som använder Scrum som grundmetod, samt 

om vi kan identifiera nya risker kopplade till metodanpassningsarbetet. Detta gör att den 

formaliserade metoden fallföretaget valt måste vara Scrum. 

Vi gör ingen avgränsning som säger att en risk måste vara specifikt kopplad till Scrum eller 

agil metodik. En risk är i denna studie av intresse när den kan uppkomma vid anpassning av 

agil su-metodik i allmänhet och Scrum i synnerhet. 
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2. Teori 
 

Under teoriavsnittet presenteras den valda analysmodellen för denna studie samt utförda 

modifieringar. Sedan går vi in på tidigare forskning som fokuserar på metodanpassning och 

risker relaterade till metodanpassning. Utifrån en sammanställning av den tidigare forskning 

som finns kring metodanpassning har vi funnit risker som kan placeras in i de tre 

huvudkomponenterna som beskrivs sist i avsnittet. 

 

2.1 Modell för påverkan på metodanpassningsarbete 

 

För att analysera riskerna som kan påverka metodanpassningsarbetet såg vi ett behov av att 

förstå vart riskerna uppstår och vart de hanteras. För detta ändamål användes en modifierad 

analysmodell (figur 2) som har sitt ursprung i Ørvik et al. (2012) modell (figur 1). Modellen 

är från början framtagen för att illustrera hur paradigm påverkar metodanpassningsprocessen 

i flera steg. Vi anser dock att Ørviks uppdelning av metodanpassningsprocessen i mindre 

delprocesser ger en tydlig bild av hur metodanpassningsarbetets olika delmoment ser ut och 

kommer kunna användas för att analysera när under metodanpassningsarbetet en risk 

uppkommer och när den hanteras.   

 Ørviks originalmodell (figur 1) har två stycken huvudprocesser, konstruktion och 

implementering. Implementeringsprocessen innehåller sedan delprocesserna tolkning, 

anpassning och användning (Ørvik et al 2012). Processerna är de handlingar som föranleder 

anpassningen av den formaliserade su-metoden. Nedan förklaras den modifierande modellens 

(se figur 2) processer och versioner (de olika former en su-metod tar under 

anpassningsarbetet). Vi har valt att lägga till huvudkomponenterna (aktör, 

organisationskontext och su-metod) till modellen. Detta för att på ett tydligare sätt påvisa 

vilka komponenter som är ansvariga för att en risk kan uppstå. Vi har i figur två tydliggjort 

vilka delar som är processer och vilka som är versioner genom att skriva det ovanför dem.  

 

 

Figur 1 SDM Deployment model (Ørvik et al 2012). 
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Processer: 

Är de handlingar som transformerar vald formaliserad su-metod till olika versioner under 

anpassningsprocessen (Ørvik et al, 2012). Figur 2 visar den modifierade modellen som 

används för att på ett enklare sätt påvisa vart risker uppkommer och hanteras under 

metodanpassningsarbetet. Valet av denna modell grundar sig i att den visar de olika delarna i 

anpassningsprocessen av en su-metod på ett tydligt sätt. Konstruktions- och 

implementeringsprocessen har tagits bort i den modifierade modellen och ses nu som en 

process, anpassningsprocess som innehåller fyra stycken delprocesser (metodval, tolkning, 

anpassning och implementering).  Det valet gjordes på grund av att konstruktionsprocessen 

beskrivs av Ørvik et al. (2012) som en process där metodskaparna med hjälp av deras 

paradigmatiska värderingar skapar och producerar en formaliserad su-metod. Eftersom denna 

studie inte undersöker hur paradigmatiska värderingar har lett till skapandet av en 

formaliserad su-metod har konstruktionsprocessen tagits bort. Implementationsprocessen som 

Ørvik beskriver har vi valt att sätta som en delprocess i den huvudsakliga 

anpassningsprocessen. Vi ansåg att processen metodval behövdes tillämpas på den 

modifierade modellen då det var det första steget som fallföretaget tillämpade i deras 

anpassningsprocess av su-metoden. 

Versioner: 

Är de olika former en su-metod kan ha under en anpassningsprocess, i den modifierade 

modellen handlar det om versioner från metodval till implementerad su-metod. Det olika 

versionerna en su-metod innehar är en följd av de processer som identifieras i modellen. I den 

modifierade modellen (figur 2) har implementerad su-metod ersatt SDM in use (användning 

av su-metod). Ersättningen gjordes på grund av att i studien undersöks risker vid 

metodanpassning. Vi anser att tidsspannet för metodanpassningsarbetet i en organisation tar 

slut när den implementerats i organisationen, således blir användning av su-metod överflödigt 

för studien. Detta för att implementationsfasens första iteration avslutas i och med att su-

metoden implementerats i organisationen, där efter sker nästa implementation efter att su-

metoden använts av organisationen i fråga. Eftersom vi enbart kollat hur en organisation 

anpassar en su-metod fram till och med den första iterationens slut. Nedan förklaras de olika 

versionsstegen i anpassningsprocessen. Den har även avgränsats till att den första delen, 

underliggande paradigm hos su-metod valts bort. Motiveringen till detta beslut beror på att 

paradigm hos su-metod inte undersökts i denna studie. 

Formaliserad su-metod: 

Detta är en systemutvecklingsmetod i sin standardiserande form, exempelvis Scrum såsom 

den beskrivs av dess skapare Schwaber, & Beedle (2002). Den formaliserade su-metoden 

beskriver värderingar, principer, vilka artefakter, händelser och roller som ingår i metoden.  

Tolkad su-metod: 

Före en su-metod är implementerad i en organisation måste den först tolkas och förstås av 

dess metodanpassare. Resultatet blir följaktligen den förstådda su-metoden. Hur en 

metodanpassare förstår och tolkar den formaliserade metoden kommer inte ha någon fysisk 
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existens inom implementation utan ligger till grund för hur su-metoden anpassas till 

organisationen (Ørvik et al, 2012). 

Anpassad su-metod: 

Anpassad su-metod är det sista steget i hur en su-metod formas till att användas praktiskt i en 

verksamhet. Delprocessen består av två underkategorier som leder till två olika versioner av 

su-metoden. Den första är hur en förstådd su-metod anpassas efter organizational standard 

(organisationens standarder), verksamhetensvärderingar, principer och mål. Den andra 

versionen är project specific (projektspecifik version) där su-metoden anpassas efter ett 

specifikt projekt. Anpassningen utgår ifrån projektets oförutsägbarheter så som storlek, 

omfattning och systemets karaktär (Ørvik et al, 2012). 

Implementerad su-metod: 

Utöver de steg som beskrivs av Ørvik et al. (2012) föreslår vi även en implementeringsfas 

som kommer att ligga mellan den anpassade su-metoden och su-metoden i användning. 

Denna fas kommer bland annat att bestå av aktiviteter som upplärning av personal på den nya 

metoden. 

Komponenter 

Det är tre stycken huvudkomponenter som är delaktiga i modellen, su-metod, 

organisationskontexten samt aktörer. Det är dessa tre komponenter som är upphovsmakare 

till hur en su-metod anpassas på en organisation (Ørvik et al, 2012). Om det är dessa 

komponenter som påverkar su-metodens anpassning bör det således vara så att de risker som 

har en påverkan på metodanpassningsarbetet även de bör vara kopplade till dessa 

komponenter. Vi ser det alltså som så att en risk bör uppkomma i en specifik delprocess av 

metodanpassningsarbetet och samtidigt ha en orsak knuten till någon av de tre 

komponenterna för att slutligen hanteras i en specifik delprocess av metodanpassningsarbetet 

(Ørvik et al, 2012). Nedan förklaras de tre olika komponenterna: 

Aktörer:  

Är det deltagare eller grupper som är delaktiga i en organisation. I detta fall handlar det om 

risker som kan uppstå på grund av en eller flera aktörer är upphovsmakare till dem. 

Organisationskontext: 

Handlar om uppsättningen av omständigheter, förhållanden och händelser som bildar den 

miljö som en organisation agerar och finns i (Peak Development, 2018). Vilka risker som kan 

uppstå på grund av den kontext som organisationen befinner sig inom 

Su-metod: 

Handlar om vilka risker som kan uppstå på grund av vilken su-metod som organisationen har 

valt att använda sig av 
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Figur 2 Modifierad modell (Källa: Egen, 2017-12-21) 

 

2.2 Tidigare forskning om risker vid metodanpassning 

 

Forskningen kring risker vid metodanpassning och ramverk för att upptäcka vart en risk 

uppstår är i dagsläget bristfällig. Vi har kunnat se att forskare inom 

metodanpassningsområdet som Conboy & Fitzgerald (2010) analyserat denna typ av risker 

när de skapar ett ramverk av rekommendationer för anpassning av Extreme programming. 

Även andra forskare har tittat på risker även om detta inte varit i fokus för deras studier, 

bland annat Karlsson & Ågerfalk (2009) diskuterar risker som kan påverka 

metodanpassningsarbetet när de skapar deras meta-metod. Vad vi har kunnat se saknas dock 

fortfarande forskning som specifikt riktar sig mot risker som uppstår under metodanpassning 

samt vart under metodanpassningsarbetet dessa risker kan uppstå och vart de hanteras.  

Utifrån de komponenter (aktörer, organisationskontext och su-metod) som återfinns i 

modellen (se figur 2) för påverkan på metodanpassningsarbete har vi kategoriserat de risker 

vi kunnat identifiera i tidigare forskning för att kunna placera in de i kontexten av modellen 

för påverkan på metodanpassningsarbete  

 

2.2.1 Aktörsrisker 

 

Metodanpassarens kompetens: 

Enligt Conboy & Fitzgerald (2010) bör en metodanpassare ha kunskaper inom många olika 

metoder och metodfragment för att metodanpassningen ska passa in på ett projekt så bra som 

möjligt. Enligt deras studie visade det sig att det var ovanligt att metodanpassare hade en bred 
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portfolio av agila metoder de kände till och kunde använda sig av. Det vanliga var att man 

hade kunskaper om ett fåtal som XP och Scrum, detta skulle kunna göra att man riskerar att 

implementera en metod som inte är optimal för det specifika projektet då man inte har en 

överblick över alla möjliga lösningar. Enligt Conboy & Fitzgerald (2010) har det inom Xp 

projekt visat sig vara ovanligt att metodanpassningsprocessen sker systematiskt med hjälp av 

metametoder eller ramverk för att guida metodanpassaren. Samtidigt saknas det ofta 

noggranna överväganden om vilka praktiker man ska implementera. Det tycks istället vara så 

att metodfragment valdes ut baserat på att de verkar enkla att använda eller för att de använts 

i tidigare projekt, omvänt så väljs metodfragment bort ifall utvecklingsteamen har svårt att 

förstå dem. Vilket skulle kunna leda till att metodfragmenten inte passar det aktuella 

projektet. 

 

Meningsskiljaktigheter hos metodanpassare: 

När en organisation ska anpassa en metod till dess verksamhet är det ett antal metodanpassare 

som är inblandade i arbetsprocessen. Det kan leda till meningsskiljaktigheter mellan 

metodanpassarna och försvåra anpassningsarbetet av metoden då de oftast har olika mål med 

metoden och värderar dess olika artefakter olika.(van Lamsweerde, Darimont & Letier, 

1998).  

 

Kompetensbrist inom teamen – Beroende mellan teamen:  

Vid beroenden blir kommunikationen mellan teamen viktigare och koordinationen mellan 

teamen för att inte tappa effektivitet, alltså blir det ett större ansvar för Scrum master vid en 

sån situation (Mundra, Misra, Dhawale, 2013) För att inte utvecklingens effektivitet riskera 

att avta behöver utvecklingsteamen innefatta den kompetens och kunskap om system som 

behövs (Qurashi & Qureshi,  2014). Brist på Cross-function inom ett team kan därmed skapa 

ett beroende av vissa personer och som dessutom kan tvingas gå mellan olika team (Qurashi 

& Qureshi, 2014). 

 

Ej användning av metametod vid metodanpassning: 

Karlsson & Ågerfalk, (2009) har skapat en modell, MMC (meta-method configuration) som 

fungerar som ett redskap för att skapa su-metoder som är unika för det projekt dem ska 

använda till. Enligt van Slooten & Hodes (1996) är alla projekt unika och kräver således unik 

metodsupport. Komponenterna som ingår i en su-metod är där för att minimera risker och 

maximera chanserna till ett lyckat projekt, vissa komponenter blir därav överflödiga för su-

metoden om dem inte väljs bort när man anpassar su-metoden på visst projekt (Ropponen & 

Lyytinen, 2000).   
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Enligt Conboy & Fitzgerald (2010) är metodanpassning något som ofta sker ostrukturerat, 

metodanpassningen följer ingen metametod utan sker på ett sätt där man implementerar en 

metod för att i efterhand fundera över hur bra den fungerar för projektet eller organisationen. 

Detta har lett till metoder där delar av metoden används på olika sätt av olika utvecklare, Man 

har haft svårt att få alla att följa en metod på samma sätt. 

 

2.2.2 Risker från Organisationskontexten 

 

Risker till följd av offshoreverksamhet: 

Enligt Conchúir et al. (2009) uppstår vissa utmaningar vid användning av offshoreverksamhet 

som kan försvåra utvecklingsarbetet. Dessa utmaningar kategoriseras som 

koordinationsutmaningar, kommunikationsutmaningar och kontrollutmaningar. Vid 

koordination mellan utvecklare som har sina säten i olika länder finns risken att ett projekts 

kostnad ökar, att en minskad informell kontakt mellan utvecklarna leder till en avsaknad av 

medvetenhet om ett projekts kritiska moment eller att samarbetssvårigheter uppstår på grund 

av missförstånd mellan utvecklare med olika bakgrund. Kommunikationsutmaningar infattar 

bland annat svårigheter att hålla face-to-face möten där nödvändiga deltagare kan närvara i 

person. Enligt Ågerfalk et al. (2005) kan face-to-face möten vara kritiska i början av projekt, 

men att få till sådana möten kan vara både dyrt och tidskrävande. 

Skalning mellan team: 

Vid skalning mellan utvecklingsteam finns det ett flertal faktorer som är kritiska, speciellt om 

de dessutom är nya med agila su-metoder. Några av riskerna som kan uppstå är följande: 

Utan en tydlig bild över vad verksamheten och projekten har för mål och strategier kommer 

problem uppstå då teamen inte får någon tydlig vägledning. (Gagliardi, Nord,  Ozkaya,  

2013) 

Utbildning mellan teamen är också nödvändigt för att säkerställa att teamen besitter samma 

kunskaper för att det inte ska finnas några beroenden mellan teamen. Sitter inte samtliga team 

på liknande kunskaper om agila metoder samt utvecklarnas färdigheter. (Gagliardi, Nord, 

Ozkaya, 2013) 

Vidare är kommunikationen en del där det behöver klaffa för att arbetet ska fortgå effektivt. 

Det gäller att kommunikationen både fungerar kring intern så som extern kommunikation. 

Utöver kommunikationen är det även viktigt att se att produktiviteten finns där med stöd från 

planering. Här blir det även viktigt att förstå skillnaden mellan relativ tidsuppskattning och 

absolut tidsuppskattning om valet att jobba agilt och Scrum finns. (Gagliardi, Nord, Ozkaya, 

2013) 

 



  
   Ht-17 

Informatik kandidatkurs 
   Örebro Universitet 

  17 
 

2.2.3 Risker hos su-metoden 

 

Beskriving av en metods användbarhet: 

Enligt Conboy & Fitzgerald (2010) har en metodskapare möjligheten att beskriva när och hur 

en metod kan användas och på vilka sätt den inte bör användas. En sådan guidning kan hjälpa 

metodanpassare att sortera bort metoder. Conboy & Fitzgerald (2010) menar dock att detta är 

något som sällan förekommer och i de fall där en beskrivning av metodens lämplighet 

förekommer beskrivs den ofta som en metod som kan användas i alla situationer oberoende 

av organisationen eller projektets omfattning. Denna syn kritiseras av bland annat Brooks 

(1987) och Fitzgerald, Hartnett & Conboy (2006) som menar att det inte finns metoder som 

rakt av passar till alla typer av systemutvecklingsprojekt. I detta fall läggs mycket ansvar på 

metodanpassaren att själv avgöra huruvida en metod eller en del av en metod passar ett 

specifikt projekt. Detta kan innebära en risk framförallt i det fall att metodanpassaren är 

oerfaren. 

 

Beskrivning av metoddelars anpassningsbarhet och självständighet: 

En metod kan innehålla instruktioner och ramverk för hur den kan anpassas för olika projekts 

karaktär. Det kan vara till nytta för metodanpassningsarbetet då det ger stöd åt 

metodanpassaren i analysen av vilka metoder som är lämpliga för ett specifikt projekt, samt 

och hur dessa kan anpassas (Conboy & Fitzgerald,.2010) Denna typ av instruktioner är dock 

inte vanligt förekommande, vilket lägger större ansvar på metodanpassaren att själv lista ut 

metodens anpassningsbarhet (Conboy & Fitzgerald,. 2010).  En viktig faktor för att avgöra 

om en metoddel är lämpad för metodanpassning är huruvida enskilda metod delen kan 

användas självständigt. Vissa forskare argumenterar för att agila metoder, bland annat XPs 

metoddelar har starka kopplingar till varandra och således krävs det att man använder 

metoddelar tillsammans för att inte riskera att okända negativa effekter uppstår (Conboy & 

Fitzgerald, 2010). Avsaknaden av beskrivningar om anpassningsbarhet och självständighet 

gör att metodanpassaren måste besitta denna kunskap själv, annars finns risken för 

komplikationer vid metodimplementationen. 
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3. Presentation av företag för fallstudie 

 

Här beskrivs företaget där fallstudien utförs. Först en kortare beskrivning om företaget i sig, 

sedan en del om den specifika avdelning vi har tittat på. Avslutningsvis presenteras även en 

organisationskarta. 

 

3.1 Beskrivning av fallföretaget 
 

Fallföretaget är ett av de större företag som jobbar med försäkringar med ca. 6800 anställda 

och omkring 3,6 miljoner kunder. Företaget är som nämnt ledande försäkringsbolag inom de 

nordiska länderna Sverige, Norge och Finland. Sedan år 2009 är företaget aktivt inom de 

baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolagets breda närvaro i Norden möjliggör 

effektiva lösningar över landsgränser. (Personlig kommunikation 2017-11-10) 

Denna studie har utförts på fallföretagets nya organisation. Fallföretaget har nyligen slagit 

ihop två avdelningar risk-domänen (risk) och reserv-domänen (reserv)till en gemensam 

domän. Reserv har till uppgift att sköta reservation av eventuella skador som uppkommer i 

framtiden för företag som har försäkringar inom företaget. Risk har till uppgift att förklara 

hur företaget arbetar med hur dem ska visa sin betalningsförmåga (solvens). Tidigare har 

dessa två avdelningar jobbar isolerat ifrån varandra, utan kommunikation och där dem 

applicerat Scrum på helt egna sätt. Sammanslagningen av de två avdelningarna har lett till att 

man skapat tre utvecklingsteam (se figur 3), med personal från de båda teamen, istället för två 

stycken som det tidigare var. Företaget har valt sammanslå dessa till en gemensam domän för 

att effektivisera deras gemensamma processer och styrning av information på grund av de 

ökande kraven från interna och externa intressenter. (Personlig kommunikation 2017-11-10) 

I de olika grupperna har man blandat utvecklare ifrån dem tidigare utvecklingsgrupperna, 

detta för att skapa en gynnsam cross-domain miljö. Teamen innehåller även utvecklare från 

företagets filial i Riga. Arbetet med den nya organisationen påbörjades i april 2017 och 

implementerades i verksamheten i november 2017. Innan sammanslagningen arbetade 

businessavdelningen och utvecklingsavdelningen även dem isolerat ifrån varandra. Tanken 

med pi-planning är att alla deltagande aktörer inför varje release ska få ge och ta emot input 

ifrån varandra. (Personlig kommunikation 2017-11-10) 
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4. Metod 
 

Under metod finns vårt tillvägagångssätt för hur vi har nått vårt resultat i den här rapporten. 

Vi tar upp vilken metod vi använder oss av och tillvägagångssätt för datainsamlingen samt 

hur analysen har gått till.  

 

4.1 Bakgrund till metodval 

 

Vi beslutade att vår studie kommer att genomföras med hjälp av en kvalitativ metod då vi 

ville gå in mer på djupet i vår forskning. Därför föll även valet på att göra en fallstudie, då vi 

tyckte att vi skulle kunna gå djupare i ämnet om vi fokuserar oss på enbart en organisation 

istället för flera. När man gör en kvalitativ studie använder man sig utav färre personer men 

man satsar istället på att gå djupare på varje person (Hedin & Martin, 1996), Vilket passar vår 

studie bra då Hedin & Martin(1996) menar att man använder sig av färre personer i en 

kvalitativ studie, men att man istället går djupare på varje person. 

Ostrukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer är de tre 

intervjuer som finns att tillgå (Oates, 2006). Vi använder oss i den här studien utav semi-

strukturerade intervjuer med anledning av att vi vill ha en större möjlighet att påverka vår 

intervju med nya eller utvecklande frågor beroende på hur vår intervju utvecklar sig. Vi får 

också möjlighet att få ut mer av personens egna tankar utan att tappa frågeställningen för 

mycket (Hedin & Martin, 1996). Hade vi valt en strukturerad intervju hade vi varit mer låsta 

då vi förlorar möjligheten med att frångå vår förbestämda struktur men med större 

träffsäkerhet. Använder man sig istället av en ostrukturerad är intervjun väldigt öppen för 

diskussioner och frågor men har ännu sämre träffsäkerhet än semistrukturerade intervjuer. 

(Oates, 2006)  

 

4.2 Intervjuutformning 

Risker hos su-metoden Risker från Organisationskontexten , Aktörsrisker 

För att underlätta sin intervju menar Hedin & Martin (1996) att det är bra om man gör en 

intervjuguide varpå vi valde att utforma en intervjuguide som grundar sig i tidigare forskning 

kring risker. För att ta reda på huruvida risken ”Kompetens hos metodanpassare” fanns 

ställde vi frågor som kring respondenternas kunskaper och värderingar inom agil metodik. 

Enligt Conboy & Fitzgerald (2010)  är det ovanligt att det finns en bred kunskap av agila 

metoder inom en metodanpassare och därför diskuterade vi fram frågor som berörde scrum 

och andra agila metoder. Där diskuterade vi fram följande frågor: 

1. Hur länge har du jobbat med agil systemutvecklingsmetodik? 
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2. Vad värderar du mest inom Agila arbetssättet? Använd agila manifestet 

3. Du som agil metodskapare, vad är det du vill få ut av Scrum. Vad är målet?  

På detta sätt kunde vi resonera oss fram till vilka frågor vi ville ställa för att få de svar vi 

behövde i respektive kategori och vår intervjuguide tog form. I och med att vår studie 

påverkas av känslor och värderingar så ville vi skapa viss öppenhet och diskussion kring våra 

frågor och därför utformade vi breda frågor för att få fåra respondenter att föra resonemang 

kring våra frågor. För att vara väl förberedda inför intervjuerna togs en intervjuguide som 

grundade sig i den forskning vi hade fått fram och kategoriserades in i fem olika kategorier: 

Metodanpassningen, Personlig värdering och erfarenhet, Organisationen, PI-planning samt 

Övrigt.  Syftet med frågorna om metodanpassningen och organisationen är att identifiera de 

potentiella risker som fallföretaget har stött på, eller som de inte ens vet om att de finns som 

kan uppstå i samband med metodanpassningen. Anledningen till kategoriseringen var för att 

det inte skulle bli rörigt i intervjuerna och riskera att glömma bort någon punkt, eller upprepa 

på grund av att frågorna kommer för ostrukturerat. Efter första intervjun gjordes en 

uppdaterad intervjuguide då vi ville gräva djupare i frågor som uppkom under den första 

intervjun. Även efter den fjärde intervjun reviderades intervjuguiden inför intervju fem för att 

försöka få mer bekräftande svar på information som varit otydlig tidigare. 

 

4.3 Intervjuutförande 

 

Totalt har fem stycken intervjuer, a ca 60 minuter, utförts under studien som även har 

transkriberats för att underlätta analysarbetet. Intervjuerna delades upp under olika dagar då 

anpassningar fick lov att ske för att tillgodose respondenternas egna scheman.  Tanken var 

från början att intervjuerna skulle ske på plats hos fallföretaget men det fick ändras till Skype 

på grund av att det inte gick att få ihop samtliga respondenter under samma dag. Därför 

planerades intervjuerna in på fyra olika dagar under en period av två veckor. Samtliga 

intervjuer började med att fråga respondenten om det kändes okej att bli inspelad under 

samtalet för att inte frångå etiken för den personliga integriteten samt att de fick frågan om de 

önskade att få en kopia av transkriberingen efter mötet för att se att de inte blivit felciterade. 

Att göra en inspelning av intervjun gör att efterarbetet i form utav analys blir enklare att 

utföra (Oates, 2006). För att minska risken att någonting skulle hända med inspelningen så 

säkrades samtalen upp genom att använda två telefoner samtidigt för inspelningen.  

För att försöka vara så effektiva som möjligt under mötestiden följdes vår intervjuguides 

grundfrågor. Dock välkomnades diskussion och underfrågor till huvudfrågorna utan att sväva 

iväg från grundfrågan. Ett bra sätt att få vidare diskussion är att under intervjuerna ställa 

följdfrågor för att få en större tydlighet i vad respondenten menar med vissa uttryck. Det här 

kan göra att informationen som respondenten förmedlar blir tydligare och mer korrekt (Hedin 

& Martin, 1996).  
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Intervjuerna hade till viss del olika intervjuguider då intervjuguiden utvecklades något efter 

den första och den fjärde intervjun. Därför korrigerades guiden för att ge svar på de 

frågetecken som uppkom under intervjuerna. Dessa finns att beskåda i sin helhet under 1.  

 

4.4 Validitet och Reliabilitet 

 

För att säkerställa att vår studie skulle bli så korrekt som möjligt använde vi oss av 

förstahandkällor i form av intervjuer med de respondenter som var relevanta för studien. Det 

innebär att våra förstahandskällor enbart baserar sig på de personer som på något sätt har 

varit med och utvecklat den anpassade su-metoden. Detta ledde till att vi tog kontakt med 

Respondent 1 då denne har en roll som är tätt kopplad till metodanpassningsarbetet. Då vår 

inblick i företaget, samt deras arbete med metodanpassning var begränsad så bad vi 

respondent 1 att sätta oss i kontakt med andra personer som varit inblandade i 

metodanpassningsarbetet. Denna typ av urval kallas snöbollsurval och grundar sig i att man 

tar kontakt med en eller ett fåtal personer som är relevanta för studien för att sedan låta dessa 

referera till andra personer som är av intresse (Bryman, 2001) 

Utifrån de personer som respondent 1 satte oss i kontakt med har vi efter noga övervägande, 

valt ut vilka respondenter vi behöver ha för att få en tillfredsställande täckning för att kunna 

utföra studien och via intervjuerna få tillförlitliga resultat från respondenterna.  

För att studien ska vara tillförlitlig har vi använt en så kallad respondentvalidering. Bryman 

(2001) argumenterar för användning av respondentvalidering som innebär att forskare låter 

studiens intervjupersoner ta del av studiens resultat. På så vis kan forskarna sedan få respons 

där intervjupersonerna antingen bekräftar eller dementerar att forskarens tolkning av 

intervjuerna är korrekt. I denna studies fall har respondentvalideringen gått till genom att 

intervjupersonerna har fått kopior av transkriberingen av deras intervjuer där de kunnat ge 

feedback på huruvida de anser att transkriberingen stämmer överens med verkligheten. 

 

4.5 Etik 

 

Vid en kvalitativ intervju används ofta ett fåtal respondenter som delar med sig av relativt 

stora mängder känslig och personlig information, det blir då viktigt att säkerställa att 

informanterna inte kan ta skada av att medverka i studien (Hedin & Martin, 1996). För denna 

studie har anonymiteten för respondenterna varit en viktig faktor för att dessa skulle känna 

sig trygga och villiga att dela med sig av den information studien behövde och därför har vi 

inte att definierat respondenterna varken med namn eller titel. Vi insåg dock att total 

anonymitet skulle bli svårt att uppnå då alla respondenter kom från samma företag.  

Enligt Hedin & Martin (1996) kan man bli tvungen att utesluta viss information ur en studie 

för att skydda respondenter, vi tillät därför respondenterna att ta del av transkriberingen av 
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deras respektive intervju innan publikation för att säkerställa att de kände sig trygga med den 

information som skulle komma att publiceras. Inför varje intervju tillfrågades också varje 

respondent om denne tyckte att det var okej att inspelning av samtalet skulle ske då vi ville ha 

ett samtycke från varje respondent. 

 

4.6 Analysmetod 

 

För att analysera de risker som kan uppstå vid metodanpassningsarbete, samt vart i 

metodanpassningsarbetet dessa risker uppstår och vart de hanteras har en modifierad modell, 

som återfinns i teoriavsnittet (figur 2), använts som grundpelare. Det första steget bestod av 

en analys av den forskning om risker vid metodanpassning som finns tillgänglig, här 

identifierade risker utifrån Cohn (2006) definition av risk: ”Någonting som ännu inte har hänt 

men som kan hända och då äventyra ett projekts framgång.”.  De risker som påträffades i 

analysen sorterades in i tre olika kategorier: aktörer, organisationskontext och su-metod. 

Denna kategorisering baseras på "modifierad modell" (Figur 2.) där dessa komponenter anses 

vara kopplade till uppkomsten av risker som kan påverka metodanpassningsarbetet.  

Det andra steget bestod av en analys av det empiriska datamaterialet där vi först undersökte 

om de risker som påträffades i den tidigare forskningen även kunde identifieras i det 

empiriska datamaterialet. Efter detta letade vi även efter risker som inte upptäckts av den 

tidigare forskningen. För att avgöra vad i det empiriska datamaterialet som är en risk var även 

dessa risker tvungen att uppfylla Cohn (2006) definition av risk. I det fall att risker som inte 

påträffats i tidigare forskning funnits i det empiriska datamaterialet ansågs dessa vara nya 

risker. Alla identifierade risker, både de som hade kopplingar till tidigare forskning samt de 

som ansågs vara nya, kopplades återigen till kategorierna: aktörer, organisationskontext och 

su-metod.  

Vidare analyserades även riskernas uppkomst och dess hantering. I denna analys tittade vi på 

de risker som redan identifierats under analysen av tidigare forskning och den empiriska 

analysen. De risker som framkommit under dessa analyser placerades in i de olika processer 

som finns i figur 2 "modifierad modell". I vilken process en risks uppkomst eller hantering 

skall placeras in i bestämdes genom att vi gick igenom det empiriska datamaterialet från 

intervjuerna och gjorde en tolkning av vilken process risken uppkommit och vilken process 

den hanterats i utifrån de uppgifter som respondenterna lämnat. Slutligen fick vi då en bild av 

vilka risker som uppstått på fallföretaget, vart de olika riskerna uppstått och vart de har 

hanterats.  

Det empiriska materialet som används under den här studien togs fram via transkribering av 

de fem intervjuer som genomfördes. Transkriberingarna för intervjuerna tog ca två dagar, 

dock skedde det inte i två dagar i sträck då vi inte hade möjlighet att utföra samtliga 

intervjuer sammanhängande.  
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4.7 Tillvägagångssätt för tidigare forskning 

 

De vetenskapliga artiklar som analyseras i vår forskning är tagna från sökmotorerna Primo 

och Google Scholar. Båda dessa sökmotorer är breda och innehåller många databaser, bland 

annat Scopus, ProQuest och IEEE.  

Su-metodanpassning var det mest vitala i början av processen när det letades efter tidigare 

forskning. Det fanns mycket mer forskning om metodinförande än metodanpassning. Nästa 

steg blev att smala ner sökningen till att hitta vetenskapliga artiklar som tog upp risker i 

samband med metodanpassning. Genom att välja ut de vetenskapliga artiklarna med flest 

citeringar ansågs det fungera som ett mått på högre kvalité än artiklar med färre citeringar 

(Vetenskapsrådet, 2006). I tabellen nedan visas hur en sökning kunde gå till för att hitta 

relevanta artiklar som låg till grund för studien.  

Analysmodellen som användes för att påvisa när risker uppstår i metodanpassningprocessen 

upptäcktes genom sökning efter "method deploymet" 

(Tabellens sökningar utfördes 2017-12-04.) 

Sökord Begränsning Träffar 

information system 

method tailoring risk 

Alla ord i texten 273 000 st 

Scrum Adaptation risk Alla ord i texten 5960 st 

Method Adapatation Den exakta frasen  2950 st 

Agile Method Adapatation Den exakta frasen 32 st 

  

4.8 Metodreflektion 

 

Då det här är en fallstudie är det viktigt att ha det i åtanke då det vi kommer fram till är 

specifikt för just fallföretaget, men kan även komma att vara aktuellt för andra företag som 

har liknande metodanpassningar. Det innebär också att generaliserbarheten i studien inte går 

att uppskatta, en bredare studie bland flera företag hade kunnat öka graden av 

generaliserbarhet. Studieformatet ger oss dock en möjlighet att dyka djupare i företagets 

metodanpassning vilket kan bidra till upptäckter som annars inte vore möjliga vid en bredare 

studie. Då denna studie använder ett explorativt tillvägagångsätt och en kvalitativ metod 

anser vi att en smalare fallstudie kan fungera bra. Vid senare tillfälle kan det dock vara 

intressant med en studie som testar de teorier kring risker som denna studie genererar och då 

skulle en bredare studie där ett flertal företag är involverade vara av intresse. 

Till den här studien anser vi att semistrukturerade intervjuer var det som passade allra bäst i 

och med att vi ville ha diskussion, men ändå ha tydliga frågor. Vi kunde absolut ha haft en 
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ostrukturerad intervju, men Oates (2006) menar på att det kan bli för breda svar med 

ostrukturerad intervju.  
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5. Resultat & Analys 

 

Här presenterar både resultat & analys under samma avdelning där vi presenterar varje risk 

separat. Avsnittet är uppbyggt på så vis att riskerna är indelade i vilken huvudkomponent 

som är upphovsmakare till risken. Risken förklaras sedan med namn och om det finns en teori 

kopplad till den förklaras den lite kortare. Därefter visas svar från intervjuer som kan påvisa 

att risken uppkommit under metodanpassningen. Sedan diskuteras var vi anser att risken 

uppkommit under metodanpassningsarbetet, för att därefter diskuteras var den eventuellt 

hanterats om sådant är fallet. Slutligen sammanställs de olika riskerna tillsammans med 

analysmodellen i sammanfattningen, genom att vi illustrativt visar var på analysmodellen 

varje risk uppstått och hanterats för att ge läsaren en tydligare bild av analysen. 

 

Risk 1: Meningsskiljaktigheter mellan metodanpassare 

Risk hos fallföretaget: 

Vi såg att det fanns meningsskiljaktigheter mellan metodskaparna under utvecklingen av den 

nya su-metoden, till stor del för att de har jobbat på olika sätt med Scrum tidigare.  

På frågan om de olika teamen i föregående organisationsstruktur arbetat annorlunda,  

"Ja, de har absolut arbetat på olika sätt". -Respondent 1 

Det ledde till att metodanpassarna således hade olika idéer om hur metodanpassningen skulle 

gå till då de tycker att delar av deras gamla arbetssätt kan vara bra att ha med i den nya 

organisationen.  

"Det har väl varit mycket diskussioner mellan de olika delarna, och till slut har man väl 

försökt hitta en, kompromisser är ju sällan bra, men vi försöker resonera oss till en lösning 

som känns bra."  - Respondent 2 

Riskens relation till tidigare forskning: 

När en organisation ska anpassa en metod till dess verksamhet kan det ske 

meningsskiljaktigheter mellan metodanpassarna som kan försvåra anpassningsarbetet (van 

Lamsweerde, Darimont and Letier, 1998). Vi har under vår studie sett att detta har inträffat 

och att det kan få en påverkan på metodutvecklingsarbetet. 

Vart risken uppstår: 

Risken placeras i anpassningsprocessen i och med att risken uppkommer när 

metodanpassarna utformar den nya metoden och kommer fram till vilka anpassningar som 

behöver göras på den nya metoden.  

Vart hanteras risken: 

Risken hanteras i samma stadie som den uppstår. För att hantera risken, menar ett par av 

respondenterna att man valde ytterligare en agil coach för att få ett perspektiv utifrån som är 
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oberoende av resultatet. Under anpassningsarbetet valde metodanpassarna även att 

kompromissa mellan varandras viljor. I de frågor de inte kom överens valde man även att ta 

in åsikter om de delar av anpassningen man inte kom överens om. Vissa delar valde man 

dessutom att inte lösa just nu, utan ska lösa det när den anpassade metoden är implementerad 

för att göra försök och sedan utvärdera hur det har gått. 

"Hur vi skulle vilja lägga upp allting. Men det va såhär vi jobbade ganska olika dom här två 

teamen. Så det drog ut på tiden. Det var svårt att harmonisera det här kände vi. Så att jag 

kände så att vi kom liksom inte så mycket framåt så jag kände att vi behövde få in en agil 

coach som skulle kunna hjälpa oss facilitera det här förändringsarbetet." -Respondent 1 

Utefter det anser vi att hanteringen av risken sker i anpassningsprocessen.  

 

Risk 2 - Bristande kunskap om system inom teamen (hos utvecklare) 

 

Risk hos fallföretaget:  

Inför omorganisationen fanns det ett beroende i de båda teamen risk och reserv på 

applikationsberoende där man var väldigt beroende av vissa personer då teamen var i princip 

helt separerade från varandra. Tanken med omorganisationen var att två team skulle bli tre 

team och jobba mot samma domän. För fallföretaget innebär det att det riskerar att bli 

tungrott om det finns för mycket beroenden mellan teamen. Detta visar att det för 

utvecklingsprojekt som involverar fler än ett team uppstår en risk att en missanpassad 

kunskapsallokering skapar problem med koordinationen mellan teamen. 

"Största anledningen är ju att vi gör det här är att vi har jobbat mycket inom silos innan och 

blivit ganska sårbar. Det är ofta många beroenden mellan olika team och domäner. Och för 

att minska det beroendet att man ska kunna få effektivare flöden och jobba mer strukturerat 

ihop." - Respondent 3 

Riskens relation till tidigare forskning: 

Vid beroenden mellan team ökar ansvaret för Scrum master då koordinationen mellan teamen 

måste fungera. (Mundra, Misra, Dhawale, 2013) Brist på Cross-function inom ett team kan 

därmed skapa ett beroende av vissa personer från andra team, som då kan slitas mellan olika 

team (Qurashi & Qureshi, 2014). Vår studie visar att det tidigare funnits ett beroende mellan 

de olika teamen och att det därför finns en överhängande risk att dessa saker kommer påverka 

teamens arbete om de inte hanteras i metodanpassningsarbetet. 

Vart risken uppstår: 

Risken uppstår i implementationen då det är i uppstarten av projektet som risken kommer att 

uppenbara sig.  

Vart hanteras risken: 
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För att hantera risken satsade man på att göra tre team som är cross-function, alltså att de 

kompetenser som behövs ska finnas inom varje team.  

Dock finns det ett visst beroende kvar även efter omorganisationen då det fortfarande finns 

ett applikationsberoende liknande de som fanns tidigare, vilket innebär att vissa personer har 

större kompetens än andra på just de applikationer man jobbar mot. Det gör att vissa personer 

fortfarande måste gå mellan teamen idag för att stötta andra team än sitt eget. För att inte 

utvecklingens effektivitet riskera att avta behöver utvecklingsteamen innefatta den kompetens 

och kunskap om system som behövs, vilket man vid lanseringen på fallföretaget inte kommer 

att kunna.  

"Det har ändå blivit lite såhär att, product owner som sitter i ena teamet där kommer ifrån 

reserv-domän och i andra teamet är det risk. De går emellan teamen och hjälper till för de 

har inte riktigt koll på de andra teamen. Just nu finns det beroenden mellan de teamen." -

Respondent 1. 

Hanteringen av risken placerar vi i anpassningsprocessen då hanteringen sker innan risken 

realiseras. 

Risk 3: Mer fokus på implementering än användning vid metodval 
 

Risk hos fallföretaget: 

När det kommer till de som arbetat med metodanpassningen på fallföretaget finns det 

skillnader i kunskapsnivån om olika agila metoder, respondent 2 anser sig ha bra koll på 

många agila metoder samtidigt som respondent 4 enbart tycks ha bra koll på Safe och Scrum.  

"Jag känner till de flesta ganska ingående" - Respondent 2  

"Ja det är ju Safe och Scrum då som jag känner till väl" -Respondent 4 

Fallföretaget har valt Scrum för att de ville använda en iterativ metod, men samtidigt för att 

det var enkelt då utvecklarna har jobbat med det tidigare och många gillade det. 

"Väldigt många kände till Scrum som metod så den kändes som enkel att köra vidare på i 

våra team istället för att försöka lära dom nått annat, några andra begrepp" -Respondent 2 

"Jag tror att man valde Scrum, för att svara på frågan, det var populärt och många sa att det 

var bra och det fanns en ganska bra processbeskrivning eller vad man ska kalla det." -

Respondent 5 

Detta indikerar att valet av metod har fokus på att implementationen skall gå smidigt snarare 

än att metoden långsiktigt skall passa verksamheten. Trots att man besitter kunskap om 

många andra metoder finns en tendens att välja den som verkar enklast att använda och 

implementera. Något som riskerar att skapa problem längre fram om metoden långsiktigt inte 

passar projektet eller organisationen. 

Riskens relation till tidigare forskning: 
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Enligt Conboy & Fitzgerald (2010) bör en metodanpassare ha kunskaper inom många olika 

metoder och metodfragment för att metodanpassningen ska passa in på ett projekt så bra som 

möjligt. avsaknaden av en bred kunskap om agila metoder kan leda till att man implementerar 

metoder eller metodfragment utifrån att de är enkla att använda eller att man använt de i 

tidigare projekt snarare än utifrån hur väl de passar för ett projekt. 

Vår studie visade att fallföretaget implementerat Scrum för att många av utvecklarna kände 

till metoden sedan tidigare och att man ansåg att den skulle vara enkel att använda. Detta 

gjorde man trots att det fanns metodanpassare som besatt en bred kunskap om agila metoder. 

Vår studie talar alltså emot Conboy & Fitzgerald (2010), det behöver inte nödvändigtvis vara 

en avsaknad av metodanpassares kunskaper som gör att man väljer metoder som är enkla att 

använda eller som man haft tidigare erfarenheter utav. Detta verkar vara ett val som görs även 

av erfarna metodanpassare. 

Vart risken uppstår: 

Risken uppkommer vid val av formaliserad su-metod. Det första steget i 

anpassningsprocessen är att välja vilken su-metod som man ska anpassa på organisationen.  

Hantering av risk: 

Vi ser inte att risken är hanterad då det fortfarande är anledningen till att man har valt Scrum 

på de grunderna.  

 

Risk 4: Ej använt sig av metametod 
 

Risk hos fallföretaget: 

När respondenterna fick frågan om de använt sig av en metametod under anpassningsarbetet 

av su-metoden blir svaren övergripande nej. Istället berättar respondenterna hur de testar sig 

fram genom en process där de implementerar en ny metod eller ett metodfragment och sedan 

gör en utvärdering för att se om metoden eller metodfragmentet fungerat bra. Här ser vi att 

man riskerar att metodanpassningen inte passar ett visst projekt, då stödet metodanpassare 

kan få från en metametod saknas. 

Riskens relation till tidigare forskning: 

Enligt Conboy & Fitzgerald (2010) är metodanpassning något som ofta sker ostrukturerat, 

metodanpassningen följer ingen metametod utan sker på ett sätt där man implementerar en 

metod för att i efterhand fundera över hur bra den fungerar för projektet eller organisationen. 

Detta har lett till metoder där delar av metoden används på olika sätt av olika utvecklare, Man 

har haft svårt att få alla att följa en metod på samma sätt. Vår studie stärker att 

metodanpassningen sker ostrukturerat för att efterhand utvärdera vad som blev bra och vad 

som inte blev bra.  
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Vart risken uppstår:  

Risken uppstår redan innan val av formaliserad su-metod. För att innan fallföretaget ska välja 

ut formaliserad su-metod och vilka delar man ska ta med av den och eventuellt av andra su-

metoder förespråkas det ofta att man ska använda sig av en metametod. Annars finns det en 

risk att vissa komponenter blir överflödiga för su-metoden om dem inte väljs bort när man 

anpassar su-metoden på visst projekt (Ropponen & Lyytinen, 2000).     

Hantering av risk: 

Risken hanterades delvis genom att man anordnade workshops där man alla framtida aktörer 

fick komma med input om för den nya su-metoden. 

"Vi definierade roller och skapade en integrationsplan med fyra workshops där man ville ha 

frågor från teamen som man tänkte lösa innan implementering" – respondent 3 

Hanteringen anser vi således skedde i anpassningsprocessen.  

 

Risk 5: Bristfälliga kunskaper om formaliserad metod hos metodanpassare 
 

Risk hos fallföretaget: 

En risk som kan härledas ur metodanpassaren kompetens är bristfälliga kunskaper om 

formaliserad metod hos metodanpassare.  

"Jag tror att det fanns många som hade teoretiska kunskaper om det här, och några hade 

praktiska kunskaper men det stämmer nog att det var lite för lite transparens. När man 

började tidigare fanns det för lite kunskap absolut. " - Respondent 5 

På de berörda avdelningarna har det varit uttalat på fallföretaget att det är Scrum som gäller. 

Hur Scrum har uppfattats verkar dock vara något alla inte är helt överens om.  

"De började lite grann tycker jag från att definiera bara rollerna. Här har vi en 

produktägare så ska vi ha en Scrum-master och ett development-team för så står det i Scrum. 

Jag tycker inte kanske att man hade koll på vad innebär alla ansvarsområdena. Ska man följa 

Scrum by the book finns det ganska tydligt definierat. Och det upplevde jag att verkligheten 

var väldigt långt därifrån Så när jag började arbetet tycker jag inte att de jobbade Scrum, 

men de hade rollerna definierade."- Respondent 5 

De andra respondenterna har inte sett det här problemet då samtliga upplever att de har bra 

förståelse för vad Scrum står för. Men vi kan se här att det finns en antydan till att 

upplevelsen hos och verkligheten kanske inte hänger ihop. 

"Ett team jag körde Scrum, men också väldigt vattenfallsbetonat. Inte så mycket fokus på 

värde och du vet self orginizing teams och alla de sakerna. "- Respondent 5 

Riskens relation till tidigare forskning: 
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Innehar inte metodanpassarna rätt kompetens om su-metoder kan de leda till att su-metod 

som anpassas och implementeras i organisationen inte är optimal (Conboy & Fitzgerald, 

2010). I vår studie såg vi likheter till detta, då vi kunnat se att det uppstår vissa svårigheter 

när personer uppfattar en su-metod olika.  

 

Vart risken uppstår: 

Här ser vi att risken kan uppstå av två olika anledningar. Den första är ifall bristande 

metodkunskaper är ett resultat av att man gjort en feltolkning av en metod, i detta fall uppstår 

risken i tolkningsprocessen. Det andra fallet är då man inte tolkat metoden fel, utan helt 

enkelt inte tagit till sig tillräckliga kunskaper om metoden, även denna risk anser vi uppstår i 

tolkningsprocessen där metodanpassaren borde lagt ner mer tid på att lära sig metoden. 

Hantering av risk: 

Då meningarna går isär kring den här risken går även hanteringen av problemet isär. Vi kan 

inte tyda om det här är anledningen till att man har valt att ta in agila coacher eller inte då 

respondenterna inte är helt överens om varför dessa har tagits in.  

 

Risk 6:  Ej kommunicerad resurs 
 

Risk hos fallföretaget: 

Vi har sett en risk hos fallföretaget som vi inte har funnit i någon tidigare forskning kring 

metodanpassning. De respondenter som har varit ledande i arbetet med metodanpassningen är 

inte är helt överens om varför valet att ta in agila coacher kom till, och ännu mindre varför de 

valde att ta in ytterligare en coach längre fram i arbetet. Uppgifterna vi har fått från de 

intervjuer som har utförts är något motsägelsefulla och spretande. Varje respondent har en 

egen uppfattning om hur det har gått till och även varför de gjorde valet. Vi uppfattar det som 

att de kollektivt inte är medvetna om vad anledningen är och även vad de önskade att få ut av 

det. 

"Jag kände att vi behövde få in en agil coach som skulle kunna hjälpa oss facilitera det här 

förändringsarbetet." -Respondent 2 

"Vi snackade om att dela upp coachandeskapet, så jag kan inte säga att de direkt frågade 

mig, utan jag tvingade mig mer på." -Respondent 3 

"Och då kom det upp frågor och utmaningar, och de var av väldigt teknisk karaktär. Och då 

tyckte vi att det var bättre att plocka in två coacher." -Respondent 4 

Riskens relation till tidigare forskning: 

Ingen tidigare forskning kring risken är funnen. 
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Vart risken uppstår: 

Risken uppstår under själva anpassningsprocessen då vi inte kan se nyttan med att man skulle 

ta in agila coacher under någon annan del av processen. 

Hantering av risk: 

Vi upplever att fallföretaget själva inte är medvetna om den här risken och den är för oss 

därför inte hanterad.  

 

Risk 7: Avsaknad av utvärdering av kritiska delar innan implementation 
 

Risk hos fallföretaget: 

En av de mer kritiska punkterna i förändringsarbetet som fallföretaget själva såg var hur 

skalningen mellan de tre teamen skulle gå till då de jobbar mot en gemensam release och att 

man nu går över till att jobba inom en gemensam domän, stella-domänen, de måste därför ha 

en bra synkning mellan teamen. För att skalningen ska fungera bra behövs det god 

kommunikation både extern och internt när man jobbar mot samma release. Fallföretaget 

kommer inte ha gjort något test av skalningen inför lanseringen av det nya arbetssättet och 

kommer därför inte ha någon utvärdering förrän efteråt. Därför undrade vi hur de ser på att 

lansera någonting som de inte har haft möjlighet att göra något test på innan implementering. 

Här ser vi en risk att skalningen kommer skapa negativa konsekvenser för företaget då de inte utfört 

något test på den.   

"Hur man än planerar, och att nu känns allting klart så är det jättemycket man inte tänkt på." 

- Respondent 1 

 

Riskens relation till tidigare forskning: 

När det gäller skalning mellan teamen finns det flera kritiska punkter om inte skalningen 

mellan teamen fungerar. Problem kan uppstå om inte teamen får någon tydlig vägledning, om 

inte teamen sitter på liknande kunskaper om agila metoder samt att kommunikationen måste 

fungera både externt och internt (Gagliardi, Nord, Ozkaya, 2013). Vår studie visar att 

fallföretaget inte har utvärderat hur skalningen kommer att fungera och riskerar därför att 

stöta på problem på någon av de kritiska punkterna.  

Vart risken uppstår: 

Risken uppstår i anpassningsprocessen. Då det är något som kommer få en eventuell 

påverkan först när de börjar arbeta med PI-planning.  

Hantering av risk: 
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Hanteringen av den här risken uppstår dels i anpassningsprocessen, men kommer även att 

hanteras efter implementationen då en utvärdering kommer efter en längre tid fram. 

För att hantera skalningen mellan teamen har fallföretaget valt att titta på ramverket SAFe 

och eventet PI-planning. Där de samlar alla beröra personer under ett stort möte för att 

komma överens om vad som ska göras.  

"Man kan sitta i en stor grupp, men sen bryter man ut sig i sina respektive team och gör sin 

planering och sedan samlas man igen. Så är tanken att vi ska göra. Så att det funkar och jag 

ser rätt mycket synk." - Respondent 4 

"För att få teamen att leverera en helhetslösning var vi tvungna att få alla teamen samlade. 

Men vi kunde inte slå ihop alla i ett då de var typ 20 pers.  Så då delade vi upp dem i fysiska 

team." -Respondent 2 

Det är också här de väljer vilken del av kommande release man ska jobba med och efter 

mötet börjar jobbet för varje team att bryta ner sin feature till user stories. På det sättet menar 

man att alla blir inblandade i vad som ska göras under nästa release.  

"Det vi gör då är att product owner kommer dra igenom de här featuresena lite kring vad 

man vill uppnå med en feature. Sen gjorde vi så att dom här teamen på olika håll gick och 

hämta en feature, tog med den till sitt team och började bryta ned till user stories 

tillsammans med sin produktägare." - Respondent 1 

För att i ett senare skede se om det blir lyckat kommer fallföretaget att utvärdera huruvida PI-

planning har varit ett bra verktyg för dem gällande skalning mellan teamen. 

 

Risk 8: Kommunikationsproblem som uppstår på grund av offshoreverksamhet 
 

Risk hos fallföretaget: 

Det agila manifestet tar upp att "Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och 

effektivaste sättet att förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet." 

(Agilemanifesto, 2001). Fallföretaget använder sig av .net-utvecklare som är stationerade i 

Riga. Detta har varit problematiskt under anpassningsprocessen då de anordnat workshops 

där man ville diskutera och ta in input med alla inblandade aktörer i stella-projektet samlade. 

Därför undrade vi hur de såg på att de har personer i Riga som därmed inte alltid finns 

tillgängliga på plats.  

"Man vill gärna att folk fysiskt sitter i samma rum" - Respondent 2.  

Respondenterna berättade även att de blev problematiskt att flyga Riga-teamet till Sverige för 

varje möte och vid ett tillfälle valde man att ha en separat workshop med Riga-teamet på 

deras kontor för att de skulle slippa flyga upp. Enligt Respondent 1 använde man 

workshopparna under metodanpassningen för att få input från utvecklarna där man kunde 
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diskutera problem tillsammans, men även för att lära ut den nya metoden. Här ser vi en risk 

att man inte får alla den information man behöver då alla team inte kunnat diskutera 

metodanpassningen tillsammans. Vi ser även att face-to-face möten inte bara är kritiska vid 

uppstarten av ett projekt utan även i anpassningsarbetet av metoden som skall användas.  

 

Riskens relation till tidigare forskning: 

Enligt Ågerfalk et al. (2005) kan face-to-face möten vara kritiskt i början av projekt, men 

problematiska att få till på grund av kostnader och den tid det tar att samla alla inblandade. I 

vår studie såg vi denna problematik, men vi såg även att face-to-face möten är kritiska i 

anpassningsarbetet och inte bara i uppstarten av ett projekt 

Conchúir et al. (2009) diskuterar svårigheten med att hålla möten där alla nödvändiga 

deltagare kan närvara i person hos distribuerade utvecklingsteam, detta styrks nu även av vår 

studie där man fick hålla ett separat möte med Riga teamet.  

 

Vart risken uppstår: 

Svårigheten att samla Riga-teamet med övriga team skapar därmed en risk vid två olika delar 

av anpassningsarbetet. Det första är att metodanpassarna inte får in all den information de 

behöver vid anpassningsprocessen. Det andra är att utvecklarna riskerar att missa information 

om det nya arbetssättet som de behöver vid implementeringsprocess. av kommande projekt. 

Hantering av risk: 

För att hantera risken valde fallföretaget att, trots kostnader och tidsåtgången, flyga upp Riga-

teamet till Sverige så att de kunde vara med på workshops med de övriga teamen. Dock valde 

metodanpassarna vid ett tillfälle att flyga ner till Riga och hålla en separat workshop vilket 

kan vara problematiskt då man inte kunnat diskutera viktiga frågor med alla utvecklarna 

samtidigt då de vid det tillfället var kvar i Sverige. Dessa workshops användes för att lösa 

kommunikationsproblem i anpassningsprocessen där metodanpassarna behövde få 

information från utvecklarna, de användes även för lösa problem i implementationsprocessen 

där matodanpassarna behövde lämna information till utvecklarna om den nya metoden. 

"Vi åkte ner och hade en workshop med dom separat, för att inte tvinga hit dem jämt och 

ständigt."  - Respondent 2.  

 

Risk 9: Olika arbetssätt i föregående team 

 

Risk hos fallföretaget: 
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I den föregående verksamhetsstrukturen arbetade de två teamen olikt från varandra när det 

gällde Scrum i allmänhet och deras dokumenthantering i synnerhet.  

"Vi har jobbat mera agilt kan man säga än vad man har gjort i reserv, där man har jobbat 

med sina sprintar och så har man haft en stor lång testperiod i slutet efter alla sprintarna. 

Och så har ju inte vi gjort."-Respondent 4  

"Reserv har arbetat på ett sätt med Scrum medans Risk har arbetat på ett helt annat sätt med 

scrum. Målet nu är försöka harmonisera arbetssätten mellan de olika teamen så att alla tre 

arbetar lika." -Respondent 1 

Svaren här över visar på att de olika teamen arbetat olika med Scrum vilket i sin tur leder till 

att utvecklarna går in den nya organisationen med olika syn på hur man arbetar med Scrum.  

”Jag vet att i vårat team hade vi börjat med wiki (ett dokumenthanteringssystem) där man 

dokumenterade allt på enkelt sätt. I det andra teamet låg allt i worddokument. Så jag vet att 

det fanns en oro för hur man skulle veta hur man skulle läsa in sig på det nya systemet.”-

respondent 1 

När sedan det två teamen skulle delas upp till tre nya team uppstod det frågor kring hur 

dokumentstyrningen skulle skötas.  

”Det var mycket omkring hur det ska fungera kring med dokumentation av systemet.”-

respondent 2 

Riskens relation till tidigare forskning: 

Ingen tidigare forskning kring risken är funnen. 

Vart risken uppstår: 

Risken uppstår i implementationsprocessen eftersom implementation av arbetssätt försvåras 

eftersom de olika teamen arbetat med olika i den tidigare organisationen. 

 Hantering av risk: 

 Denna risk hanterades under workshops som organisationen anordnade.  

”Vår första workshop som vi hade i höst, då vi skissade upp hur vi tänkte att allt skulle 

fungera. Då tog vi in input om vilka risker framförallt utvecklare kände med den här 

förändringen, när vi skulle slå ihop risk med reserv till tre team” -respondent 2 

Under workshopsen fick de olika aktörerna från de gamla teamen arbeta, utbildas, ge input 

och laborera med det nya arbetssättet. 

”Där har vi inblandat alla och låtit dem lära sig att labba lite med arbetssättet och även talat 

om vad som gäller.”-respondent 3 

Vilket ledde till att oron kring den nya arbetsmetoden försvann och frågor besvarades. Vi 

anser att risken hanteras i anpassningsprocessen av metoden. Workshopsen hölls iterativt i 



  
   Ht-17 

Informatik kandidatkurs 
   Örebro Universitet 

  35 
 

samband med anpassningsprocessen av metoden där input från aktörerna togs in och blev en 

del av anpassningsarbetet.  

 

Risk 10: Bristande stöd från formaliserad metod 
 

Risk hos fallföretaget: 

På frågan om det finns uttalat i Scrum eller Safe, när eller hur man kan anpassa olika 

metoddelar kommer följande svar: 

"Inte vad jag vet, nej. Nej, inte vad jag känner till. Utan det får man ju. Nej. Det får man nog 

resonera sig fram till vilka delar man väljer och ta. Jag har inte sett någon instruktion eller 

som, de här ramdelarna som passar ihop. Det har jag faktiskt inte sett." -Respondent 4 

Detta svar indikerar att det även för Scrum och Safe saknas instruktioner för när deras 

metoddelar kan användas och hur de kan anpassas. Vid frågan om det finns instruktioner för 

när Scrum kan användas får vi svaret: 

"Om man tittar på Scrum säger många av skaparna att man ska ta den metoden och köra den 

renlärigt, kör man Scrum-ish så har man bommat mycket." -Respondent 3 

Detta tyder på att instruktioner tycks finnas för när Scrum kan användas. Dock säger 

instruktionerna att Scrum måste användas i sin helhet, vilket gör att man bör fråga sig om 

metoden i huvud taget är anpassningsbar. Om man som metodanpassare planerar att använda 

sig av vare sig Scrum eller Safe ser vi en risk där man inte får tillräckligt stöd från metoderna 

för att kunna anpassa dem.  

Riskens relation till tidigare forskning: 

En formaliserad metod kan innehålla instruktioner för när och hur metoden och dess delar 

kan användas eller anpassas, något som kan underlätta för en metodanpassare då denne 

slipper besitta denna typ av kunskap själv. Att sådana instruktioner följer med en metod är 

dock något som inte är speciellt vanligt (Conboy & Fitzgerald, 2010). Vår studie visar att så 

är även fallet hos fallföretaget. Dock kan instruktionerna för Scrum vara så detaljerade att det 

går att tolka dessa som instruktioner.  

Vart risken uppstår: 

Risken uppstår vid metodval. Det är här avsaknaden av instruktioner existerar. Vi skulle dock 

även kunna argumentera för att risken kan uppstå vid tolkningen av den Formaliserade su-

metoden då respondent 3 nämner att Scrum enligt skaparna ska användas renlärigt, detta är 

något som respondent 4 inte tar upp och därmed uppstår frågan om det är för att han tolkat 

den formaliserade su-metoden annorlunda. 

Hantering av risk: 
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"Det här provar vi nu, sen justerar vi, justera och justerar till vi känner att vi har ett bra 

flöde som vi tycker att, första sprinten ha ju gått fantastiskt bra. Vi har kört ett antal 

workshops innan för att säkerställa." -Respondent 3  

För att hantera risken menar fallföretaget att de testar sig fram för att se hur deras anpassning 

utspelar sig, man kan säga att hanteringen av risken inte utspelar sig under 

metodanpassningsarbetet utan är något de skjuter fram tills efter metoden implementeras. 

 

5.1. Sammanställning 

 

I tabellen nedan är riskerna kategoriserade efter den komponent vi anser som är 

upphovsmakare till att risken uppkommit. Tabellen gör det lättare att påvisa vilken 

komponent som är upphovsmakare till att risker uppstått. 

Det man kan utläsa ifrån tabellen är att risker som vi upptäckt hos fallföretaget har 

uppkommit på grund av de olika aktörer som varit delaktiga i anpassningsarbetet av su-

metoden. Det vi också upptäck är att de olika aktörerna tolkar olika delar av 

anpassningsarbetet på olika sätt, det kan man utläsa av att uppkomsten av flertalet risker sker 

i anpassningsprocessen su-metoden.   

(Tabellens sammanställdes 2017-12-22.) 

Risk Komponent Uppstått i process  Hanterad i process 

Meningsskiljaktighe
ter mellan 
metodanpassare  

Aktör Anpassning Anpassning 

Bristande kunskap 
om system inom 
teamen (hos 
utvecklare) 

Aktör  Implementering Anpassning 

Mer fokus på 
implementering än 
användning vid 
metodval 

Aktör Metodval - 

Ej använt sig av 
metametod  

Aktör Före 

metodanpassningsarbetet 

Anpassning 

Bristfälliga 
kunskaper om 
formaliserad metod 
hos 
metodanpassare 

Aktör Tolkning - 

Ej kommunicerad 
resurs 

Aktör Anpassning - 

Avsaknad av 
utvärdering av 
kritiska delar innan 
implementation  

Organisation
skontext 
 

Anpassning 

 

Anpassning & 
Efter 
metodanpassningsarbetet 
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Kommunikationspro
blem som uppstår 
på grund av 
offshoreverksamhet 

Organisation
skontext 

Anpassning & 
implementering 

Anpassning & 
implementering 

Olika arbetssätt i 
föregående team 

Organisation
skontext 

Anpassning & 
implementering 

implementering 

Bristande stöd från 
formaliserad metod 

Su-metod Metodval Efter 
metodanpassningsarbetet 

 

I figuren (figur 4) nedan påvisas de risker som uppstod under anpassningsarbetet tillsammans 

med analysmodellen. Detta för att ge en tydligare bild och ett bättre flöde över när risker 

uppstår under anpassningsprocessen av en su-metod. Riskerna är kategoriserade efter vilken 

komponent som är upphovsmakare till att dem uppstått. Det man kan utläsa av denna figur är 

att risker på grund av aktörer uppstod under hela anpassningsprocessen (röd färg), risker på 

grund av organisationskontext (blå färg) uppstod under andra halvan av 

anpassningsprocessen samt att risker på grund av su-metod (grön färg) uppstod i början av 

processen och följer med under hela anpassningsprocessen.  

 

 

Figur 4 Sammanställning av risker som uppstått med modifierad modell (Källa: Egen, 2018-

01-02) 

 

I figuren nedan (figur 5) ser vi vart hanteringen av riskerna som kommer från figur 4 har 

hanterats. Här ser vi tydligt vart en risk hanteras och även ett flöde över vilka processer 

hanteringen sker. Lika som på figur 4 finns det en kategorisering för att se vilken komponent 

risken som hanterats tillhör. Det man kan utläsa av figur 5 är att den största delen av 

riskhanteringen sker under samma process som riskerna uppstår då fallföretaget har tänkt på 
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dem innan implementeringen. De risker som inte är hanterade av fallföretaget är inte med i 

figuren. Det man kan se i figuren är att de risker som hanterats har hanterats halvvägs eller 

senare in i anpassningsprocessen av su-metoden. 

 

 

Figur 5 Sammanställning av risker som hanterats med modifierad modell (Källa: Egen, 2018-

01-02) 
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6. Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuterar och reflekterar vi genom våra egna synpunkter och åsikter det som 

kom fram av avsnittet analys och resultat. 

 

6.1.Vilka risker har en påverkan på metodanpassningsarbete hos fallföretaget? 
  

Genom vårt resultat och analys kan vi se att de risker som tidigare teorier har tagit upp även 

tycks finnas hos fallföretaget. Utöver de risker vi har sett i tidigare forskning har vi även 

påträffat ytterligare tre risker. Tidigare forskning från Conboy & Fitzgerald (2010) visade att 

metodanpassare som saknar kunskap om många olika SU-metoder kommer välja SU-metoder 

de anser vara enkla att implementera. Hos fallföretaget såg vi en tendens att välja Su-metoder 

som är enkla att implementera trots att fallföretaget tagit in agila coacher som besatt en bred 

kunskap om olika SU-metoder. Detta indikerar att det inte enbart är avsaknaden av en bred 

metodkunskap som gör att man väljer en metod som är enkel att implementera, utan snarare 

att det kan finnas en generell tendens att göra det enkelt för sig. 

En annan risk är att metodanpassarna inte verkar vara medvetna om varför de tar in extern 

hjälp i form av agila coacher i metodanpassningsarbetet och vad de förväntas få ut av det. Vi 

har sett att metodanpassarna inte verkar vara överens om varför de har tagit in agila coacher 

då respondenterna svarade väldigt olikt mot varandra på frågan om varför de agila coacherna 

tagits in, eller att det åtminstone inte finns någon tydlig riktlinje av vad man ska förvänta sig 

av de agila coacherna. Vi tycker oss se att det finns tendenser till att de inte har 

kommunicerat mellan varandra vilka behov som finns kring att ta in en extra resurs. Det 

verkar inte heller som att det har kommunicerats ut vad man önskar att uppnå med att ta in 

ytterligare en agil coach. Som det ter sig nu kan det framställas som att metodanpassarna 

själva har svårt att se vilka problem som finns under anpassningen och det kan då finnas olika 

syn på vad de agila coacherna ska bidraga med. Det kan då bli svårt att koordinera vad deras 

roll i metodanpassningen ska innebära och vad de ska bidra med. 

Den tredje risken vi har sett är att de tidigare jobbat olika i sina gamla team, både med scrum 

och med dokumenthantering. Det verkar som att de har haft olika syn på scrum i de olika 

teamen, vilket också kan få förstärkt övertygelse av att en av respondenterna ansåg att det 

fanns bristande kunskap för scrum inom anpassningsarbetet, vilket också kanske smittar av 

sig på utvecklingsteamet. Just i den här risken har de jobbat mycket med workshops för att få 

in en säkerhet i teamen. Dock fick vi en antydan från en av respondenterna att det fortfarande 

jobbades något annorlunda i ett av teamen trots att det är uttalat att alla ska jobba lika och att 

de har blandat upp de gamla teamen. 
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6.2 Vart uppstår risker? 
 

En majoritet av de risker vi har sett sker i steget mellan tolkad metod och anpassad metod och 

därför verkar det vara den mest kritiska delen under hela anpassningsarbetet. Vissa av 

riskerna ser även ut att kunna generera följdfel, eller kvarhängande fel, där de uppstår under 

ett specifikt steg men följer även med till senare steg i anpassningsarbetet. Vi har också sett 

en antydan att riskerna uppstår vid olika delar av metodanpassningsarbetet beroende på 

vilken av de tre huvudkomponenterna aktörer, organisationskontext och su-metod som de 

tillhör. Ser man till figur 4 syns det mer illustrativt hur det hänger ihop. 

 

6.3 Vart hanteras risker? 
 

Fallföretaget verkar ha tänk på de flesta av de risker vi har kunnat se, eller åtminstone noterat 

att de finns där, och har haft någon typ av handlingsplan för riskhantering i ett relativt tidigt 

skede under anpassningsarbetet. Det finns dock ett fåtal de inte verkar ha någon uppfattning 

om. Det verkar som att de har använt sig utav workshops för en viss riskminimering på 

många av de kritiska delarna för att få med sig alla berörda personer där de har både fått lära 

sig hur det ska gå till väga samt har de fått chansen att komma med egna åsikter och förslag 

under dessa träffar. Dock har även workshops varit en del av en risk då de har några 

utvecklare stationerade i Riga och därmed måste flygas över varje gång för fysiska träffar. 

Kommunikation ansikte mot ansikte är också det bästa sättet att utbyta information med 

varandra baserat på de agila värderingarna och det blir därför en viktig del även när det finns 

utvecklare offshore (Agilemanifesto, 2001). 

Något som vi finner centralt i hur fallföretaget hanterar de flesta utav sina risker i dagsläget är 

att de testar sig fram för att sedan göra mindre utvärderingar där man ser över vad som har 

fungerat bra och vad som inte har fungerat bra. Det är heller inte helt klart att det här är den 

sista versionen av metodanpassningen då en av respondenterna nämnde att det här inte var 

första gången ett försök gjordes, och respondenten trodde heller inte att det här skulle vara 

den sista gången man skulle behöva göra om anpassningen. Conboy & Fitzgerald (2010) 

menar att det inte är särskilt vanligt att det finns instruktioner för hur man kan anpassa 

metoder och kanske kan det vara något som påverkar valet av fallföretaget att testa sig fram 

under anpassningen. Fallföretaget kunde dock ha använt sig utav en metametod likt meta-

method configuration (Karlsson & Ågerfalk, 2009) som hjälpmedel i framtagandet av den 

anpassade su-metoden och därmed använda sig av ett bra stöd för metodanpassningen istället 

för att enbart testa sig fram som man gör i nuläget. 
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7. Slutsats 
 

I detta avsnitt förklaras vilka risker som uppkommit under metodanpassningsarbetet hos 

fallföretaget, samt vart de uppkommit och hanterats i anpassningsprocessen. Sedan tar vi upp 

vilket bidrag vår studie har bidragit med för framtida arbete om risker vid metodanpassning. 

Avsnittet tar även upp fortsatt forskning om risker som kan uppstå vid metodanpassning. 

Samt avlutar vi med att titta på källkritik på de källor vi använt oss av. 

 

7.1.1 Vilka risker uppstår hos fallföretaget? 

Totalt identifierades 10 risker. De risker som hade identifierats i tidigare forskning har även 

identifierats hos fallföretaget. I ett fall, Risk 3. Mer fokus på implementering än användning 

vid metodval har vi sett en viss skillnad mot tidigare forskning där den tidigare forskning såg 

en risk att metodanpassare väljer su-metoder som är enkla att implementera om de saknar en 

bred kunskap om många su-metoder. Vår studie visade här att en su-metod valts för att den 

var enkel att implementera trots att det fanns metodanpassare med bred kunskap om su-

metoder. Studien visade också på två risker som vi inte funnit i tidigare forskning: Risk 9: 

Olika arbetssätt i föregående team & Risk 6: Ej kommunicerad resurs.  

 

7.1.2 Vart uppstår riskerna: 
Aktörsriskerna uppstod under hela anpassningsarbetet, det tycks inte finnas någon process där 

denna typ av risk är speciellt vanlig. Riskerna från organisationskontexten uppstod enbart vid 

anpassningsprocessen och implementationsprocessen. Risken från su-metoden uppstod vid 

metodvalsprocessen. 

  

7.1.3 Vart hanteras riskerna: 
Vi har kunnat se att 7 av 10 risker har hanterats av fallföretaget. Av de aktörsrisker som 

hanterats har alla hanterats i anpassningsprocessen. 3 av 6 aktörsrisker hanterades ej. Alla 

organisationsrisker har hanterats, detta har skett i antingen anpassningsprocessen eller 

implementeringsprocessen. Su-metod-risken har ej hanterats under metodanpassningsarbetet 

då detta är något man skjutit fram till efter implementationen. Ser man på riskerna överlag 

framgår det att ingen risk hanterats innan anpassningsprocessen. 

 

7.2 Bidrag 
 

Den här studien kommer kunna användas för vidare arbete av framförallt företag som ska 

anpassa en agil su-metod på sin verksamhet. Studien skulle då kunna användas i 
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förebyggande syfte för att undvika och hantera risker vid metodanpassningsarbetet. 

Framförallt fallföretaget skulle kunna använda sig och ha nytta av studien när dem i 

framtiden ska anpassa en su-metod på ett nytt projekt inom organisationen. 

 

Vi kom fram till en modifierad definition av risk efter den kvalitativa datainsamlingen och 

testade den mot alla risker som vi upptäckt. Detta blir ett bidrag från oss till 

vidareforskningen då vår definition a risk kan användas istället för Cohns. En risk som kan 

uppstå under metodanpassningsprocessen av su-metod definierar vi således som: 

”Omständigheter som kan inträffa under metodanpassningsarbetet och leda till negativa 

konsekvenser för berörd del i verksamheten som således kan försvåra arbetet med att leverera 

affärsnytta”. 

   

Vår anpassade analysmodell kommer att kunna användas för liknande forskning även i 

framtiden då vi själva upplever att den har varit ett bra stöd i vårt analysarbete. Den kan 

också användas utav företag som ska göra liknande förändringsarbete som fallföretaget då vi 

upplever att den har hjälpt oss att se vilka delar av förändringsarbetet som är kritiskt ur en 

risksynvinkel.  

Studien har bidragit med, vad vi känner till, tre stycken inte tidigare identifierade risker samt 

en ny syn på hur en bred kunskap om su-metoder påverkar valet av su-metoder. Studien har 

även visat tendenser på att olika typer av risker (aktör, organisationskontext och su-metod) 

uppstår under olika delar av metodanpassningsarbete, samt att dessa risker inte tycks hanteras 

i ett tidigt skede utan först vid anpassningsprocessen eller implementationsprocessen. 

 

7.3 Fortsatt forskning 
 

Denna fallstudie är enbart gjord på ett företag. Det skulle vara intressant i fortsatt 

forskningssyfte att utföra samma studie på ett annat företag i liknande situation som 

fallföretaget befann sig i nu. Detta för att kunna jämföra när riskerna uppstår under 

anpassningsprocessen, men även för att se om det är samma risker som uppstår.  

För att testa hur funktionellt och bra den modifierade analysmodellen är skulle det va 

intressant att testa den mot ett företag som ska anpassa en plandriven su-metod på deras 

organisation. Eller på ett företag där storleken på organisationen skiljer sig ifrån den på 

fallföretaget.  

Det skulle vara intressant att göra en uppföljning hos fallföretaget. Där dem fått ta del av 

studien innan dem ska göra omorganisationer och såldes på nytt måste anpassa en su-metod 

på den. 

Ørviks modell föreslår en process SDM in use (su-metod i användning). Det skulle vara 

intressant i fortsatt forskningssyfte då man skulle kunna göra en uppföljning hos fallföretaget 

för att se om de upptäckt de risker vi upptäckt och således hanterat fler risker än nu.  
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Någonting som även kan vara intressant att undersöka vidare vore om och vilka följdfel som 

uppstår vid en risk som inte är hanterad sedan tidigare. 

 

7.4 Källkritik 
 

Näst intill alla källor känner vi är relevanta för studien samt att de är relativt nära i tid. Vi har 

i vissa fall valt källor som kan ses som något föråldrade. Vi är medvetna om att agil 

systemutveckling är någonting som är i ständig utveckling och att det därför är viktigt att ha 

källor som är relativt nya. Dock har vi i vissa fall haft svårt att hitta källor som är nyare än de 

vi har valt och kände därför att vi behöver lita på dem trots att de är något äldre då de 

fortfarande får anses vara relevanta för ämnet. 

När det gäller direktkällorna för studien i form av respondenter hade vi kunnat försöka få fler 

personer för att på så sätt kanske få fler svar som bekräftar varandra. Vi är dock inte säkra på 

att det hade bidragit i just den här studien då det är ett mindre antal personer som har haft 

stora roller i anpassningsarbetet.  
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8.2 Bilagor: 
 

Bilaga 1 
 

 Intervjuguide 1 

1. Personlig värdering och erfarenhet 

Hur länge har du jobbat med agil systemutvecklingsmetodik? 

Vad värderar du mest inom Agila arbetssättet? Använd agila manifestet 

Du som agil metodskapare, vad är det du vill få ut av Scrum. Vad är målet? 

 

2. Anpassningen 

Om vi ser till Scrum, har ni med alla komponenter i sin ursprungsform? Eller vilka 

anpassningar har ni gjort? 

Vilka risker ser ni i skalningen mellan teamen? Risker? Lösningar? 

Har ni tittat på något annat metodanpassningsramverk utöver safe? 

Vet du några specifika skillnader mellan teamen hur arbetet kommer utföras.  

Har ni tagit input från alla intressenter någonting inför anpassningen?  

 

3. Organisationen 

Vem tar beslutet om scrum? Om ni tar beslutet, varför just scrum? 

Vilka kritiska moment ser ni under utvecklingsarbetet?  Hur hanterar ni de kritiska delarna? 

Varför har ni utvecklare i Riga? 

Hur säger organisationen hur ni ska arbeta? 

Vad har organisationen för värdeord kring själva utvecklingsarbetet? 

 

4. PI-planning 

Hur ser er PI-plannig ut?  

Vad förväntar ni er av att få ut av PI-planning? 
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5. Övrigt 

Är det något moment ni skulle vilja lägga till som saknas? Tex bristfällig dokumentation 

Nu när projektet kommit igång har ni gjort några metodförändringar/ändrat era arbetssätt. 

Vem äger koden? 

Skalning mellan teamen kan vara en utmaning, är det någonting du ser ni behöver tänka på? 

Eller hur ser planen ut för skalningen mellan teamen ut för er? 

 

 Intervjuguide 2 

1.Personlig värdering och erfarenhet 

Hur länge har du jobbat med agil systemutvecklingsmetodik? 

Vad värderar du mest inom Agila arbetssättet? Använd agila manifestet 

Du som agil metodskapare, vad är det du vill få ut av Scrum. Vad är målet? 

Vad gör en Agil coach? Varför togs du in? 

 

2. Risker hos metodanpassaren 

Hur har ni jobbat för att säkerställa att metoder ni använder passar organisationen och de 

specifika projekten. 

Hur väl känner du till olika agila metoder och dess beståndsdelar. T.ex xp. scrum. crystal. 

Hur har eran plan för metodanpassningen sätt ut, hur har planen uppkommit 

3.Grundmetodrisker 

Har metodskaparen uttalat när metoden kan användas eller ej. 

Erbjuder metoden riktlinjer för hur den kan anpassas. 

Finns det en uttalad rationalitet bakom metodens arbetssätt och delar. 

Går metoddelarna att anpassas oberoende av varandra 

 

4. Safe och Pi-planning 

Ni har tittat på SAFE, och tagit in PI-planning, varför kollade ni mot just SAFE och PI-

Planning? 

Vid PI-planning, vilka avdelningar är med? Och ungefär hur stor är organisationen som är 

delaktig under mötet? 



  
   Ht-17 

Informatik kandidatkurs 
   Örebro Universitet 

  50 
 

 

4. Övriga risker 

Hur har ni tacklat problem som kan uppstå vid global utveckling. 

Hur har ni tacklat problem relaterade till tidsbrist. 

Hur har ni tacklat menningskilnader. 

Hur har ni tacklat skalningen mellan teamen? 

Hur har ni säkerstället att utvecklarna kommer vilja ta till sig metoden. 

Jobbar utvecklarna i Riga i samma team? 

Eftersom att första sprintarna går på halvfart, finns det någon risk att ni inte hinner med? 

 

Intervjuguide 3 

1. Organisationen 

Varför kör ni agilt? 

Varför valde ni scrum framför andra metoder? 

Arbetar ni med komplexa system som kräver mycket dokumentation? 

De två teamen innan hade jobbat olika angående dokumentstyrning av systemen, hur löstes 

den biten? 

 

2. Metodanpassning 

Har det varit någon skillnad i anpassningen av arbetsmetoden för de olika teamen 

Vilka mål har ni för verksamheten och har ni då utgått från dessa när ni metodanpassat? 

Använder ni en meta-metod i framtagning av metod, (om nej) varför inte? 

Vilka risker har du sett i anpassningsarbetet? 

 

3. Övrigt 

Vad tyckte du om förkunskaperna kring metoder gällande de aktörer som på något sätt har 

varit inblandade? 

Vem tar beslutet om metodval? Är den personen med i hela anpassningsprocessen? 

 


