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Sammanfattning  
IT-system fungerar ofta som kärnan i verksamheter idag, dessa system ska 

underhållas under hela dess livstid av en IT-verksamhet. Med denna uppsats ville 

vi undersöka vilka problem som kan uppstå vid systemförvaltningens 

ändringshantering och hur dessa problem kan lösas med hjälp av agila metoder. 

För att besvara vår undersökningsfråga, Hur kan systemförvaltningens 

ändringshantering förbättras med agila metoder? använde vi oss av ett kvalitativt 

angreppssätt i form av intervjuer tillsammans med litteraturstudier. Företaget vi 

undersökte använde sig i systemförvaltningen utav agila metoder men aldrig i 

dess helhet. Vi kunde under analysen definiera flera problem som uppkom under 

förvaltningen och baserat på litteraturstudien föreslå lösningsalternativ utifrån 

agila metoder. 

Agila metoder var dock inte alltid en förbättring utan bäst resultat uppnås med en 

balans mellan agila och plandrivna tillvägagångssätt. Då systemförvaltning är ett 

samarbete mellan kund och förvaltare måste man komma överens om ett 

tillvägagångssätt som fungerar för båda parterna. 

Nyckelord: Agil, Metod, Systemförvaltning, Ändringshantering. 

 

 

  



Förord 

Denna uppsats är del av Informatik C inom Systemvetenskapliga programmet på 

Örebro Universitet och behandlar ämnena agilitet och systemförvaltning. Vi har 

fördjupat oss i en omfattande del av systemutveckling, mer omfattande än vi alla 

trodde i början av studien. Vi vill tacka vår handledare Jenny Lagsten och grupp 

13 för den vägledning de gett oss under uppsatsskrivandet. Vi vill även tacka 

respondenterna för vad de bidragit med under studiens gång. 
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Begreppslista 
Under detta kapitel beskrivs de begrepp som behandlas i uppsatsen. Syftet med denna 

begreppslista är att läsaren lätt ska kunna de. 

Begrepp Förklaring 

  

Ändringshantering 

 

Ändringshantering är en del av 

systemförvaltningen. Ändringshantering syftar på 

processerna från att kunden gjort en 

ändringsförfrågan till att den är slutförd 

(Nordström & Welander, 2007). 

 

Systemförvaltning Systemförvaltning innebär skötsel, överinseende 

osv. - ofta för annans räkning 

(Nordström & Welander, 2007). 

 

Agila metoder 

 

Agila metoder samlingsnamn på 

utvecklingsmetoder och är ett tillvägagångssätt för 

programvaruutveckling 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Agil_systemutveckling,2013). 

 

Tekniker/ Utvecklare 

 

 

Tekniker samt utvecklare har under denna studie 

använts som synonymer. En tekniker/utvecklare är 

personer på Företag X som har till uppgift att 

programmera ändringar. 

 

Företag X 

 

Företag X är ett IT-företag som denna uppsats har 

byggts kring, de arbetar bl. a. med 

systemförvaltning. 

 

Företag Y 

 

Företag Y är en av Företag X kunder 

Maximo 

 

Ärendehanteringssystem som har till uppgift att 

registrera ändringar som kommer in från kund. 

 

User story En metodkomponent från XP, respondenterna 

använder termen synonymt med sprint backlog 

(Sutherland & Schwaber, 2011). 

 

 

 

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Agil_systemutveckling
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1. Inledning 
I detta kapitel ska vi diskutera bakgrunden till vår studie. Bakgrunden kommer leda till ett 

problem som kommer att lägga grunden till frågeställningen. Sedan beskrivs syftet med 

studien och huvudfrågan presenteras. En avgränsning på studien samt intressenter 

presenteras i slutet av detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 
De flesta av dagens verksamheter har ofta ett IT-system som fungerar som kärnan i 

verksamheten (Nordström & Welander, 2007). Dessa IT-systemet ska underhållas; nya 

versioner ska installeras, buggar ska fixas och systemet ska kunna avvecklas. Underhåll av 

system kan ske både av en extern och av en intern IT-verksamhet.  

Den inledande problematiken beskrevs vid en intervju med vår kontaktperson på IT-företaget 

som vi valt att referera till som företag X. Figur 1 tog form under intervjuns gång för att 

beskriva hur ett projekt i utvecklingsfas influerades av den agila metoden Scrum. Sedan 

överlämnades projektet till förvaltningsverksamheten där det kontinuerligt underhålls av IT-

företag. Det som bryggar IT-verksamheten och beställarverksamheten är en 

förvaltningsmodell. En förvaltningsmodell beskriver hur man går tillväga för at få en lyckad 

kommunikation mellan IT-företag och beställarverksamhet. De fyra aktiviteter som en 

förvaltningsverksamhet främst behandlar är förvaltningsstyrning, användarstöd, 

ändringshantering samt daglig IT-drift och underhåll (Nordström & Welander, 2007). 

 

 

 

Figur 1. Förvaltning i IT-företag (Källa: Kontaktperson IT-företag). 

Problemet är att den nuvarande förvaltningsmodellen som företag X använder är för 

omfattande, den tillgodoser inte alla företag X behov samt att kontaktpersonen gärna ville 

använda sig av en metodik som var agilt då många projekt på företag X använder metoden 

Scrum vid utveckling av projekt. Under intervjuns gång framkom det att då ett projekt 
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färdigställts så ”försvann systemet i ett svart hål” och de ansvariga förlorade översikten över 

projektet.  

 

De inledande frågorna under denna intervju blev: 

   

 Vad utmärker agila ramverk och organisationer? 

 Pm3 som förvaltningsmodell, agil eller inte? 

 ITIL som ramverk, agilitet eller inte? 

 Template för agil systemförvaltning i TFS, finns det idag? 

 Vad rekommenderas efter projektimplementationen? 

 Fortsätta enligt SCRUM även i förvaltning? Lämpar sig SCRUM även vid 

förvaltning? 

 Brygga IT-avdelningen med Verksamheten, kan agil systemförvaltning hjälpa till 

med detta? 

Vid intervjun diskuterades även att studien skulle preliminärt resultera i ett ramverk/en metod 

för agil systemförvaltning. 

Det krävs ett mycket omfattande arbete för ett ramverk/en metod att definieras. Därmed valde 

vi fokusera på processerna i ändringshanteringen och undersöka på vilket sätt arbetet i 

ändringshanteringen kan förbättras med agila ansatser. 

1.2 Frågeställning/problem 
Denna studie är ämnad att undersöka hur agila metoder kan underlätta arbetet i 

ändringshanteringen i systemförvaltningen för de aktörer som ingår i systemförvaltningens 

ändringshantering. Idag används de agila metoderna såsom Scrum och XP flitigt i 

utvecklingsfasen (Taft, 2010), vilket har resulterat till goda resultat när teamet är erfarna. Vi 

avser att ta reda på vilka delar av de agila metoderna som skulle vara till stor nytta i 

systemförvaltningen, speciellt i ändringshanteringen där de agila metoderna förespråkar 

snabba leveranser, fungerande programvara samt kundsamarbete istället för omfattande 

dokumentation och modellering.  

Hur fungerar agila systemutvecklingsmetoder i ändringshanteringen? Ett krav eller ändring 

från kunden kan ju vara liten, normal, stor eller akut. Här är det då intressant att ta reda på hur 

agila metoder kan användas, för att prioritera och se vad som egentligen är en komplex 

ändring och hur lång tid som kan krävas för att utföra en specifik ändring, detta kan lösas med 

t.ex. metoden Scrum med dess sprintar. 

Vad i de agila systemutvecklingsmetoderna kan vara till hjälp för att lösa de problem som 

finns i systemförvaltningen? Det finns alltid någon typ av problem som kan identifieras, men 

frågan är då hur kan dessa problem lösas? Vi kommer i vår studie att identifiera de vanligaste 

problemen som kan inträffa i förvaltningen, mer specifikt i ändringshanteringen och vilka 

lösningar man kan använda för att lösa dessa problem. 

Vår huvudfråga blir då: Hur kan man förbättra systemförvaltningens ändringshantering med 

agila metoder? 

För att svara på vår huvudfråga bör delfrågan nedan besvaras först: 

Vilka problem går att lokalisera i systemförvaltningens ändringshantering? 
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1.3 Syfte 
Huvudfrågan handlar om att finna lösningar på problem som kan uppstå i 

ändringshanteringen, men för att kunna svara på denna fråga bör man lokalisera problem som 

kan uppstå i ändringhantering.  

Syftet med denna undersökning är att åstadkomma en beskrivning för hur agila metoder kan 

användas i systemförvaltningens ändringshantering för att förbättra arbetet för 

systemförvaltarna. Vi avser även att undersöka vilka problem som finns i ändringshanteringen 

och hur och om dessa problem kan åtgärdas med agila ansatser. 

Resultatet av denna rapport kan användas till att bygga vidare på denna undersökning och 

skapa en helhetsmodell över ändringshanteringen i syfte att förbättra och effektivisera arbetet 

för systemförvaltarna. 

1.4 Avgränsning  
Systemförvaltning av informationssystem är ett väldigt brett ämne, därför har vi valt att 

fokusera på den del i systemförvaltning som brukar benämnas ändringshantering. Vi väljer att 

inte skriva om systemutvecklingen utan studien rör sig endast om vad som sker när 

förvaltningen tagit vid. Med ändringshantering menar vi från det tillfälle 

förvaltningsavdelningen eller kunden skickar en förfrågan om en ändring tills det att 

ändringen är slutförd. Ändringar kan bland annat vara buggrättningar, akuta problem eller 

planerade release. Vi kommer fokusera på hur agila metoder kan komma att påverka de olika 

delarna i ändringshanteringen. Vi kommer däremot inte undersöka eller kritisera agila 

metoder utan vi undersöker vilka delar som kan förbättra ändringshanteringen. 

1.5 Intressenter  
Denna rapport kan vara till nytta för de intressenter som förvaltar ett IT-system för en 

organisation. Förvaltarna får en bra bild på var problem kan uppstå i ändringshanteringen där 

ett befintligt IT-system kanske ska förbättras, anpassas, rättas, eller saneras. Denna rapport 

kan även vara en grund för de intressenter som vill undersöka vidare inom ämnet 

systemförvaltning, där det finns ett behov av att forska fram ett sätt att utifrån 

förvaltningsmodellens ramverk och dess riktlinjer arbeta med agila metoder såsom Scrum. 

1.6 Perspektiv  
En samhällsvetenskaplig forskning kan påverkas av många faktorer, i figuren nedan ses några 

former av påverkan (Bryman, 2002). 

 

Figur 2. Faktorer som påverkar samhällelig forskning (Källa: Bryman, 2002, s.36). 

Värderingar speglar en forskares personliga åsikter när denne utför en studie och dessa 

värderingar och åsikter kan dyka upp när som helst under studien vilket kan störa 

forskningsprocessen (Bryman, 2002). Det är svårt att vara objektiv i en forskning eftersom 
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som Goldkuhl säger ”Dessa är ofta omedvetna, oreflekterade och underförstådda samt ibland 

fördomsfulla.” (Goldkuhl 2011, sid 22). 

Därmed är det av största vikt att presentera sina värderingar, åsikter och förförståelse vid en 

studie så att läsaren kan se hur det har påverkat undersökningen (Bryman, 2002). 

Under studietiden på Örebro Universitet har samtliga av författarna till denna uppsats studerat 

olika metodiker så som RUP, Scrum och XP. Detta har medfört en omedveten jämförelse 

mellan agil metodik samt traditionell metodik. Vi anser att agila metoder är flexibla, snabba 

samt lätta att sätta sig in i och de traditionella metoderna är mindre flexibla, långdragna, samt 

svårt att sätta sig in i. Självklart har agila metoder sina nackdelar, dock är 

undersökningsfrågan i denna studie om ändringshanteringen kan förbättras med agila metoder 

och ett kritiskt förhållningssätt till agil metodik skulle inte ha påverkat studiens resultat, därav 

ses endast de positiva effekterna av agil metodik. 

Denna studie handlar även om systemförvaltning. Systemförvaltning är något som författarna 

inte är bekanta med. Den kunskap som vi har fått är via intervjuer samt litteraturstudier. 

1.6.1 Alternativa perspektiv 
Införandet av plandrivna metoder i förvaltningen skulle vara ett alternativt perspektiv. Detta 

på grund av att det vore intressant att se skillnaden mellan agila och plandrivna metoder i 

förvaltningen. Plandrivna metoder så som RUP (Rational Unified Process) är väldigt 

välplanerat vilket skulle kunna resultera till att saker och ting kan ta för lång tid att 

utföra(Bjørnson, 2007), men det skulle även bli en bra struktur i t.ex. ändringshanteringen, där 

krav från kunden alltid dokumenteras, vilket skulle resultera till att en ändring kan spåras. 

Information som vi har fått från intervjuerna har pekat mot att utvecklarna har haft problem 

med att ta sig an en kravändring. Detta på grund av att om en utvecklare inte har någon koll 

på hur programkoden är strukturerad på just det projekt som den nya ändringen ska 

implementeras så kan det blir problem med införandet av den nya koden. En lösning på detta 

skulle då kunna vara att följa en välplanerad dokumentation. Anledningen till att vi inte tar 

upp plandrivna metoder i samband med systemförvaltningen är på grund av att de agila 

metoderna känns mer logisk i förvaltningen än plandrivna, speciellt i ändringshanteringen där 

kunden oftast vill ha snabba leveranser med nya krav i det befintliga systemet. Tiden skulle 

dessutom inte räcka till för att skriva om både agila och plandrivna metoder i 

systemförvaltningen. 

Ett annat alternativt perspektiv skulle vara agila metoder i förvaltningsmodellen. Eftersom 

förvaltningsmodellen är en modell där IT-verksamheten länkas ihop med organisationen som 

skall förvaltas och beskriver de rutiner, artefakter, processer och aktiviteter som krävs för att 

bedriva systemförvaltningen i organisationen (Brandt, 2010, s. 30). Med detta menas att 

modellen är ett ramverk för att ge riktlinjer för IT-verksamheten, samt att skapa ett 

gemensamt arbetssätt genom att tydliggöra roller, ansvar och arbetsområden (Lundberg, 

2005). Att införa agila metoder så som Scrum för att utföra de processer och aktiviteter som 

beskrivs i förvaltningsmodellen tror vi finns en eftersträvan av IT-verksamheter. Alltså hur 

och vilka delar i de agila metoderna kan man ta del av för att effektivisera utförandet av de 

processer och aktiviteter som beskrivs i förvaltningsmodellen. Detta var vårt första 

huvudforskningsområde, där vi sedan bröt ända ner till vår nuvarande forskningsfråga. Vi 

insåg att detta var ett för stort område där det krävdes att anpassa förvaltningsmodellen till de 

agila metoderna eller vise versa, alltså att vi skulle behöva forska fram en modell som är 

anpassningsbar till de agila metoderna.   
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att redovisa tillvägagångssättet som använts under studien. Ett 

övergripande tillvägagångssätt presenteras för att sedan följas av mer detaljerad information 

om datainsamling, val av intervjuform, kritik mot den valda metoden samt källorna. Under 

stycket etiska aspekter behandlar vi respondenternas integritet, detta följs av analysmetod där 

tillvägagångssättet för analysen redovisas. 

 2.1 Övergripande tillvägagångssätt 
Inledningsvis påbörjades studien med att söka fram relevant information om agila metoder 

samt om systemförvaltning. Vi fann ett antal relevanta artiklar som kommer att presenteras 

under rubriken 2.2.2 Urval av litteratur.  

Litteraturen delades upp i två kategorier. Litteratur för att inledningsvis förstå ämnet 

systemförvaltning och kunna använda kunskapen när vi skriver teoridelen. Den andra 

kategorin litteratur användes vid analys av studien. 

Sedan valdes ett antal relevanta intervjufrågor från litteraturen. Dessa frågor blev modifierade 

allteftersom vi såg behovet av nya frågor till nästkommande intervju.  

2.2 Datainsamling  
Studien inleddes med litteraturstudier av många orsaker. Den ena orsaken var att 

systemförvaltning var ett nytt ämne som ingen av författarna till denna studie hade studerat, 

den andra orsaken var att inhämta data för att förstärka samt jämföra respondenternas svar 

med en vetenskaplig text. Datainsamlingen kan ske på två olika sätt; sekundärdata och 

primärdata. Sekundärdata är enligt Avdic (2011) redan existerande data som är gjort av någon 

annan. Typexempel på sekundärdata som vi har tagit del av är internet, artiklar, böcker och 

rapporter samt undersökningar. Vidare beskriver Avdic (2011) att primärdata är det 

författarna av rapporten som själva organiserat datainsamlingen genom intervjuer eller 

enkätundersökningar. 

 

Datainsamlingen har skett på två olika sätt, dels genom intervjuer, nämnt som primärdata och 

dels genom litteraturanalys, nämnt som sekundärdata. 

2.2.1 Insamling av sekundärdata 
Många av de artiklar som vi har hittat gällande systemförvaltning och agila metoder fann vi 

genom sökning på universitetens gemensamma databas med sökmotorn LIBRIS samt DiVa. 

Även Google Scholar användes flitigt för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Artiklar 

hittades även från de referenser som angivits i andra rapporter. De sökord som användes var 

agil, agila metoder, agila metoder i systemförvaltning, ändringshantering och dess engelska 

motsvarigheter agile, system management, agile methods och change management.  

Även om system management används mer omfattande än dess svenska motsvarighet 

systemförvaltning kunde vi sålla ut de relevanta resultaten utifrån detta. De träffar som vi fick 

läste vi artiklarnas summering för att bestämma om informationen på respektive artikel var 

relevant för just vår undersökning.  

Fördelen med att komplettera intervjuerna med litteraturstudie har bland annat varit 

inspirationen till frågeställningarna till intervjuerna. Nackdelen med litteraturstudie i vårt fall 

har varit att hitta relevant information om systemförvaltning som överensstämmer med 

företag X´s systemförvaltning. Detta på grund av att systemförvaltning sker på olika sätt i 

olika företag och litteraturen beskrev systemförvaltning på olika sätt. Det medförde att det tog 

långt tid att få en klar helhetsbild av vad systemförvaltning innebär. 
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2.2.2 Urval av litteratur 
Det är viktigt att redovisa källor för att stärka trovärdighet och för att även andra kritiskt ska 

kunna analysera det material man har valt att arbeta med, en bra redovisning framförs med 

vilka källorna är, hur man hittat dem, vilka kriterier man använt sig av i sitt sökande och vad 

man valt bort(Avdic, 2011). 

Då vi märkte att det inte fanns många studier om agil systemförvaltning har vi valt studier 

från båda delarna för att relatera till varandra. Systemförvaltning är en väldigt stor och 

omfattande aktivitet och vi valde därför att fokusera på ändringshanteringen inom 

systemförvaltning och försöker därefter hitta de problem som kan uppstå. Från de resultat vi 

fick fram läste vi abstract för att konstatera hur relevant texten var till vår undersökning. Vår 

handledare tillhandahöll oss boken Mera Affärsmässig Förvaltningsstyrning, en bok som går 

igenom de olika processerna i systemförvaltning, denna gick att stämma av med när vi 

intervjuade respondenterna. Vi använde oss av boken Utvärdera Informationssystem när vi 

gjorde begreppsmodellerna, även den boken tillhandahölls av vår handledare. 

2.2.3 Insamling av primärdata 
Insamling av primärdata har skett genom intervjuer med sju respondenter på ett och samma 

företag. Vi blev tilldelade intervjurespondenter av vår kontaktperson på företag X. Detta var 

bra för kontaktpersonen vet vilka respondenter på detta företag passar för att svara på våra 

intervjufrågor.  

 

Enligt Oates (2006) kan intervjuer förekomma på flera olika sätt: 

 

 Strukturerade intervjuer 

 Semi-strukturerade intervjuer 

 Ostrukturerade intervjuer 

 

En intervju är ett speciellt sätt av konversation där målet är att få information från 

respondenten. Denna konversation har på något sätt planerats för att följa ett visst mönster. 

 

I denna studie formulerades ett antal frågor, inspirerad av litteraturstudier för att sedan 

kategoriseras i relevanta kategorier. Dessa kategorier beskrivs vidare i 2.2.4 Utformning av 

intervjufrågor. 

 

Problemområdet som ska undersökas i denna studie är relativt nytt och det är önskvärt om ny 

kunskap framkommer under arbetets gång. Vi strävar efter att få respondenternas åsikter om 

vad som kan vara problematisk i ändringshanteringen. 

 

Då vi önskar få ny kunskap föll valet på semistrukturerade intervjuer. Denna form av intervju 

tillåter att nya frågor uppkommer under intervjun vilket är önskvärt då vi eftersträvar efter 

respondentens åsikter. Detta skiljer sig från enkäter vilket lämpar sig bäst ifall man vill ha in 

svar från så många personer som möjligt (Oates, 2006), detta var aldrig ett krav för oss utan vi 

siktade på att få mer detaljerad information om den verksamhet vi undersökte. Vi valde att 

utföra intervjuerna i person till skillnad från exempelvis över e-post eller telefon för att få 

respondenten att vidareutveckla sina svar skapa ett flöde i intervjun. Resor till respondenterna 

var aldrig problematiskt för oss och vi hade tillräckligt med tid för våra intervjuer. 

Gruppintervjuer valdes bort då det riskerar att respondenterna eventuellt inte blir lika öppna 

och kanske inte vill nämna brister eller andra negativa saker ifall andra anställda närvarade. 

Anonymiteten var viktig för oss, den positiva sidan hos gruppintervjuer, att respondenterna 

startar en diskussion sinsemellan och eventuellt kan komplettera eller vidareutveckla någon 
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annans svar, inte vägde upp dess negativa sidor. Vi utförde även stickprov på andra inom 

Informatik C för att få feedback på frågorna. 

 

Vi valde att ha ett antal punkter som utgångspunkt på intervjublanketten och sedan lät 

intervjun flyta på och checka av när frågorna blivit besvarade. Vid varje intervju bad vi om 

lov att få spela in vilket även tilläts vid varje tillfälle, lite småprat följde innan första 

intervjufrågan ställdes. 

2.2.4 Utformning av intervjufrågor  
Intervjufrågorna formades som en kvalitativ undersökning om hur systemförvaltning ser ut i 

praktiken. Vårt intervjuschema finns att skåda i denna uppsats som bilaga (se kap 9). Vi har 

utformat våra intervjufrågor utifrån vad vi strävat att få kunskap om inom 

förvaltningsverksamheten, med detta menar vi från att kunden ber om en ändring till att den 

applicerats och kunden gett sitt godkännande när ändringen är klar. När vi bokade intervju 

gav vi även en tidsuppskattning så respondenten skulle känna sig förberedd och vi undvek att 

ha för långa intervjuer då man riskerar att trötta ut respondenten (Oates, 2006). 

Frågorna under rubrik 1. Berätta lite om dig själv är utformade för att ta reda på 

respondenternas uppgifter i verksamheten samt deras erfarenhet inom företaget, detta för att 

stärka deras trovärdighet (Oates, 2006). Under rubriken 2. Berätta om er 

förvaltningsverksamhet har vi utformat frågorna för att få en inblick i hur företagets 

förvaltningsprocess går till. För att ta reda på om och hur företaget använder sig av agila 

metoder i systemförvaltningen, samt hur respondenterna upplever dessa tillvägagångssätt, så 

har vi utformat frågorna under rubrik 3. Agila metoder i systemförvaltningen. Frågan under 

rubrik 4. Spårbarhet är framtagen för att ta reda på hur respondenterna dokumenterar 

ändringar i system, för att bland annat kunna spåra vem som utfört en ändring. För att 

identifiera problem och eventuella lösningar på problemen i systemförvaltningens 

ändringshantering har vi utformat frågorna under rubriken 5. Ändringshantering. 

2.2.5 Urval av intervjurespondenter  
Vi kontaktade vår kontaktperson på företag X och blev rekommenderade att intervjua några 

anställda som jobbade med förvaltning och i olika projekt. Vi tog åtgärder för att inte påverka 

respondenten för mycket, vi valde att intervjua alla på deras arbetsplats för att de ska känna 

sig bekväma. Urvalet respondenter var väldigt varierat, de bestod av personer i olika åldrar 

och etniciteter, detta undviker att svaren styrs av hur respondenter uppfattar oss då de 

exempelvis skulle kunna anse sig ligga på en annan nivå än vi. 

2.2.6 Etiska aspekter 
För att styra hur forskaren bör behandla de deltagare som deltar i studien har vi följt Brymans 

riktlinjer där han tar upp några krav som man bör följa. Dessa krav eller etiska principer är; 

Informationskravet, Nyttjandekravet, Konfidentialitetskravet och Samtyckekravet(Bryman, 

2002). 

 

Innan intervjun påbörjades frågade vi respondenterna om de godkände att vi spelade in 

intervjuerna. Respondenterna informerades muntligt om vad materialet ska användas till 

innan intervjun påbörjades. Därigenom uppfylldes informationskravet.  

 

För att uppfylla konfidentalitetskravet informerade vi respondenterna om att personlig 

information så som namn inte kommer publiceras i uppsatsen. 
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Vissa av de intervjuade blev vi tilldelade av vår kontaktperson i företag X, några av de 

respondenter rekommenderade kollegor till de som vi kunde intervjua. Vi tog kontakt via e-

post och telefon för att boka in en intervju. Ingen av respondenterna blev tvingade att bli 

intervjuade, utan de gjorde det frivilligt. Där med uppfylldes samtyckekravet. 

 

För att uppfylla nyttjandekravet informerade vi de intervjuade respondenterna om att den 

information vi får från intervjuerna endast kommer användas till vår undersökning.  

2.2.7 Bortfall 
Vissa frågor, se Bilaga (Kap 9), blev oftast besvarade i samband med andra frågor och då 

valde vi att inte upprepa frågan under intervjun. Fråga 1b Hur länge har du jobbat där blev 

oftast besvarad tillsammans med föregående fråga som var 1a Kan du berätta vad du har för 

arbetsuppgifter.  

De frågor som oftast inte blev besvarade fick vi ta bort eftersom de inte blev relevanta att ha 

med i vår uppsats. Under rubriken 3. Agila metoder i systemförvaltningen föll frågan 3h. 

Fungerar roller och ansvarsfördelning bra i teamet? bort, då vi från de föregående frågorna 

fick reda på att Scrum inte används i sin helhet och att respondenterna jobbar i så pass små 

grupper, 1-3 personer, att rollfördelning inte blev tydligt och relevant i ändringshanteringen.  

2.2.8 Metodkritik  
En bred litteraturstudie kände vi var bästa sättet för att få en så objektiv bild som möjligt av 

agila tillvägagångssätt och systemförvaltning, eftersom att processerna kan skilja sig åt från 

företag och person. Men med detta fick vi en generell uppfattning och kunde se vilka syften 

och delar förvaltningsverksamheter har gemensamt. På detta sätt fick vi dock en väldigt stor 

mängd information som krävde avskalning, detta kunde enkelt ske genom de abstrakt som 

ingick i artiklarna. När vi sedan gick vidare till intervjuer kunde vi avstämma dessa med 

informationen vi skaffat tidigare. 

Vi valde intervjuer för att kunna gå mer djupgående i förvaltningsverksamheter än vad 

exempelvis enkäter hade kunnat. Även om enkäter hade gett en mer allmän kunskap om 

förvaltningsverksamheter kände vi att vi kunde få den kunskapen från litteraturstudierna. Vi 

valde att spela in intervjuerna för att få en mer exakt dokumentation på dessa tillfällen, 

eventuellt hade vi kunnat filma för att få en mer verklighetstrogen bild men under 

omständigheterna ansåg vi att det inte avlönade sig tillräckligt. 

Intervjufrågorna var semistrukturerade, vi hade frågor vi behövde få svar på men om någon 

fundering dök upp under intervjuns gång avsåg vi att få svar på det. Respondenterna hade inte 

förberetts inför intervjun med annan information än att vi skrev en C-uppsats inom informatik 

men då de var så bekväma i sina jobb blev inte detta ett hinder under intervjun. 

2.2.9 Källkritik  
Avdic (2011) nämner fyra kriterier som relateras till källkritik, dessa är äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet. Dessa är för att stärka trovärdigheten i din uppsats och avsaknad 

av ordentlig källkritik kan ge motsatt effekt. 

I litteraturstudien har vi i första hand valt litteratur tillgänglig på Örebros 

Universitetsbibliotek, detta för att våra referenser ska ha genomgått granskning. Även de 

artiklar vi använt oss av har genomgått någon form av granskning. Även om vi i första hand 

har använt oss av litteratur från Örebro Universitets biblioteksdatabas så har vi använt oss av 

internetartiklar. Internetartiklar har dels varit för att verifiera informationen från litteratur och 

artiklar men även för att vidareutveckla teori. De internetartiklar vi använt oss av har varit 
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publicerade med författarens namn och publiceringsdatum. Urvalet av litteratur avgränsades 

till senaste möjliga och gamla artiklar som idag kunnat kännas irrelevanta valdes bort. Vi har 

sökt efter flera källor för att undvika författare som försöker driva sina egna intressen. Utöver 

detta har vi varit observanta för ifrågasättbar och motsägande information i litteraturen. 

Intervjuerna har varit fokuserade på hur systemförvaltningen fungerar i företag X, utifrån 

detta har vi endast intervjuat anställda på det företaget. Respondenterna har haft olika 

arbetsuppgifter och tillvägagångssätt och detta har redovisats tillsammans med hur länge de 

har jobbat på företaget. Anonymiteten ger respondenterna en större möjlighet att vara ärliga i 

sina svar och om några missförstånd eller funderingar dykt upp har vi ställt följdfrågor. 

Utöver det har respondenterna fått fördjupa sig till den nivå de ansett vara nödvändig. 

2.3 Analysmetod  
Efter intervjuerna lyssnade vi på inspelningarna och transkriberade det inspelade materialet, 

dessa sammanfattades och sammanställdes i en tabell. Vi jämförde sedan sammanfattningarna 

med varandra för att kolla om vi fått motsägande svar och efter detta förde vi diskussion för 

hur de bäst kunde presenteras, vi delade upp sammanfattningarna i kategorier baserat på vad 

som hörde ihop och de frågeområden som undersökningen fokuserade på utefter metoden 

Dekleva (1992) använt sig av. Dessa kategorier rubricerades Förvaltningsverksamhet, Agila 

metoder i systemförvaltningen, Spårbarhet och Ändringshantering. Resultatet innehåller 

intervjufrågor och svar sammanställt.  

När vi var klara med resultatet sammanställde vi en tabell där vi tog fram de problem som 

uppkom under förvaltningen. De problem vi hittade i litteraturen jämförde vi med de problem 

respondenterna hade i praktiken. Utifrån de problem vi identifierade har vi kategoriserat 

analysen kring fyra problemområden; kommunikation, ändringshantering, gamla/komplexa 

miljöer och agilitet. Dessa kategorier rubricerades och vi jämförde med teori för att fördjupa 

oss i problemen och hitta lösningsförslag som sen skrev ut i analysen. Det fanns andra 

problemområden än de vi har identifierat, men eftersom vi har avgränsat oss till 

ändringshanteringen så var inte dessa relevanta för just vår undersökning. För att avrunda 

analysen och slutsatsen skrev vi generellt om hur vi uppfattat agiliteten i ändringshanteringen.  
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2.4 Reliabilitet och Validitet 

2.4.1 Validitet 
Enligt Skärvad och Lundahl (1991) kan validitet definieras som ”frånvaron av systematiska 

fel” (sid 67). 

Man skiljer även mellan inre validitet samt yttre validitet. Inre validitet handlar om 

mätinstrument (enkätundersökning eller frågeformulär) mäter det som ska mätas i studien. 

(Goldkuhl, 2011). Yttre validitet handlar om hur pålitliga det svar som fåtts fram under en 

enkätundersökning eller intervju är. Det är inte alltid säkert att respondenterna svarar rätt, de 

kanske ljuger, minns fel eller vet inte svaret. (Skärvad och Lundahl 1991). 

 

 

 Teoretisk fenomen  

 Genom mätinstrument uppmätt fenomen 

 

Mätinstrument fångar bara in en del av den relevanta verkligheten 

– mätinstrument mäter för lite 

  

 

 Mätinstrument fångar bara in en del av den relevanta verkligheten 

men registrerar dessutom fenomen utanför den relevanta 

verkligheten – Mätinstrument mäter snett 

 

 

Mätinstrument fångar in hela den relevanta verkligheten men 

registrerar dessutom ytterligare fenomen utanför den relevanta 

verkligheten – mätinstrument mäter för mycket 

 

Figur 3. (Källa: Skärvad och Lundahl 1991, s.68). 

2.4.1.1 Inre Validitet 
Påverkan av inre validitet kan vara val av respondenter, dvs. respondenter som kan ge oss 

relevanta svar på våra frågor. Eftersom vi valde att basera vår undersökning på företag X 

lyckades vi få tag på anställda från just det företaget och därigenom öka den inre validiteten. 

Respondenterna valdes inte slumpmässigt, utan för att få giltiga svar på intervjufrågorna 

valdes kunniga personer inom området ärendehantering i systemutveckling av vår 

kontaktperson på företag X. 

Vi använde intervjuer som mätinstrument. Intervjuschemat bestod av två sorters frågor. Vi 

anser att det valda mätinstrumentet försett oss med det svar vi ansåg att få. Vid återkoppling 
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till figur 3 så hade mätinstrumentet fångat de relevanta svaren som vi avsåg att få svar på, 

dock hade mätinstrumentet även fångat information utanför vår undersökningsgräns. Dessa 

ogiltiga svar sållades bort vid behandling av de transkriberade intervjuerna. 

2.4.1.2 Yttre Validitet 
Det blir svårt att generalisera kvalitativa studier i vårt fall på grund av att i t.ex. kvantitativa 

studier så använder man sig av ett stort urval av population så som till enkäter, detta resulterar 

till att studien går att jämföra med verkligheten. Men i vårt fall där vi använder oss av 

kvalitativa studier, där populationen är liten, blir generaliseringen svår. Men genom att 

relatera vår studie till tidigare etablerade teorier, vilket vi har gjort, ökar den yttre validiteten. 

2.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet menas att om samma undersökning görs om så ska det ge samma resultat. Med 

kvantitativa studier kan man uppnå hög reliabilitet samtidigt som det i kvalitativa studier är 

mycket svårare (Avdic, 2011). Anledningen till att det är svårt att nå hög reliabilitet med 

kvalitativa studier kan exempelvis vara på grund av att samhället förändras samt att 

kvalitativa studier kan tolkas på olika sätt. För att öka reliabiliteten har vi försökt att beskriva 

hur vi har gått till väga så noga som möjligt. 
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3. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt redovisar vi den information vi valt ut från litteraturstudien, avsnittet ämnar 

förklara olika delar relaterade till förvaltning och vår studie. 

3.1 Systemförvaltning 
En organisation bedriver en verksamhet. En definition på verksamhet är enligt, (Nordström & 

Welander, 2007), något som görs, alltså handlandet medan med en organisation avses en 

juridisk enhet och sättet att fördela ansvar och befogenheter. Vidare säger Nordström & 

Welander (2007) att det är viktigt med att ansvaret och befogenheterna fördelas i 

organisationen. 

Systemförvaltning är då det som görs i en verksamhet. Detta görande kan delas in i 

vidmakthållande (en kombination av felrättningar, användarstöd, daglig drift och underhåll) 

och vidareutveckling (anpassningar och förbättringar). 

Enligt Nordström & Welander (2007) så är de traditionella indelningssätten för 

systemförvaltning, rättningar, förbättringar, anpassningar och sanering. Syftet med 

systemförvaltning är att stödja verksamhetens behov, dess förväntningar och krav. Detta görs 

genom att underhålla de funktioner som finns i verksamheten samt implementera nya 

funktioner (Nordström & Welander, 2007). 

3.1.1 Förvaltningsorganisation 
I stycket 3.1 Systemförvaltning definierade vi begreppet systemförvaltning som det som görs 

i en verksamhet. Detta görande ska i sin tur göras av någon eller några. Detta görande eller 

som vi kallar det, processer görs av förvaltningsorganisationen. 

 

Enligt Lundberg (2005) är en förvaltningsorganisation en miniorganisation i 

huvudverksamheten. Vi gjorde figuren nedan som illustrerar en förvaltningsorganisation. 

Förvaltningsorganisationen har ett antal roller från både IT-verksamheten och 

huvudverksamheten, ett antal processer som ska utföras och har ansvaret för 

förvaltningsobjekten. 

 

  
Figur 4. Begreppsmodell över förvaltningsorganisation (Källa: Egen). 
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Bilden ovan förklarar en verksamhet som vi här delat in i IT-verksamhet samt 

Huvudverksamhet har ett gemensamt system. Detta system ska förvaltas och underhållas av 

en förvaltningsorganisation. Förvaltningsorganisationen har ett antal processer för att utföra 

förvaltningen och för att kunna utföra behövs resurser, alltså ett antal väl definierade roller 

som utför kodningen, sköter kommunikationen med kunden samt har den övergripande synen 

över system. 

3.1.2 Verksamheten i förvaltning 
Med förvaltningsverksamhet menas det som görs inom förvaltningen. En förvaltnings- 

verksamhet har ett antal huvudaktiviteter. Dessa huvudaktiviteter är att hålla IT-system i drift, 

hantera ändringar samt ge användarstöd till användare. För att styra verksamheten så används 

ofta någon modell (Nordström & Welander, 2007). 

Förvaltningsverksamheten kan ligga på olika ställen. Den kan t.ex. ligga helt externt, den kan 

ligga i IT-verksamheten eller så kan den ligga mellan IT-verksamheten och 

huvudverksamheten enligt vår kontaktperson i företag X. 

3.1.3 Förvaltningsaktiviteter 
Förvaltningsverksamheter brukar brytas ner i fyra större aktiviteter, dessa aktiviteter utförs av 

olika roller. Dessa större aktiviteter är förvaltningsstyrning, användarstöd, ändringshantering 

och daglig IT-drift och underhåll. Förvaltningsstyrningen har som mål att prioritera uppdrag 

och delegera till rätt roll. Uppdragen inom förvaltningsstyrningen kretsar kring 

verksamhetsplanering samt operativ styrning och ledning. Inom förvaltningsstyrningen följer 

man upp överrenskomna mål, man korrigerar avvikelser och man utvärderar 

förvaltningsobjekt. Användarstöd avser stöd till slutanvändarna, detta brukar delas upp i två 

delaktiviteter: att besvara frågor samt att utbilda och informera. (Nordström & Welander, 

2007) 

Ändringshantering omfattar alla delar från att ett ändringsbehov uppstår till att ändringen är 

införd. Förhoppningsvis är ändringar redan planerade i förvaltningssituationen och endast ett 

fåtal kräver akuta åtgärder. Denna ändringshantering innehåller följande delar: 

 Objektpart IT- 

Systemförvaltningspart 

IT- 

Driftpart 

Initiering X X  

Beredning X X  

Prioritering X X  

Genomförande X X  

Test X X X 

Införande X  X 

Uppföljning X X  
Figur 5. visar delarna i ändringshanteringen och vilka parter som agerar (Källa: Nordström & Welander, 2007, 

s.59). 

 
Ändringshanteringen är för det mesta sekventiell och berör hela systemförvaltningen, även 

IT-driften har en liten del i slutet när systemet testas och är redo att införas. Orsakerna till 

ändringen kallar vi ändringsgrund, de delas upp i tre delar; upptäckt av fel, behov av 

förändring och upptäckt att behov har upphört. Med att behov har upphört menas att 

verksamheten har förändrats till den punkt att IT-verksamheten har funktioner som inte längre 

används. När en ändringsgrund har uppkommit går vi vidare till ändringsstrategier, alltså hur 

man fortlöper efter förslag på ändring. Dessa är; genomföra ändringar, avvisa och ej 
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genomföra ändringar, anpassa objektverksamheten efter IT-systemet och att använda IT-

systemet till annat än ursprungssyftet. Efter initieringen av en ändring och man har fastslagit 

att ändring ska ske är det dags att prioritera. Prioriteringen sker iterativt och de olika 

prioriteringsnivåerna kan variera. Beredningen fortsätter sen med att ändringsarbetet planeras 

i detalj, följande arbetsuppgifter genomförs; specificering och konsekvensanalys. Vid 

specificeringen tar man reda på vilken/vilka program som berörs och hur ändringen ska 

genomföras. Konsekvensanalysen innehåller steg som resursuppskattning, tidsuppskattning, 

kostnadsuppskattning och att fördela ändringsuppdrag. Ändring och test sker iterativt, man 

går fram och tillbaka tills man får önskvärt resultat. Utöver ändring av kod sker även ändring 

av dokumentation och eventuell utbildning. Test är en komplicerad process som berör många 

parter och tar därför tid. Införande fortlöper med hantering, detta avser att kontinuerligt 

behandla ärenden i den takt de uppstår. Releasehanteringen däremot går tillväga med att man 

samlar in och genomför ändringar för att införa vid planerade tidspunkter. (Nordström & 

Welander, 2007) 

 
Daglig IT-drift och underhåll pågår ständigt till skillnad från ändringshanteringen där en 

process startar när en förfrågan uppstår. Deras uppgift är att underhålla den tekniska 

infrastrukturen. Driften är mer automatiserad och maskinell, i praktiken innefattar detta 

löpande arbete med infrastruktur och IT-system (Nordström & Welander, 2007). 

Det finns flera förvaltningsaktiviteter men de är så pass objektberoende att de är svåra att ta 

upp i denna uppsats. Exempel på dessa aktiviteter är hantera design, kvalitetssäkra, 

statistikuttag, säkerhetsarbete eller marknadsföra. 

3.1.4 Kommunikation med kund 
Kommunikation mellan den utvecklare och kund är väldigt viktigt för att utvecklaren ska 

kunna programmera det kunden vill ha. Enligt Dale & Saiedian (1999) finns det 4 

huvudproblem när det gäller kommunikationen mellan kund och utvecklare. 

“Time resistance. Person never has time to meet with you. 

 

Overload resistance. No matter how much information is 

given to the person, it is never enough. 

 

Silence resistance. Person does not react or respond to 

anything said. 

 

Impracticality resistance. Person always reminds you 

that he lives in the real world. 

 

 Compliance resistance. Person always agrees with you. 

Reservations are never expressed and the implications is 

that whatever you do is fine” (Dale & Saiedian, 1999, s.422). 

Andra problem kan vara att terminologi som inte förstås av den andra parten används 

”Professionals love the use of jargon and acronyms and use them profusely” (Dale & 

Saiedian, 1999, s.422). Användning av komplexa ord kan medföra att kunden blir förvirrad 

och irriterad därför är det viktigt att anpassa kommunikationen till kundens tekniska 

kunskaper (Dale & Saiedian, 1999). Ett annat problem kan vara att system oftast är så 

komplexa så det är svårt för själva utvecklaren att förstå och sedan att förklara det för en kund 

som förstår ännu mindre blir väldigt svårt. 
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Ett vanligt fenomen är att utvecklaren är nedlåtande mot den ”dumma” användaren. Med 

denna attityd blir resultatet av systemet dåligt för kunden på grund av att utvecklaren tror att 

det här är för komplext för att förklara och vill därför inte slösa tid (Dale & Saiedian, 1999). 

 

Enligt Dale & Saiedian (1999) tillhandahåller man många fördelar om kunderna utbildas för 

att förstå de tekniska termerna som utvecklaren använder. Fördelarna kan vara att kunden 

förstår bättre vad denne kan förvänta sig av utvecklaren och om problem uppstår, hur denne 

kan lägga fram sitt problem så att det blir lösbart. Ännu viktigare är att vid förståelse för 

systemet, för kundens del, att det byggs upp en tillit till varandra och kunden kan öppna upp 

sig mera. 

3.2 Agila metoder 
Definitionen av att vara agil är enligt Jim Highsmith att kunna leverera snabbt, ändra snabbt 

och ändra ofta (Highsmith & Cockburn, 2000). De agila teknikerna är beroende av de 12 

principer som är en grund för de agila metoderna, så som kontinuerligt leverera mjukvara, 

välkomna kravförändring, kommunikation mellan människor, dessa är några av de 12 

principerna. Det har under en längre tid diskuterats hur systemutveckling kan skötas för att 

leverera resultat snabbare, med mycket information och billigare lösningar (Dybå & 

Dingsøyr, 2008). Under 1990-talet ökade populariteten med de agila metoderna, då reaktionen 

på de traditionella metoderna ansågs vara alltför processtunga och svåra att hantera 

förändringskrav (Larman & Basili, 2003). Kunders krav förändras oftast under ett pågående 

projekt, vilket leder till att utvecklarna arbetar med en ständigt förändrad kravspecifikation. 

Detta är en viktig del som påverkade framväxten av de agila metoderna. De agila metoders 

principer och praxis säkerställer att kunden är nöjd genom att involvera kunden i alla faser i 

utvecklingen, samt att krav välkomnas i sista minuten (Bhalerao & Puntambekar, 2009).   

I Dybå & Dingsøyr’s artikel nämner de att det finns vissa utövare och forskare som kritiserar 

agila metoder där de menar att det finns för lite forskning inom ämnet och att den 

vetenskapliga stöd den har nu är för vag. De har även fått kritik där de menar att agil 

utveckling inte är något nytt, och att dess arbetssätt har funnits sedan 1960- talet. Dessa 

utövare och forskare riktar även dess kritik mot att agil utveckling är utformad för små 

utvecklingsgrupper, där mindre projekt är mer passande, och större projekt lämpar sig bättre 

för andra metoder (Dybå & Dingsøyr, 2008). 

3.2.1 Agila Manifestet 
I början av 2001 samlades sjutton representanter från olika metoder så som Scrum, Extreme 

Programming (XP), DSDM och Crystal för att ta fram ett alternative till dokumentation 

driven process. Vad som framkom var Manifest för Agil systemutveckling (Cohen, Lindvall 

& Costa, 2004) som sammanfattar de fyra värderingar som Agila metoder värdesätter: 

”Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa 

andra att utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring framför att följa en plan 

 

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till 

vänster mer.”(Beck, K. et. Al., 2001). 
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Innebörden med ”Individer och interaktioner framför processer och verktyg” förklarar 

Cockburn (2000) att fokus ska ligga på människor i gruppen istället för rollerna i 

processdiagrammet, med roller i processdiagrammet menas, de roller som tagits fram i 

planeringen. Vidare berättar Cockburn, genom goda interaktioner mellan individer hittas 

lösningar och brister i äldre lösningar.  

”Fungerande programvara framför omfattande dokumentation” beskriver Cockburn (2000) 

som koden och vad som körs, alltså den slutgiltiga programvaran är det som visar för kunden 

och användaren vad utvecklingsteamet har byggt. Dokumentationen visar vad som ska göras 

och hur det kan göras med dess krav, analys och design, sekvensdiagram mm. Vidare tar 

artikeln upp att dokumentation kan vara väldigt användbara, men med måttliga mängder 

information.   

”Kundsamarbete framför kontraktsförhandling” är den tredje delen i manifestet där 

Cockburn (2000) beskriver relationen mellan människor som vill ha en ny programvara och 

de som bygger programvaran. Det Cockburn menar är om man följer agil utveckling rätt finns 

det inget ”vi” och ”dem”, utan det finns bara ”vi”. Med att ha bra kundsamarbete där man tar 

hänsyn till gemensamt beslutfattande och har bra kommunikation leder det till bra slutresultat 

på slutprodukten. Genom att kunden får vara med och bestämma där han/hon har nära 

samarbete med utvecklingsteamet blir ett kontrakt onödigt.     

”Anpassning till förändring framför att följa en plan” är den fjärde och sista delen i 

manifestet. Där man utvecklar under en tidsintervall som varar mellan 2-4 veckors intervaller. 

Den korta utvecklingsfasen kallas i metoden Scrum för sprint, detta gör det möjligt för 

projektansvariga att ändra prioriteringarna för att matcha deras behov (Cockburn, 2000). 

3.2.2 Scrum 
I vår studie är Scrum den metod som vi kommer lägga uppmärksamhet på, med dess tekniker 

som är baserade på de principer som karakteriserar agila metoder. 

Bilden nedan beskriver processen för metoden Scrum. De olika komponenterna i bilden 

beskrivs under rubrikerna nedanför. 

 Figur 6. Scrum-flöde (Källa: Schwaber & Beedle, 2002, s.8). 

3.2.2.1 Roller 
Scrum-teamet innehåller en produktägare, utvecklingsteamet och en Scrum-master. Teamet är 

självorganiserat. Det krävs att teamet är rutinerade, främst utvecklarna, detta på grund av att 

teamet har ett så flexibelt sätt att arbeta där det inte finns någon expertis på ett specifikt 

område inom utvecklingen. Utvecklarna väljer själva vilka delar i sprinten som de vill jobba 
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med. Scrum är framtagen på sådant sätt att optimera utvecklarnas kreativitet, flexibilitet och 

produktivitet (Sutherland & Schwaber , 2011). 

Utvecklingsteamet  

Teamet bör bestå av ca sju utvecklare, plus eller minus två som är tillräckligt kompetenta för 

att leverera ett färdigt system eller delsystem (Schwaber & Beedle, 2002). Enligt Sutherland 

& Schwaber (2011) är teamet färre än tre utvecklare minskar utbytet av information mellan 

medlemmarna vilket kan resultera till lägre produktivitet. Författarna förklarar vidare att 

mindre team kan resultera till att de inte kan leverera potentiella betaversioner av systemet. En 

anledning till detta kan vara att när teamet är så pass liten finns risken att de saknar 

färdigheter som behövs för att slutföra en sprint (Sutherland & Schwaber, 2011). När 

utvecklingsteamet är större åtta utvecklare, kan detta påverka produktiviteten negativt och 

Scrum-mastern får det svårt att styra upp de dagliga Scrum-mötena (Schwaber & Beedle, 

2002). 

Scrum-master 

Scrum-masterns roll är att styra projektet åt rätt riktning, han/hon är den som driver 

utvecklarna att följa Scrums värderingar och regler. Scrum-master lyssnar på vad utvecklarna 

säger under de dagliga Scrum-mötena, om någon i utvecklingsteamet har problem så löser 

man det tillsammans. Scrum-mastern samarbetar med produktägaren och Scrum-teamet för att 

skapa en product backlog till sprinten (Schwaber & Beedle, 2002). 

Produktägare 

Produktägaren är den som ansvarar för product backlogen, där han/hon är beställare, oftast en 

kund. När det gäller intern utveckling kan produktägaren vara projektledare eller 

avdelningschef (Schwaber & Beedle, 2002).   

3.2.2.2 Sprint 
Sprinten är den centrala delen i Scrum, den ska begränsas till en tidsperiod på en månad eller 

mindre. När sprinten är releasebar levereras den till kund. Efter avklarad sprint påbörjas nästa 

sprint (Sutherland & Schwaber, 2011). Att ha korta sprintar är bra enligt Kniberg (2007) då 

kunden får små leveranser av systemet, detta resulterar till enligt författaren att utvecklarna 

får feedback oftare från kunden /produktägaren och därför styrs utvecklarna oftare i rätt 

riktning. Under en pågående sprint får inga nya krav eller ändringar från kunden tillkomma, 

utan dessa läggs in i nästa sprint. Sprintar består av sprintplaneringsmötet, utvecklingsarbetet, 

dagliga Scrum-möten och sprintgranskning (Sutherland & Schwaber, 2011). 

Sprintplaneringsmöte 

Utvecklingsteamet har ett möte med Scrum-master för att planera varje sprint. Mötet varar i 

åtta timmar för varje sprint och består av två delar, där den första delen närvarar 

produktägaren för att diskutera fram vilken funktionalitet som ska byggas under nästa sprint. 

Under nästa del arbetar teamet själva med Scrum-mastern för att diskutera fram hur 

funktionaliteten ska byggas under sprinten, här nyttjas Product backlog som är input för mötet 

(Schwaber & Beedle, 2002). 

Dagliga Scrum-möten 

Att utveckla mjukvara är en komplex process där det krävs mycket och nära kommunikation, 

det är här de dagliga Scrum-mötena kommer in där utvecklingsteamet har korta möten varje 

dag. Dessa möten ska inte vara längre än 15 min (Schwaber & Beedle, 2002). Varje medlem i 

utvecklingsteamet förklarar under mötet: 

 ”Vad har gjorts sedan förra mötet?  
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 Vad kommer att bli gjort innan nästa möte?  

 Vilka hinder står i vägen?” 

            (Sutherland & Schwaber, 2011, S.10) 

 

Scrum-mastern bär ansvaret att mötet inte överstiger den uppsatta tiden på mötet, där han/hon 

ser till att utvecklarna inte pratar allt för länge. De dagliga Scrum-mötena eliminerar andra 

möten, förbättrar kommunikationen och identifierar problem som en utvecklare kan ha där 

teamet kan vara till hjälp för att lösa hindret (Schwaber & Beedle, 2002).  

  

Sprintgranskning 

Sprintgranskningen är ett fyra timmar långt informationsmöte vid enmånadssprintar, det är 

kortare vid kortare sprintar, där utvecklingsteamet presenterar för produktägaren vad som har 

implementerats under sprinten. Detta möte hålls i slutet av sprinten(Schwaber & Beedle, 

2002). Det som sker under mötet är att produktägaren identifierar vad som har blivit klart och 

vad som inte har blivit klart under en sprint. Utvecklingsteamet demonstrerar för kunden det 

som har gjorts under sprinten och svarar på frågor om arbetet. Vidare berättar produktägaren 

om produktbackloggens tillstånd; vad som har gått bra och vilka problem som stöttes på under 

sprinten diskuteras under mötet samt hur dessa problem löstes (Sutherland & Schwaber, 

2011). 

3.2.2.3 Scrum-artefakter 
Arbetet som ska göras representeras i form av två artefakter, dessa ska vara lätta att granska 

och anpassa så utvecklingen regelbundet kan leverera färdig programvara. Summan av den 

product backlog-del som blir färdigställd i en sprint kallas inkrement. I slutet av en sprint 

måste inkrementet vara färdigt, med färdigt innebär att produkten ska vara användbar och 

utvecklarna ska klassa den som färdig (Sutherland & Schwaber, 2011). 

Product backlog 
Product backlog är en lista över krav på produkten, den innehåller allt som slutprodukten ska 

innehålla. Product backlog är dynamisk och ansvaret över den ligger på produktägaren som 

ser till att prioriteringen och kraven stämmer(Sutherland & Schwaber, 2011). 

Sprint backlog 
Sprint backlog är den del av product backlog som valts ut för sprinten i fråga. I sprinten ingår 

en plan för leverans, alltså vad för funktionalitet som ska vara färdigställd i sprintens slut. 

Sprint backlog anpassas av utvecklingsteamet under sprintens gång då de blir mer insatta i 

vad som behövs för att nå sprintmålet. Nya krav ska dock inte läggas in mitt i en sprint 

(Sutherland & Schwaber, 2011). 

3.3 Agilitet i ändringhantering 
Här nedan ges en förklaring till vad agil utveckling är och vad ändringshantering är för något 

för att sedan vävas ihop, även några nackdelar samt fördelar kommer nämnas om agil 

utveckling i ändringhanteringen enligt Howard (2012). 

Agil utveckling handlar mycket om effektivitet, flexibilitet och är mottagliga för förändringar. 

I teorin ska alla krav och lösningar lösas inom teamet, detta stämmer dock inte alltid med 

verkligheten). 

Enligt Howard (2012) handlar ändringshantering om en del rutiner och metoder som måste 

följas från att en ändring behövs i ett system eller i en produkt till det faktiska genomförandet 

och leveransen till kunden. Syftet är att negativa effekter minimeras att resurser används på ett 

effektivt sätt och att arbetet ger en spårbarhet.  
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Frågan som Howard ställer sig är: kan man införa agilt i ändringhanteringen? Då agil 

utveckling anses som snabbt och flexibelt medan ändringhaneringen anses som motsatsen. 

Svaret blir at varje projekt är en kompromiss: en balans mellan prestanda, snabbhet och 

robusthet. 

I en ideal värld skulle ändringar eller projekt levereras snabbt, det skulle vara testad på ett 

transparent sätt och de skulle vara funktionella. Men som Howard säger: ” Unfortunately this 

is not an ideal world and we are forever looking for ways to get the product out to the client as 

quickly as possible.” (Howard, 2012). 

 

Vidare säger Howard att man inte borde dra ner på kvalitén för snabbhetens skull. Och det är 

just det som är det potentiella risken med agil utveckling. Kvalitén kan bli lidande om det inte 

finns kompetenta personer som förstår vad de gör och har kontrollerade processer. Minskad 

kvalité gör att det bildas fler problem i framtiden. 

Enligt Jones (2010) har programvara med dålig kvalité blivit så dyr som $150 miljarder per år 

i USA och över $500 miljarder per år världen över. 

 

 
Figur 7. Visar att dålig kvalité är billigare tills man kommer till slutet av 

programmeringen, efter det är det koden med den högre kvalitén det 

billigaste (Källa: Jones, 2010, s.29). 
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4. Resultat 
Här presenterar vi sammanfattning av den information vi erhållit från intervjuerna. 

Sammanfattningarna har delats upp och rubricerats efter kategorierna vi diskuterade fram. 

4.1 Respondenter 
R1  
Respondent 1 jobbar med det interna ärendehanteringssystemet Maximo med anpassningar, 

drifthjälp, support samt diverse skräddarsydda affärssystem och faktureringssystem för Telekom.  

R2  
Respondent 2 har en delad roll, denne jobbar som service manager, projektansvarig och 

systemutvecklare. Just nu förvaltar respondenten ett system som denne byggde för ett par år 

sedan. Respondenten har jobbat på företag X sedan 1998.  

R3  
Respondent 3 jobbar med changen, problem management och incidenthantering och har jobbat på 

företag X sedan 2010.  

R4  
Respondent 4 är ansvarig för företag X supportgruppering samt har ansvarsområden för 

servicedesken. Respondent 4 har jobbat på företag X sedan 2008.  

R5  
Respondent 5 jobbar med nyutveckling och vidareutveckling. Respondenten ägnar inte så mycket 

tid i förvaltningen, men det kan komma perioder där han får in supportärenden med buggar som 

måste återgärdas. Respondenten har jobbat på företag X sedan september 2011.  

R6  

Respondent 6 jobbar med det interna ärendehanteringssystemet Maximo och har jobbar på företag 

X sedan 2006.  

R7  
Respondent 7 jobbar med 2 olika förvaltningsprojekt. Det ena är servicedesk och det andra är ett 

litet projekt som befinner sig i utvecklingsfas. Respondent 7 har jobbat på företag X sedan 1999. 

4.2 Förvaltningsverksamhet 
Hur ser processen ut när ni får in nya krav från kunden? 
Respondent 1 jobbar med Företag Y som använder ett ärendehanteringssystem som heter 

Remedy. Ärendena som kommer in systemet går genom en service desk som skiljer mellan 

fel och ändring, i service desk får de en ticket. Sedan höst 2012 ska alla ändringsbegäranden 

godkännas en gång till, så fort respondent 1 får en ändring ska företaget ge godkännande. 

Respondent 1 berättar även att det är företag Y själva som bestämmer prioritet, de har gjort en 

klassificering över applikationens delar baserat på vad i verksamheten den påverkar, så de 

bestämmer om något behöver göras och hur viktigt det är. Men beroende på ändring så 

bestämmer inte alltid kunden, respondenten kan vara med och bestämma prioritet. 

Respondent 2 hade lite svårt att besvara denna fråga. Men det svar vi fick var att kunden 

skickar e-post till supporten som sedan skickar den vidare till utvecklarna. Exempel på sådant 

som har rapporterats in är buggar som inte fungerar, data i databasen ser inte okej ut. 

Respondenten säger att de har nära kontakt med kunden där kunden sitter med i de dagliga 

Scrum-mötena. När kunden inte är på plats sker kontakten genom Skype, e-post eller telefon. 

Det mera korrekta sättet är som nämnt tidigare att buggar ska rapporteras in så att utvecklarna 

får e-post där det nya kravet kan tidsrapporteras för att kunna lägga ner tid på hur mycket som 

har lagts ner på ett specifikt krav. 

Respondent 4 säger att processen för hur ändringar hanteras beror på vilken del av 

verksamheten som tar emot ändringen. Vidare säger respondenten att i många fall så sker en 

gemensam levereras av ändringen där driftsidan och utvecklarsidan jobbar tillsammans. 
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Servicedesken tar emot de flesta ändringsbegäran och som sedan registreras i 

ärendehanteringssystemet för att sedan delegeras ut till rätt person och rätt gruppering. 

Respondent 5 svarar att processen för hur de hanterar krav beror på hur man lagt upp det med 

kunden. Vissa kunder har mer kompisartad relation, de ringer med sin begäran som inte är 

särskilt formellt framställt och man tar det med kunden direkt. Det gäller att ha en bra kontakt 

med kundens ansvariga. Vid vissa andra fall, framförallt statliga kunder eller myndigheter har 

man en helt annan struktur. Det finns andra sätt att kravställa och processen kan ta upp till ett 

halvår för en liten ändring. Det ska gå igenom alla de otaliga processerna. Det varierar 

beroende på kund. 

Kravhanteringen ser ut olika för Respondent 6, krav kan komma in genom 

ärendehanteringssystem, e-post, telefon eller personliga möten. Ändringar exempelvis 

kommer in genom systemet. Eftersom dessa projekt inte har många slutanvändare kan man 

oftast utföra en ändring så fort som möjligt då personerna som skickar förfrågan är kunniga 

inom området, när ärendet kommer in är godkännandeprocessen redan gjord. Det bygger 

mycket på den personliga relationen. Respondent 6 paketerar releaser med ena kunden, inte 

med den andra, fast trots det sker arbete oftast löpande. Kunderna bestämmer prioritet på 

kraven men Respondent 6 kan tycka till om saken, exempelvis om de inte hinner med alla 

ändringar kan de föra dialog med kunden för att bygga en prioriteringslista. Men de försöker 

få med allting. 

Respondent 7 förklarar att när något ska ändras så skickar kunden en ändringsförfrågan till de 

på förvaltningen. Förvaltarna uppskattar tiden, godkänner den, sedan utvecklas ändringen, när 

den är klar så acceptanstestas den och till slut så läggs ändringen in i produktionen. Alla 

ärenden går via Maximo, både externa och interna. 

Hur ser det ut i ändringshanteringen när ni får in krav, beroende på storleken på 

kravet? 

Respondent 2 förklarar att krav brukar komma in som supportärende först. Är kravet litet som 

t.ex. byta färg någonstans i applikationen, då löser utvecklaren problemet med detsamma. 

Men är kravet större för de en dialog med kunden där de tillsamman bollar fram och tillbaka 

tills utvecklarna har förstått vad kunden vill. Ju mer omfattande kravet är desto mer 

djupgående blir dialogen med kunden. 

Respondent 4 arbetar ITIL-baserat och då grundar sig klassificering på impact och urgency. 

Kunden bestämmer själv hur viktig ändringen är och hur snabbt det bör vara klart. Det finns 

prioriteringsnivåer från 1 till 5, där 1 är akut (även kallad major changes) och 5 som är mindre 

viktiga. Major changes kan vara att en server går sönder, det kan påverka kunderna och de 

kan förlora miljoner på timmar därför måste problemet åtgärdas genast. En förändring med 

nivån 5 skulle däremot vara en planerad förändring som inte är bråttom och kan ta ett halvår. 

Respondent 5 svarar att alla ändringar prioriteras baserat på vilken initial bedömning som 

görs beroende på hur omfattande den ändringen är i tid. Sen är det en förhandlingsfråga med 

kunden. 

Respondent 7 förklarar att en change advisory board (CAB) prioriterar och accepterar 

ändringar. Ändringar brukar paketeras, små som stora. Releaser har de en gång i månaden, de 

samlar in ändringar som hör ihop och som är godkända av CABen och sedan releasas den. 

Vem beslutar storleken och klassificeringen på ändringen? 

Respondent 2 kunde inte ge oss ett svar på denna fråga. Respondenten säger att han har sett 
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siffrorna på klassificeringen till kravet men inte förstått det. Vidare säger han att kunden sätter 

storleken på ändringen.  

Respondet 5 säger att man sätter en initial bedömning då ändringen kommer in. Det sätts av 

teknikerna som ska utföra ändringarna. Sen går den här ändringsbegäran till CABen som har 

ett möte och diskuterar ändringen. I CABen finns det då representanter från kunden och från 

det utförande företaget samt en seniortekniker som är med som tekniskt stöd under 

förhandlingen. CABen bestämmer om det är ”go” eller ”no go”. Ska man utföra den här 

ändringen eller ska man lägga ner den. Efter att CABen tagit sina beslut så kan då 

klassificeringen eller prioriteringen ändras för att CABen kanske kommer fram till att 

ändringen är en blixtändring och inte en lågprioritetsändring som förstalinans support initialt 

trott att det är. Men när man tar mötet med kunden så kommer man fram till att det är en 

viktig ändring. 

Respondent 7 berättar att CABen går igenom listan och sedan konsulterar med respondenten 

och hans kollegor. Men de som fattar beslut är CABen. 

4.3 Agila metoder i systemförvaltningen 
Använder ni någon form av agil metod där du jobbar? 
Respondent 1 arbetar inte mycket agilt, man hinner inte starta upp en metod för små 

ändringar. Vid större projekt kör de agilt men det är viktigt att kunden är med på den punkten. 

Eventuellt så skulle agilt köras vid planering och utveckling, normalt arbetar de på företag X 

agilt under utveckling med de som jobbar med företag Y har andra tillvägagångssätt. Det blir 

olika arbetssätt beroende på företag. 

Respondent 2 säger att de använder metoden Scrum. 

Respondent 5 säger att alla processer innehåller agilt men inte på en transparant nivå, men 

processerna är agila på det sättet att en change ska verifieras av kunden. Om ändringen inte är 

accepterad kommer den tillbaka och det sker en förbättring, sedan får kunden testa ändringen 

igen. Så det finns en iteration, dock är den inte lika smidig som t.ex. metoden Scrum. 

Respondent 6 använder sig inte av agila metoder i sitt arbete men anser att dagliga Scrum-

möten hade varit hjälpsamt, för tillfället har respondent 6 förvaltningsmöten varannan vecka 

vilket respondenten ansåg vara väldigt lite. Respondenten känner att kommunikation kan vara 

ett bekymmer, ofta för att kunden inte vet vad de vill eller inte har insikt i hur stort arbete det 

kan innebära. Men respondenten känner att det inte är kundens jobb att kunna sådant. 

Respondent 7 säger att de inte använder agila metoder. De kör med ITIL-processen.   

Använder ni metoden i sin helhet? Om inte, varför? 

Respondent2 förklarar att de har anpassat metoden Scrum efter deras behov. Han skulle inte 

kunna kalla det för ideal Scrum så som den är tänkt från början, utan det de har gjort är att 

plocka de delar som de kan jobba med.  

Respondenten förklarar vidare att deras dagliga Scrum-möten brukar dra ut på längden, en 

påverkande faktor är att utvecklarna känner att de har chansen att fråga kunden om de olika 

sprintarna de arbetar med vilket då drar ut på tiden. De dagliga Scrum-möten ska ta 15 min 

men som det ser ut nu tar dessa möten ca 40 min. 

Känner du att agila metoder hjälper dig i ditt arbete? 

Respondent2 tycker att Scrum-mötena ger bra återkoppling där man kan stämma av läget 
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varje dag. Vidare berättar han att man inte känner sig utelämnad med något man sitter 

sittandes med.  

Ser du några svårigheter med de agila metoderna i ditt arbete? 

Respondent 1 hade svårt att nämna brister, han hade inte ett objektivt synsätt enligt sig själv. 

Att alla beslut måste godkännas, även mindre ändringar, ansåg han vara en brist. Den nya 

godkännandeprocessen gjorde att exempelvis ett önskemål på ändring kom in i september 

men att det inte blev godkänt förrän början av december och då skulle det vara genomfört 

innan nyår. Han hade gärna sett ett agilt tillvägagångssätt för att göra processen snabbare. 

Men det beslutet skulle i slutändan ligga hos företag Y, mer specifikt deras engelska 

verksamhet. 

Respondent 2 förklarar att de kan få lite problem med sprintarna där de kan bli lite väl 

flytande. De i teamet strukturerar upp och väljer ett antal user stories, men respondenten 

berättar att det blir problem när kunden får en ny idé och den stoppas in i en pågående sprint. 

Så ska det egentligen inte gå till, utan man jobbar klart med sprinten och sedan kan man 

stoppa in nya. 

Känner du att det finns någon eller delar i de agila metoderna som du tycker att det är 

överflödig. 

Respondent 2 kunde inte komma på något, men han kunde berätta att de dagliga Scrum-

mötena kunde dra ut på tiden, ibland kan det ta upp till 50 min, men enligt Scrum så ska inte 

dessa möten vara längre än 15 min. Vidare berättar han att mycket av den tid som går åt vid 

dessa Scrum-mötena är av icke intresse för just honom, där man sitter och lyssnar på andras 

problem och diskussioner som han kanske inte alltid är intresserad av.   

4.4 Spårbarhet 
Har ni någon spårbarhet på era ändringar, alltså kan man spåra tillbaka om något fel 

inträffar för att ta reda på vem som utfört den ändringen? 

Respondent 1säger att spårbarheten sitter i ett ärendehanteringssystem vid namn Remedy där 

alla changar dokumenteras och godkänns. Där står tid, närvaro och även om andra har gjort 

ändringar. 

Respondent 5 svarar att alla ändringar loggas i stödsystemet Maximo. 

Respondent 6 använder sig av SourceSafe i ena projektet men påpekar att det går att göra 

ändringar utanför det systemet. Målet är att dokumentera ändringar och de tänker aktivt på 

dokumentation när de jobbar, däremot kan det ibland bli svårt att kolla ändringarna. 

Respondent 7 säger att allt dokumenteras, det är därför de paketerar allting. De har ett 

releasedokument i Maximo där de skriver vilka ändringar som har gjorts och vad som har 

gjorts. Datumet är klockat vilket är viktigt speciellt säger han när något stort ändras på 

systemnivå.  

4.5 Ändringshantering 
Ser du några svårigheter i ändringshanteringen? 

Respondent 2 tycker att det kan vara svårt att förstå vad kunden menar. Eftersom deras kunder 

är engelsktalande så kan det ställa till med problem då de känner att de inte når fram till 

varandra. Han förklarar vidare att eftersom de har kontakt med kunden på distans så skapar 

det problem, det hade varit skillnad om utvecklarna hade kunden över axeln. Så just nu 

berättar han att det är kommunikativt brus. Vidare berättar respondenten att det största hindret 

är att utvecklarna kan de rent tekniska delarna men de kan inte de mer affärsmässiga delarna, 
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kunden vet vad funktionerna ska vara till för men inte hur det görs, utvecklarna vet hur det 

görs men kanske inte alltid vad de vill ha funktionerna till. Respondenten säger att där 

emellan finns det oftast en glapp. 

”Det är svårt för en utförande tekniker att få den bakgrundsinformation som den behöver för 

att jobbet ska bli optimalt.” säger respondent 5, att det är problem med kommunikationen 

mellan kund och utvecklare. 

Ändringarna kommer oftast tillbaka till teknikern från kunden för att teknikern missuppfattat 

ändringsbeskrivningen. Ett system för direkt kommunikation mellan kunden och den 

utförande kunden skulle minska missuppfattningarna. Tekniker har en roll som utförare. Det 

är change manager som är kommunikationslänken mellan den utförande teknikern och 

kunden. I vissa fall så finns det ingen change manager och då har teknikerna direkt kontakt 

med kunden och gör ändringarna som kunden vill ha. En change manager har en övergripande 

koll över systemet vilket en tekniker inte har och då förlorar man den överblicken som det 

striktare systemet ger. 

Respondent 6 anser att det uppstår svårigheter när system blir komplexa och kan påverka 

andra bolag vid ändringar. En annan svårighet kan vara att arbeta med gamla miljöer, gamla 

miljöer kanske inte klarar av de nya ändringarna. 

Att förstå kraven kan ibland ta tid enligt Respondent 6, om man arbetar med gamla miljöer 

kan det även vara tidskrävande att hitta någon som fortfarande förstår sig på den. 

Respondent 7 kunde inte identifiera så många svårigheter i ändringshanteringen. Han tyckte 

att det mesta fungerade bra. Det enda problemet som kunde uppstå var tidsuppskattningen. 

Där om man uppskattar att något ska ta 20 timmar men tar 60 timmar. Man vet aldrig vad 

man stöter på säger respondenten.    

Vad tar tid i ändringshanteringen? 

Respondent 5 säger att det som tar tid är att få tydliga krav. Att få fram krav som faktiskt går 

att genomföra, man borde standardisera så att kunde ger den information som tekniker 

behöver för att utföra jobbet. Följfrågan om man kanske kunde har ett ramverk av frågor som 

kunden fick svara på blev svaret att det redan fanns otaliga supportsystem för förstalinans 

support där man har automatiserat ändringarna som kommer in. Ofta är det kopplat till 

klassificeringar, så om man väljer nät så kommer det upp en blankett med en checklista där 

man fyller i vad man har för problem. Nackdelen var att kunderna lämnar det blankt för de 

orkar inte fylla i, frågorna blir så standardiserade och tar oftast väldigt långt tid. Risken är att 

kunden blir arg för att denne vill ha en personlig kontakt. 

Respondet 5 tror mer att det ska finnas en tätare kontakt mellan kunden och teknikern så de 

kan utbyta information. Ännu en följdfråga ställdes, kan inte teknikern sköta 

kommunikationen med kunden istället för förstalinan? Respondent 5 svarar förstalinan har 

stor kompetens, dock är det så många kunder som ringer att förstalinan omöjligt kan lösa alla 

problem. Sedan vill man att kommunikationen inte ska gå uppåt utan kommunikationen ska 

gå via förstalinan. Vidare säger respondet 5 att många kunder har ett e-postsystem men det är 

långt ifrån alla som använder det, de vill hellre ha personlig kontakt. Det är något 

psykologiskt att när något inte fungerar så vill man ha personlig kontakt. Då kunderna skickar 

e-post får de ett automatsvar att ärendet har tagits emot, men människor har en tendens att inte 

lita på automatsvar för man litar inte på att någon har sett e-posten. 
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5. Analys 
I detta kapitel redovisar vi den analys vi gjort på intervjuerna. Vi har kategoriserat 

problemen och ritat en modell över hur processen för ändringshantering kan se ut baserat på 

de lösningar vi redovisat. 

 

Inledningsvis identifierades ett antal oorganiserade problem som nämndes under intervjuerna, 

dessa problem presenteras i tabellen nedan. Identifieringen av problem har inte behandlats på 

något sätt än att vi tagit svaren från intervjuerna vi fått och valt att generalisera. 

  

Problem  

P1.  Processen för godkännande av ändring 

tar för lång tid 

 

P6.  Dålig gammal kod - Svårt att hitta någon 

som kan koden/kommer ihåg koden  

 

P2.  Ostrukturerad kundhantering 

 

P7.  Brist på att tekniker får den 

bakgrundsinformation för ändringen/ 

systemet som behövs 

 

P3.  Otydliga krav medför att mycket tid går 

åt att förstå vad kunden vill 

 

P8.  Brist på en Change manager medför att 

den övergripande synen över systemet 

försvinner 

 

P4.  Brist på kommunikation med kund 

medför att ändringen inte blir rätt 

 

P9.  Komplexa system medför att man 

förlorar den övergripande synen på systemet 

vilket i sin tur blir svårare att göra en 

ändring utan att det påverkar andra delar av 

systemet 

 

P5.  Kunden och förvaltaren talar inte samma 

språk 

 

P10.  När ett ärende ska rapporteras kräver 

kunden personlig kontakt och använder sig 

inte av blanketten som finns i systemet utan 

ringer in – medför stort tryck på förstalinan 

  

Figur 8. Listar de problem som uppkommer under ändringshanteringen (Källa: Egen). 

Problemen kategoriserades enligt nedan: 

Kommunikation 

P4. Brist på kommunikation med kund medför att ändringen inte blir rätt 

P5. Kunden och förvaltaren talar inte samma språk 

P3. Otydliga krav medför att mycket tid går åt att förstå vad kunden vill 

 

Ändringshantering 

P2. Ostrukturerad kundhantering 

P10. När ett ärende ska rapporteras kräver kunden personlig kontakt och använder sig inte av 

blanketten som finns i systemet utan ringer in – medför stort tryck på förstalinan 

 

Gamla/komplexa miljöer 

P6. Dålig gammal kod - Svårt att hitta någon som kan koden/kommer ihåg koden  

P9. Komplexa system medför att man förlorar den övergripande synen på systemet vilket i sin 

tur blir svårare att göra en ändring utan att det påverkar andra delar av systemet  
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Godkännande och översikt 

P1. Processen för godkännande av ändring tar för lång tid. 

P7. Brist på att tekniker inte får den bakgrundsinformation för ändringen eller systemet som 

behövs. 

P8. Brist på en Change manager medför att den övergripande synen över systemet försvinner. 

5.1 Kommunikation 
Kommunikationen med kunden sker inte tillräckligt frekvent, kund och förvaltare har svårt att 

förstå varandra. 

Då vi intervjuade framkom det ofta att det viktigaste för att jobbet blev framgångsrikt var en 

öppen och ärlig relation och diskussion med kunden. För att utvecklaren ska förstå hur denne 

ska implementera en ändring eller rätta till något fel måste kunden specificera vad som är 

problemet på ett sätt som utvecklaren förstår. 

Respondent 5 säger att det som tar tid är att få tydliga krav, att få fram krav som faktiskt går 

att genomföra. Detta kan bekräftas i Dale & Saiedian (1999) där problematiken kring 

kravinsamlingen och bristen på förståelse mellan utvecklare och kund framkommer. Dale 

nämner problem som att kunden inte har tid att träffa utvecklaren och att kunden håller med 

dig vad utvecklaren än säger. 

 

Ur våra intervjuer framkom det att kunder inte alltid hade tid att träffa utvecklarna och 

beskrev sitt problem knapphändigt för förstalinan som sedan vidarebefordrade meddelandet 

till utvecklaren. Sedan fick utvecklaren försöka lösa problemet utifrån informationen denne 

fått förstalinan. Ändringen åkte tillbaka till kund som ofta blev besviken över att ändringen 

inte motsvarade kundens förväntningar. Då fick utvecklaren tillbaka ändringen och 

tillsammans med lite bättre anvisningar från kund. Denna iteration upprepas tills ändringen 

motsvarar kundens behov. 
 

Respondent 5 ger ett exempel på en problemformulering från kund; ”den här knappen är seg 

när jag trycker på den, varför är den seg?”. Respondent 5 säger att som programmerare är det 

omöjligt att förstå vad det är för fel, är det nätet som är nere just då, är det en komponent som 

inte är kompatibel eller är det ett allvarligt fel som bör fixas så fort så möjligt? 

 

Denna process är tidskrävande och påfrestande för utvecklaren och kunden. Respondent 5 

berättar vidare att det vore bättre om kraven standardiserades, alltså när kunden vill ha en 

ändring i systemet eller få ett problem löst så ska det genomgå någon sort process för att 

utvecklaren ska kunna klassa ändringen eller problemet, skriva ett lösningsförslag samt 

tidsuppskatta. Dock finns det många standardiserade system där kunden kan anmäla sina 

problem eller ändringar. Tyvärr gör få kunder det då dokumenten som ska fyllas i är långa 

och för standardiserade så det blir att kunden ofta bli irriterad eller låter dokumentet vara 

tomt. 

 

Lösningsförslag 

Förvaltarna har möten med kunden men ofta är dessa inte tillräckliga, Scrum-möten ger 

möjlighet att förtydliga problemen och skapar en närmare relation med kunden. Skype och 

andra verktyg underlättar och ger stora möjligheter för detta. En bra struktur på Scrum-

mötena ser till att de inte går ut på tiden, exempelvis har man ett protokoll man förhåller sig 

till och de behöriga parterna behöver endast närvara deras relevanta delar. 
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5.2 Ändringshantering 
Ärenden kan tas emot på ett flertal olika sätt men ibland förhåller sig inte kunden till de 

riktlinjer som är avsedda för ärendehantering. 

Från intervjuerna fick vi reda på att en ändringsförfrågan kan ske på väldigt olika sätt, det 

finns inte alltid fasta tillvägagångssätt för hur en kund ska kontakta förvaltningen. Kunderna 

hoppar ofta över det automatiserade systemet där de får upp en checklista där man fyller i 

problem, checklistan är oftast väldigt lång och riskerar att irritera kunden, de vill istället ha en 

personlig kontakt och ringer in vilket sätter tryck på förstalinan, alternativt hade e-post varit 

lättare att hantera. Respondenterna berättade att man vet hur viktig en ändring är för kunden 

på hur påtrycklig denne är när den rapporterar, om kunden ringer samma dag för att kolla om 

de registrerat ändringen vet man att den har hög prioritet. 

Det finns delar av förvaltningen som sköter kundkontakten med dagliga Scrum-möten men de 

tenderar att dra ut på tiden enligt respondent 2, att en utvecklare passar på att ställa frågor till 

kunden under ett möte som annars skulle gå väldigt fort. Ett annat problem där var att alla 

involverade parter skulle närvara under hela mötet, även under de delar som inte var relevanta 

för deras arbete. Respondenten ansåg att det känns onödigt att sitta kvar på ett möte när 

dennes relevanta delar redan är avklarade, speciellt om mötet drar ut på tiden. 

Tidsuppskattningen är inte heller en exakt vetenskap, respondent 7 berättar hur tiden för ett 

arbete ibland kan gå så mycket som tre gånger mer än uppskattat, även kunden kan förvänta 

sig att saker ska ta kortare tid än vad det gör men det kan vara baserat på att kunden inte är 

insatt i arbetet, det är upp till förvaltningen att tidsuppskatta. Planeringen kan också få 

problem av kunder som lägger in nya krav mitt i en sprint, en sprint är planerad och målen ska 

inte ändras mitt i. Eller så påverkas planeringen av var kunden befinner sig i sin verksamhet 

och ifall förvaltningen då kan gå vidare med en ändring, man kan inte alltid starta en ändring 

direkt efter en förfrågan har skickats. 

Lösningsförslag 

En anledning till varför kunden hoppar över vissa steg i ärendehanteringen kan vara att de inte 

är tillräckligt bekanta i hur förvaltningen hanterar ärenden, att informera kunden hur systemet 

fungerar och hjälpa de förstå att de framtagna riktlinjerna är bästa sättet för ärendehantering 

skulle kunna motarbeta förvirring och onödiga påtryckningar från kunden. E-post exempelvis 

är en mer statisk dokumentation än ett telefonsamtal då ärendet sparas och kan lättare 

återblickas. Respondent 1 berättar också hur de paketerar små ändringar för större releaser, 

med detta tillvägagångssätt kan man förhålla arbetet till Scrum och dess sprintar, dock 

förklarar respondent 1 att man inte hinner starta upp metoder vid små ändringar.  

5.3 Gamla/komplexa miljöer 
Med tiden ändras system och verksamhet, system det kan bli utdaterat eller växa och bli mer 

komplext samtidigt som personal lämnar verksamhet och ny tillkommer. 

Att förvalta ett system sker oftast under en avsevärt längre period än utvecklingen, 

systemförvaltning kan pågå under flera år och både kund och förvaltningsverksamhet kan 

förändras anmärkningsvärt under denna period. Personal slutar och ny personal tillkommer, 

på båda parterna. Respondent 6 berättar hur det vid förvaltning kan uppstå problem när man 

ska ta över ett system från tidigare förvaltare, dokumentation för systemet kanske inte är 

omfattande eller existerar över huvudtaget. Vid vissa tillfällen kan man hitta någon på 

förvaltningsverksamheten som är bekant med systemet. 
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Ett annat problem som kan uppstå med system efter tiden är att de blir stora och omfattande 

till den nivån att de börjar påverka andra system, ibland hos andra kunder, och vid dessa 

tillfällen blir det svårare att göra ändringar i systemet. Kunder har ingen kontakt med 

varandra, deras relation är med förvaltningsverksamheten, och därför kan kunderna bli blinda 

för problematiken deras förfrågan leder till. De andra verksamheterna berör trots allt inte 

kunden i fråga. 

Lösningsförslag 

En omfattande dokumentation kan hjälpa nya förvaltare att ta över gamla system, men i agila 

metoder främjar man fungerande programvara framför omfattande dokumentation (Beck, K. 

et. Al., 2011). Om man förhåller sig till ärendehanteringssystemet samt skriver kommentarer i 

koden får man en dokumentation som förhåller sig till de agila tillvägagångssätten men det är 

svårt att spekulativt säga om den informationen skulle vara tillräcklig. Detta kan förstås 

variera mellan projekt. Nya ändringar blir svårare att applicera när ett system blivit alltför 

komplext, tyvärr har vi inte hittat någonting inom agila metoder som behandlar detta problem, 

här gäller det att hitta en bra balans mellan agila och plandrivna lösningar. 

5.4 Godkännande och översikt 
Att få ett godkännande på en ändringsförfrågan kan ibland ta väldigt lång tid och gå via 

väldigt många personer. 

En Change manager håller kontakten med kunden samt levererar ändringen till kund när 

denne färdigställts. Så all kommunikation mellan kund och utvecklare sker genom Change 

manager. I vissa fall finns ingen Change manager och utvecklaren sköter kontakten med 

kunden men då går överblick över utvecklingen förlorat vilket kan vara nödvändigt vid stora 

team då alla sitter och jobbar på sin egen ändringsbegäran. Respondent 6 berättade att dagliga 

Scrum-möten hos utvecklarna och andra relevanta parter eventuellt skulle kunna klarna upp 

sådana tillfällen och spara tid.  

Godkännandeprocessen för en ändring tar olika lång tid beroende på kund, statliga kunder och 

myndigheter har långa processer som kan ta upp till halvår samtidigt som processen redan är 

klar hos somliga kunder och man kan börja med ändringen så fort en förfrågan är gjord. Detta 

kan vara beroende på att man inte har en lika nära kontakt med kunden som hade varit 

optimalt, du har en kontakt med kunden men det innebär inte att denna tar besluten. 

Lösningsförslag 

Att snabba på godkännandeprocessen ligger tyvärr ofta inte på utvecklarna utan kunden har 

ett tillvägagångssätt som utvecklare måste förhålla sig till. Man kan försöka hålla sig till de 

sprintar som finns utlagda och dela upp arbete därefter eller bygga upp en annan relation med 

kunden. Tar man bort Change manager får man en närmare relation till kund, detta fungerar 

dock inte vid större projekt. Att ett projekt bollas fram och tillbaka mellan kund och 

förvaltning på grund av exempelvis missförstånd bidrar också till att denna process kan ta tid, 

en närmare kommunikation mellan utvecklare och kund för att få fram tydligare mål skulle 

kunna uppnås med dagliga Scrum-möten. 

5.5 Agilitet i ändringshanteringen 
Alla processer innehåller agila tillvägagångssätt men inte på en transparent nivå. 

Agilitet i ändringshanteringen var inte ett välkänt arbetssätt på företag X. Den slutsatsen kan 

dras då nästan ingen av våra respondenter kunde svara på att de jobbade agilt till fullo. Då 

frågan utvecklades till att agilitet inte enbart innebär att alla agila processer samt regler måste 

följas erhöll vi ett mer nyanserat svar som bestod av: 
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Respondent 5 säger att alla processer innehåller agilt men inte på en transparant nivå, men 

processerna är agila på det sättet att en change ska verifieras av kunden. Om ändringen inte är 

accepterad kommer den tillbaka och det sker en förbättring, sedan får kunden testa ändringen 

igen. Så det finns en iteration dock är den inte lika smidig som t.ex. metoden Scrum. 

Som beskrivet i 3.4 Agilitet i ändringshanteringen så kännetecknas agil metodik för dess 

effektivitet, flexibilitet samt mottaglighet för förändringar. 

Ur respondent 5’s svar kan vi dra slutsatsen att i ändringhanteringen finns en iteration enligt 

figuren nedan. En vidare analys av figuren ses att det finns stor mottaglighet för ändringar då 

kravet på en ändring kan ändras under processen, detta pekar då vidare på flexibilitet.  

 
Figur 9. Visar den nuvarande iterationen efter företag X fått en ändringsförfrågan (Källa: Egen). 

I figuren ovan förekommer inte dagliga möten med kund för att stämma av att ändringen som 

utvecklaren programmerar motsvarar kundens behov. Utan utvecklaren får kraven som kan 

enligt respondent 5 vara ganska knapphändiga och sedan ska utvecklaren programmera och 

sedan levereras ändringen till kunden. Detta kan bli ett problem då kravet på ändringen 

missuppfattas av utvecklaren vilket medför att ändringen tar långt tid att färdigställas. 

Respondent 6 bekräftar ovan nämnda problematik. Denne menar att Scrum-möten hade varit 

hjälpsamt i arbetet då kunden inte vet vad de vill eller inte har så stor insikt på ändringens 

omfattning. Även respondent 2 tyckte att Scrum-möten ger bra återkoppling där man kan 

stämma av läget. 
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6. Slutsats 
Här presenterar vi slutsatsen på vår undersökning, vad för slutsatser vi fick på 

frågeställningarna och återkopplar till studiens syfte. 

Huvudsyftet med studien är hur ändringhanteringen i systemförvaltningen kan förbättras med 

agila metoder. För att uppfylla detta syfte delades huvudfrågan i huvudfråga samt delfråga.  

Delfråga: Vilka problem kan lokaliseras i ändringhanteringen? 

Huvudfråga: Hur kan ändringhanteringen förbättras med agila metoder? 

För att svara på huvudfrågan måste delfrågan bli besvarad. 

Inledningsvis identifierades ett antal problem som sedan kategoriserades, dessa problem 

styrktes med hjälp av litteraturen. Vi har även identifierat ett problem som vi inte kunnat 

styrka med litteratur och formulera ett lösningsförslag till. Nedan presenteras varje 

problemkategori och även förslag på hur dessa problem kan förebyggas: 

Kommunikation 

Det framkom att alla respondenter ansåg att otydliga krav från kund var det mest 

problematiska i ändringshanteringen. Detta problem kan förebyggas genom tydliga 

kravspecifikationer samt att kunden har kontakt med utvecklaren så att dessa två parter har 

samma bild av kravet. Detta leder till snabbare leveranser och mindre missförstånd mellan 

olika parter. 

Ändringshantering 

Ett övergripande problem i ändringshanteringen var att kunden inte följde de utlagda 

tillvägagångssätt för ändringsförfrågning. I de projekt där Scrum-möten förekom kunde dessa 

dra ut på tiden och uppehålla utvecklare som egentligen blivit klara med sin uppgift i mötena. 

Det händer även att projekt drar över den planerade tiden och att kunder lägger in nya krav 

mitt i en sprint. 

Om man informerar kunden om hur ärendehanteringssystemet fungerar kan det hjälpa dem 

förstå att de framtagna riktlinjerna är bästa sättet för ärendehantering. Att informera om 

arbetsprocessen skulle även kunna hindra kunder från att lägga in nya krav mitt i en sprint.  

Gamla/komplexa miljöer 

Eftersom agila metoder främjar fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

så har problem i förvaltningen uppkommit när man ska ta över ett system från tidigare 

förvaltare, berättar en respondent, då dokumentation inte varit omfattande eller existerat över 

huvudtaget. Denna problematik kunde vi inte hitta någon lösning på vid litteraturstudierna. 
 

Godkännande och översikt 

Godkännanden måste ibland färdas långt innan en ändring kan starta, från att kund gör en 

ändringsförfrågan som Change manager tar emot och ger till utvecklare som skickar vidare 

till CABen. När CABen godkänt ändringen börjar utvecklingen av ändringen ta vid. Detta kan 

förstås variera mellan de olika projekten. Och om kunden inte är nöjd med ändringen skickas 

den tillbaka till utvecklare. 

Att korta ner denna process är inte enkelt, kunden har sitt tillvägagångssätt som utvecklarna 

måste förhålla sig till. Vid små team kan man klara sig utan Change manager men överblicken 

som en sådan ger kan vara nödvändigt vid större team. Man kan till viss del förhindra att ett 
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projekt bollas fram och tillbaka mellan kund och förvaltning genom dagliga Scrum-möten då 

en förbättrad kommunikation kan ge tydligare mål. 

Agilitet i ändringshanteringen 

Vi har nu definierat flera problem inom systemförvaltningen, dessa problem har vi analyserat 

samt återkopplat till agila metoder och presenterat i föregående kapitel. Gällande vår 

frågeställning ”Hur kan systemförvaltningens ändringshantering förbättras med agila 

metoder?” och följdfrågan ”Vilka problem kan lokaliseras i ändringshanteringen?” så har vi 

redovisat flera svar under resultat och analys. Agila metoder har inte alltid varit lösningen på 

de problem som framkommit utan ibland måste man hitta en bra balans mellan agila och 

plandrivna metoder för att förbättra systemförvaltningen. Då vi avsåg att förbättra 

ändringshanteringen så har vi svarat på frågeställningen även om vi vid vissa problem 

hänvisar till plandrivna metoder, att envist applicera agila tillvägagångssätt där de inte passar 

in skulle gå emot studiens syfte; att förbättra ändringshanteringen. Och även om vi inte löst 

alla problem så ger vi ansats för vidare forskning inom agila metoder i systemförvaltning. 

Anmärkningsvärt är att så stor del av resultatet relaterar till kommunikationen i 

systemförvaltningen. Exempelvis som när kunder hoppar över steg i ärendehanteringen och 

lägger större tryck på förstalinan, problemet låg indirekt i kommunikation mellan kund och 

förvaltning. Då nära och tydlig kommunikation är en stor del av agila metoder kan man 

fundera hur detta tankesätt ska kunna appliceras på systemförvaltningen.  
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7. Diskussion 
Under studiens gång fick vi möjlighet att fördjupa oss inom systemförvaltning och hur en 

systemförvaltningsverksamhet fungerar, detta är ett område våra studier inte lagt mycket 

fokus på innan. Detta är ett stort område inom systemvetenskapen och innan denna studie 

även ett relativt nytt område för oss författare. Det har varit roligt och intressant att undersöka 

vår frågeställning som var ”Hur kan systemförvaltningens ändringshantering förbättras med 

agila metoder?”. Det vi visste innan denna undersökning påbörjades var att kommunikationen 

var en viktig del i de agila metoderna, men det intressanta var det vi fick fram av 

intervjuresultaten, nämligen att problemen oftast relaterades till kommunikationen på ett eller 

annat sätt.  

Allting styrs av kommunikation mellan olika parter. Kommunikation från kund till 

förvaltning, kommunikation inom förvaltning. För att förvaltningen ska styras rätt behövs bra 

kommunikation och eftersom kommunikationen måste färdas en lång väg så finns det många 

platser den kan misstolkas på. Desto fler öron en kommunikation går genom desto mer kan 

den slutgiltiga kommunikationen förvridas. Det går att jämföra med viskleken där chansen att 

budskapet är korrekt i slutändan minskar för varje person budskapet ska färdas genom. Därför 

behövs en bra metod för kommunikation. 

Huruvida förvaltningsverksamheten väljer att anpassa sin förvaltningsmodell utefter agila 

tillvägagångssätt så ligger ändå mycket ansvar på kunden som förvaltarna i slutändan måste 

anpassa sig efter. Men som förvaltning kan du föra en diskussion med kunden om huruvida 

deras relation kan bli bättre med hjälp av agila metoder. 
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9. Bilagor 
1. Berätta lite om dig själv: 

a. Kan du berätta vad du har för arbetsuppgifter. 

b. Hur länge har du jobbat där? 

 

2. Berätta om er förvaltningsverksamhet 

a. Hur ser processen ut när ni får in nya krav från kunden? 

b. Hur ser det ut i ändringshanteringen när ni får in krav, beroende på storleken på 

kravet? 

c. Hur ser det ut i ändringshanteringen när ni får in krav, beroende på 

klassificeringen på kravet? 

d. Vem beslutar storleken och klassificeringen på kraven? 

 

3. Agila metoder i systemförvaltningen  

a. Använder ni någon form av agil metod där du jobbar? 

b. Använder ni metoden i sin helhet? Om inte varför? 

c. Vilka delar av de agila metoderna använder ni?       

d. Var i processen använder ni agila metoder?  

e. Känner du att agila metoder hjälper dig i ditt arbete? 

f. Ser du några svårigheter med de agila metoderna i ditt arbete? 

g. Känner du att det finns någon eller delar i de agila metoderna som du tycker att det 

är överflödig.  

h. Fungerar roller och ansvarsfördelning bra i teamet?  

 

4. Spårbarhet 

a. Har ni någon spårbarhet på era ändringar, alltså kan man spåra tillbaka om något 

fel inträffar för att ta reda på vem som utfört den ändringen? 

 

5. Ändringshantering 

a. Ser du några svårigheter i ändringshanteringen? 

b. Vad tar tid i ändringshanteringen? 

c. Ser du någon lösning på dessa problem, kanske införa någon del från de agila 

metoderna som löser detta problem. 

 


