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Sammanfattning 
 
Inom systemutveckling används ett flertal olika arbetsmetoder. Däribland agila metoder som t.ex. 

XP, SCRUM, Kanban och plandrivna t.ex. RUP, Vattenfallsmodellen. Dessa kom till efter att 

IT-branschen upplevt en kris där det inte fanns stöd för hur utveckling bör ske. Denna rapport 

syftar till att se över hur företag idag använder sig utav dessa och vilka aspekter som påverkar 

valet av metoder, finns det konsekvenser att ta hänsyn till? Huvudfrågeställningen i 

undersökningen är Hur arbetar företagen i verkligheten med systemutvecklingsmetoder? 

För att ta reda på detta utfördes intervjuer hos olika systemutvecklingsföretag samt en 

litteraturstudie för att se över vad som redan undersökts innan. Genom intervjuerna och 

litteraturstudien kunde vi se en balans där varje företag har någon form utav agil tillämpning med 

ett visst inslag och stöd av plandrivna metoddelar. Några utav företagen har funnit Kanban som 

en del-lösning till utvecklingsarbetet. Det går inte att finna ett gemensamt svar på huvudfrågan 

för alla företag då de arbetar situations anpassat och att det inte finns några specifika standarder 

som de behöver förhålla sig till. 

 

Nyckelord: 

Systemutveckling, Metod, Plandrivna metoder, Agila metoder, Metodanpassning, Software crisis, 

Method in action, Kanban, Scrum, Rational Unified Process 
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Förord 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Uttrycket “software crisis” myntades på en konfererens som NATOs vetenskaps kommitté var 

värd för under hösten 1968. Konferensen samlade en rad olika personer från olika länder som 

berörde utvecklingsbranschen. Dessa var allt i från användare, utvecklare till lärare vid 

universitet (Naur & Randell, 1969). Det som i stora drag menades med software crisis var att 

utvecklare var bekymrade över att system tog för lång tid att utveckla, kostade alldeles för 

mycket och att systemen inte nådde upp till de krav som skulle uppfyllas av dem när de var klara 

(Feller & Fitzgerald, 2000).  

Under 70-talet påbörjades utveckling av metoder för att skapa struktur i 

informationsutvecklingsarbetet. Denna era skulle man kunna kalla “den strukturerade 

revolutionen”. Man tog fram olika modeller som t.ex. data-flödesdiagram, entitets-

relationsdiagram osv. för att skapa struktur och standardisering inom information 

utvecklingsarbete. Under denna tid kom man fram till att arbeta långsiktigt med en top-down 

synsätt. Med ett top-down synsätt så lägger man stor vikt på planering och full förståelse för 

systemet innan själva kodningen kan börja (El-Haik & Shaout. 2010). Höjdpunkten under denna 

era var att den ledde till en s.k. “silver-bullet” lösning där man formade computer-aided software 

engineering (CASE). CASE-verktyg är datorbaserade verktyg som oftast har ett grafiskt 

gränssnitt som kan användas som stöd av utvecklaren i arbetet med att följa metoder (Robillard, 

1999). CASE-verktygen sågs som en lösning som man då trodde skulle råda bot på software 

crisis. Systemutveckling skulle börja med att man översatte verksamhetens behov till detaljerade 

modeller, implementerade modellerna till databaser och sedan börja man att bygga applikationen. 

Man la ner år på planering och åter år på skapandet av systemet. Man tyckte att nogrann 

planering var nyckeln till struktur. Men det utdragna arbetet av att skapa system ledde till att de 

klara systemen inte längre tillgodosåg nya krav som uppkommit under tidens gång, kunderna 

kände att systemen var utdaterade vid tidpunkten när de till slut var klara. I korta drag kan denna 

era beskrivas med att metoderna inte anpassades tillräckligt bra och var för generella för de 

specifika projekten. Det blev svårigheter att hinna med de hastigt skiftande krav som växte fram 

hos verksamheterna(Highsmith A.J, 1999). 

Vissa ansåg att ovanstående processer endast hämmade utvecklingen genom att det tog så lång 

tid och att man inte hann med verkligheten. Kritiker till detta sätt att angripa 
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utvecklingsprocessen började att utvidga sitt perspektiv med att man utvecklade med ett 

“accidental system development”-synsätt som kan ses som ad-hoc eller utan metoder. Man 

arbetade i stället bottom-down, som är ett arbetssätt där man lägger tonvikt på tidig kodning och 

testning så man kan leverera produkter snabbt (El-Haik & Shaout. 2010). Genom att arbeta på 

det sättet så tillgodosåg man dem direkta kraven från kunden utan att tänka på organisationen i 

det stora hela.  Arbetet skedde även kortsiktigt där man satte en tidsram för utvecklandet på bara 

några månader då man ansåg att ett utvecklingsprojekt som tog längre tid än sex månader skulle 

hinna bli förlegad. Man skulle koda snabbt och fokusera på funktionaliteten och inte så mycket 

på själva designen. Naturligtvis fanns det även en baksida till detta angreppssätt också. Man 

kritiserades för att systemen hade begränsad funktionalitet, integration med olika 

verksamhetsfunktioner var nästintill obefintlig och att systemen resulterade i att man fick mycket 

redundant data. Vissa gick så långt att de uttryckte att man vara tillbaka på början av 70-talet då 

software-crisis var som värst (Highsmith A.J, 1999). 

  

De olika perspektiven vi förklarat inledningsvis ligger fortfarande som grund till de olika 

arbetssätt vid systemutveckling. Där man t.ex. i det plandrivna synsättet (se 1.5.2.2) lägger stor 

vikt vid modeller och dokumentation för att på ett strukturerat sätt skapa ett system som 

tillfredsställer kunden. En utav dem mest kända plandrivna metoderna är Rational Unified 

Process(Rational Unified Process, 2001) där man ser riskminimering genom noga dokumentation 

som nyckeln till bra system. Målet är att man ska försäkra sig om att mjukvara med hög kvalitet 

utvecklas som möter kundens krav inom ett förutsebart schema och budget. 

Hos de mer inbitna förespråkarna för det agila synsättet(se 1.5.2.1) så fokuserar man på face-to-

face konversationer som de hävdar är det effektivaste sättet att förmedla information mellan 

utvecklarna. Man förespråkar alltså att man skall utveckla i lag där man ska ha tillgång till 

dagliga möten där utvecklingsprocessen diskuteras. Man tror att individer och interaktion går 

före processer och verktyg. Man vill snabbt utveckla fungerande mjukvara för att det fortfarande 

är ett sätt att möta krav innan systemet hinner bli föråldrat men att de också anser att man 

tillfredsställer kunden som får se systemet växa fram i små delar. Fokus ligger även på samarbete 

med kunden istället för stora kontrakt med kund. Man ser fördelar med att kunna vara föränderlig 

mot krav som uppkommer under processen istället för planering. Framträdande representanter 

från de olika agila metoders arbetssätt samlades under några dagar i februari, 2001, där man 
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cementerade bland annat de ovanstående principer för utveckling i sitt manifest, Det agila 

manifestets värderingar(Highsmith, J. et. al., 2001).  

 

1.2 Frågeställning 
Dispyter mellan dessa olika synsätt har uppenbarligen funnits och finns även idag. Man pratar 

fortfarande om för- och nackdelar mellan dessa angreppssätt. Det hävdas fortfarande från dem 

mest plandrivna förespråkarna att man uppfattar de som jobbar efter ett agilt perspektiv som 

oprofessionella leksakssystem-byggare medan man från det agila hållet ser de plandrivna som 

gammalmodiga föredettingar(Highsmith, 1999). Dessa olika perspektiv lär leva i allra högsta 

grad idag där man kan läsa att olika företag utvecklar efter den ena metoden eller den andra. 

 

Under de metodkurser som vi läst inom Informatik har vi gått igenom de olika arbetssätten, att 

de skiljer sig mellan varandra och även uppdelningen Agilt och Plandrivet. Detta har väckt en 

nyfikenhet hos oss där vi ställer oss frågande till om det verkligen är en så tydlig skiljelinje som 

förespråkare från de olika perspektiven påstår? Är det möjligt att kombinera de olika metoderna? 

Hur arbetar företagen i verkligheten med metoder? - Sistnämnda frågan är den centrala för denna 

rapport, här kommer vi att genomföra studier för att samla data ifrån olika företag och sedan 

kunna besvara denna fråga genom att analysera det resultat som vi får in. 

 

Huvudfrågan för denna studie blir alltså: Hur arbetar företagen i verkligheten med 

systemutvecklingsmetoder i deras utvecklingsprocesser? 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att beskriva hur de företag vi besökt arbetar i verkligheten. 

Hur de tillämpar metoder. På många av företagens hemsidor brukar det stå att man arbetar agilt 

eller plandrivet, är det verkligen så man arbetar, alltså antingen agilt eller plandrivet? Om så är 

fallet, följer dessa företag t.ex. plandrivna metoder helt med allt vad det innebär. Eller nöjer man 

sig med den delen man anser sig behöva och klarar man sig utan en omfattande krav insamling 

om man använder en agil metod? Vi tror att det vanligaste sättet är att blanda och anpassa 

metoder efter behov. Därför är syftet med vår undersökning att ta reda på och få svar på dessa 

frågor. Resultatet kommer att ge en konkretare bild av hur de företag vi intervjuat verkligen 

arbetar med metoder. 

1.5 Centrala begrepp 
Några centrala begrepp som kommer att användas i rapporten kommer att förklaras i detta avsnitt. 

Anledningen till varför vi valt att förklara vissa begrepp som vi anser är viktiga för denna rapport 

är för att läsaren ska kunna förstå vårt perspektiv och vad vi menar när vi använder oss utav de 

återkommande begreppen.  

1.5.1 Utvecklingsmetoder  

1.5.1.1 Agila metoder 

Agila metoder finns i mängder med varianter som SCRUM, eXtreme Programming, Feature-

Driven Programming för att nämna några. De anses vara “lättvikt”-metoder för systemutveckling. 

Man välkomnar förändringar av krav, även sent i utvecklingsprocessen. Leverans av fungerande 

mjukvara till kund ska ske kontinuerligt under hela arbetet eftersom de agila förespråkarna 

tycker att fungerande mjukvara är det främsta sättet att mäta framsteg. Samarbete mellan kund 

och utvecklare måste ske på daglig basis. Man förespråkar också att man ska bygga projekt kring 

motiverade individer, att man ger dessa individer den miljö de vill behöver och lita på att 

personerna får jobbet gjort. Vill man läsa mer om agila metoder hänvisar vi er till det agila 

manifestets hemsida(Highsmith et al ,2001). 

1.5.1.1.1 Scrum 

Schwaber & Beedle (2001) förklarar hur arbetet i scrum är tänkt att genomföras fokuserat inom 

loppet av 30 dagar, detta kallas för Sprint. För varje projekt behövs det en person som tar hand 

om förändringar och prioriterar de olika funktionaliteterna/kraven som är på systemet. Denna 
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person/roll kallas för produktägare. När denne fastställt och prioriterat kraven läggs de i en “att 

göra lista” även kallat produkt backlog. Varje projekt har projektmedlemmar, vilket i scrum 

bildar olika grupper/team på 5-9personer med en person som är tänkt att använda systemet när 

det är klart(en användare) -  i scrum kallas det för scrum-team. Teamet i sin tur prioriterar vad de 

ska göra under sprinten utifrån produkt-backlog som de sätter in i en veckoplanering, även kallat 

sprint-backlog. I varje team utses en ledare som kallas för scrum-mästaren, dennes uppgift är att 

leda teamet och se till så att utvecklingsarbetet i projektet drivs framåt. Scrum förespråkar 

självorganiserade team, vilket härstammar ifrån det agila manifestets värderingar(Highsmith, J. 

et. al, 2001).  

1.5.1.1.2 Kanban 

I kanban arbetar man med att göra arbetet visuellt 

genom att använda en tavla eller vägg där man fördelar 

arbetet i olika kolumner, arbetsuppgifterna är uppdelade 

i mindre delar då kraven som kommer in i början av 

processen är större. Kolumnerna har en begränsning på 

antelet uppgifter som får ligga under pågående 

arbete(PA) som visas på figur 1. De är till för att få ett 

jämt flöde i processen där det inte ska ske stopp på 

vägen. Detta är vad som utmärker kanban. Varje fas i 

processen har en förklarande text för att göra det tydligt om vad som ska ske under ett visst 

tillstånd. Kanban är till för att få en förutsägbar process där man har kontroll över vad som 

händer och samtidigt kortar ner ledtiden i processen. Tavlan är till för att få ett flöde, vilket gör 

att den inte nollställs tills projektets krav är klara. Kanban tar emot kraven och fyller på “Att 

göra” tillståndet när det finns plats i den kolumnen, detta kan vara varje dag(Kniberg .H., 

Skarin .M., 2010). 

1.5.1.2 Plandriva metoder 

Det finns även olika sätt att arbeta efter plandrivna metoder där Rational Unified Process kan ses 

som det stora flaggskeppet för den här typen av utveckling. Man strävar efter att minimera risker 

genom omfattande planering och dokumentation av systemet.  
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RUP bygger på sex goda utvecklings vanor eller “Best practice”. Utveckla iterativt är ett utav 

dessa och det innebär att man bygger en del av systemet i varje iteration. Att hantera krav är en 

central del av RUP, att systematiskt finna, dokumentera, organisera bland kraven på systemet 

men även spårbarhet mellan krav ses som viktigt i processen. Verifiera kvalitet, betyder att man 

testar mjukvaran kontinuerligt Man ser till att funktionalitet som införts har styrts utav kraven 

man tidigt har uppfångat. Modellera visuellt är något som också ses som en god utvecklings vana 

för att man anser att det är enklare att förklara med hjälp av grafiska diagram istället för text och 

dessa diagram ska ske i ett gemensamt modelleringsspråk som t.ex. UML(Unified modelling 

language). Komponentbaserad arkitektur förespråkas eftersom detta stödjer återanvändning och 

inkrementell utveckling. Man utvecklar också fas vis och med discipliner. För att läsa mer om 

RUP, se deras hemsida(Rational Unified Process, 2001). 

1.5.1.2.1 Vattenfallsmodellen 

Under 70-talet presenterades vattenfallsmodellen. En modell 

som går ut på att man arbetar i distinkta steg med tydlig slut-

produkt (ofta i form av dokumentation) innan nästa steg kan 

påbörjas. Stegen består övergripligen av Planering, Analys, 

Design och Implementation (se figur 2). I och med software 

crisis så kom denna modell att ses som en föreskrivande top-

down modell för att kontrollera projekt, som en checklista för att veta när och hur aktiviteter ska 

göras (Fitzgerald et al 2003).  

1.5.2 Metodanpassning  

Metoder används sällan exakt som originalet avser (Fitzgerald 1998). Vad finns det då för 

tänkbara skäl till att anpassa eller skräddarsy en metod? Hur metoder används i verkligheten 

jämfört med hur metoderna i teorin skall användas innebär ofta stora skillnader. Det finns dock 

enligt Fitzgerald et al.(2002) väldigt få instruktioner för hur metoder skall modifieras. De menar 

att skälen till att anpassa en metod kan ses som många. Vidare framhåller de det är viktigt att ta 

hänsyn till miljö arbetet sker i samt kontexten/sammanhanget som systemet skall ingå i. “ Jag 

föreslår att valet av metod ska ske efter kontexten. För detta behövs kunskap om en mängd olika 

metoder för att kunna välja rätt metod för varje unikt utvecklingstillfälle. Detta innebär att varje 
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projektledare måste besitta på mycket kunskap om metoder för att välja vi varje tillfälle. Vilket 

är inte så vanligt” enligt Fitzgerald (1998). 

Vid användning av method engineering (ME) skapas en ny metod för varje nytt 

utvecklingstillfälle vilket ska resultera i en perfekt anpassad metod. 

Metodanvändning får inte bli ett självändamål (Fristedt, 1995; Röstlinger & Goldkuhl, 1988). 

Det är viktigt att organisationen får ut någonting av utnyttjandet och för att uppnå det kan 

metoden komma att behöva anpassas för att i många fall, om metoden inte anpassas kan den bli 

en börda och någonting destruktivt för systemutvecklare.  

Situationsanpassning innebär en flexibel, dynamisk och iterativ användning av olika metoddelar 

(Goldkuhl, 1992). Detta leder till att vissa delar av metoden kan tas bort eller tillfälligt utelämnas 

och andra delar kan behöva modifieras. Förutom detta kan ordningen mellan metodstegen ändras, 

liksom att vissa delar från andra metoder läggs till. Metodanpassning är ett mycket krävande 

arbete och ställer krav på god metodkunskap och erfarenhet (Goldkuhl, 1992; Röslinger & 

Goldkuhl, 1988).  

1.6 Avgränsning 
Vi kommer att endast undersöka hur företagen faktiskt arbetar i praktiken. Vi kommer bortse 

ifrån de avdelningarna och de företag som inte arbetar med systemutveckling(SU). Riktningen 

kommer att vara mot de företag vi kan besöka här i Sverige inom ramen av Örebro Län. Detta på 

grund av att vårt fokus ligger på att se hur olika SU-företag arbetar. Då vi inte är ute efter att 

generalisera så är vi enbart intresserade av hur de företag vi har träffat arbetar, vilket vi kan få 

svar på genom våra intervjuer.  

1.7 Intressenter 
Undersökningen kan bidra till kunskapsutvecklingen inom metodanpassning i systemutveckling 

och systemutvecklingsprocessen. Även utvecklingsföretag som ska strukturera arbetsprocesser 

eller ändra dess befintliga metod. De som även kan ta del utav undersökningen är de företag som 

varit delaktiga under intervjuerna genom att se resultatet. Andra utvecklingsföretag skulle också 

kunna dra nytta av denna uppsats i jämförelsesyfte för att se hur andra företag använder metoder 

och på så vis kunna förbättra sitt egna arbetssätt genom att ta in aspekter som de anser vara 

viktiga för dem. Troligtvis kan undersökningen också bli utav intresse för andra studenter inom 

data, teknik och informatik för att få en insyn i hur metodanvändningen sker i näringslivet och på 

så sätt få en ökad förståelse.
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2. Teoretiskt ramverk 
 

Här presenteras information utifrån de studier som gjorts kring metodramverk inom 
systemutveckling. För att ge en förklaring till de olika metodanpassningar som är 
relaterade till vår undersökning har vi tagit fram ett ramverk som förklaras i detta avsnitt. 
 

2.1 Method in action 
Ett ramverk(se figur 3) har tagits fram för försöka ge en förklaring till det komplexa naturen av 

informations systemutveckling och användandet av metoder i allmänhet.(Fitzgerald, Russo & 

Stolterman, 2002). Ramverkets olika komponenter kommer att förklaras i detta avsnitt av 

rapporten. 

 
Fig. 3 Method-in-Action. 

2.1.1 Formaliserad metod 

Med formaliserade metoder så syftar Fitzgerald et al. (2002) på kommersiellt tillgängliga 

metoder så som RUP, SCRUM och eXtreme Programming för att nämna några exempel. Utöver 

de kommersiella så kan formaliserade metoder även vara metoder som framtagits av 

verksamheter själva. De formaliserade metoderna kan ligga till grund för hur metoder i själva 

verket omsätts i handling. 
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2.1.2 Method-in-Action 

I verksamheter där systemutveckling bedrivs så används formaliserade metoder sällan i sin 

helhet eller att metoderna används på det sätt som det var tänkt av från skaparens perspektiv. 

Men metoderna i sin helhet kan ses som en mall som guidar igenom ett utvecklingsprojekt. Som 

man kan se i figur 1 så är det ett streckat samband mellan formaliserad metod och method-in-

action och med det menas att den formaliserade metoden kan ses som bas för method-in-action 

men behöver inte följas till fullo. Det kan bero på flera anledningar t.ex. att metoden i sin helhet 

inte passar det specifika projektet, olika utvecklare kan tolka metoden annorlunda och applicera 

den på olika sätt och att utvecklaren nödvändigtvis inte använder metoden på samma sätt i olika 

utvecklings situationer(Fitzgerald et al, 2002). Metoder anpassas för att passa utvecklare, 

utvecklingskontexten och informationssystemet. 

2.1.3 Roles of Method 

Enligt Fitzgerald et al (2002) så är en viktig komponent i ramverket vilka roller metoder spelar i 

utvecklingsprocessen. Rollerna kan delas in i två olika kategorier som dels består av rationella 

roller som bidrar till förståelsen till varför man använder metoder. Rationella förklaringar till 

varför man använder metoder är att man minskar komplexiteten inom systemutveckling. Man 

möjliggör projektstyrning och får större kontroll över projekt. Uppdelning av arbetskraft 

underlättas med hjälp av metoder. Utvecklings arbetet blir mer standardiserat om man följer 

metoder. Den andra kategorin är att metoder också spelar politiska roller som t.ex. 

professionalisering av systemutvecklingsyrket. Användandet av metoder bidrar också till en 

komfort faktor där en utvecklare kan känna att man gör rätt saker vid rätt tid punkt då man följer 

metodens riktlinjer. För organisationer kan det fungera som en legitimitets faktor där 

organisationer kan t.ex. uppnå en ISO-standard. En annan politisk roll är att det kan skapa en 

maktbas för anställda som använder sin expertis om metodanvändning för att klättra i 

organisationen. Rollerna kan på ett sätt rättfärdiga formaliserade metoder och influera method-

in-action (Fitzgerald et al. 2002). 

2.1.4 Development context 

Ramverket tar hänsyn till den komplexa och dynamiska företags miljön där systemutveckling 

sker. Därför är denna komponent format som en moln som ska reflektera det faktum att 

utveckling sker i en unik och verklig kontext som inte alltid är enkelt att analysera hur den ser ut. 
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Formaliserade metoder beskriver ofta hur en utvecklings situation måste angripas på ett 

metodiskt sätt oberoende av hur kontexten ser ut. Därför anser Fitzgerald et al (2002) att 

kontexten formar method-in-action.  Kontexten är både den plats där systemet utvecklas i och 

den omgivning där systemet implementeras. Utvecklings kontexten kan formas av flera olika 

faktorer som t.ex. ny teknologi som gör att nya arbetssätt utvecklas, nya produkter uppfinns som 

skapar nytt material och nya tjänster. Kulturen kan också forma kontexten för utveckling då vissa 

företag kan ha särskilda traditioner och värden som man arbetar efter.  

2.1.5 Developers 

Med utvecklare i detta ramverk så menar man inte bara systemutvecklare utan alla som har 

kontakt med systemet som t.ex. system användare, analytiker och designers osv. Enligt 

ramverket så krävs det mycket av utvecklaren då det är människor som utvecklar system och inte 

metoder. Det räcker inte med att utvecklaren har god metodexpertis, det finns fler förmågor som 

inte beskrivs av metoderna som en utvecklare förväntas kunna förutom metodkunskap. Man ska 

ha kännedom om tekniker och verktyg för analysering och konstruktion av system samt en 

förmåga att kunna välja mellan dessa och anpassa dem efter den situation där utvecklingen sker. 

Man ska kunna ta beslut och handlingar som är möjliga för andra att förstå och en förmåga att 

kunna kommunicera dessa val till klienter och användare. Det förväntas att en utvecklare ska 

vara kreativ och analytisk på samma gång. Utvecklaren ska även kunna visualisera och 

komponera ett helt system från olika delar (Fitzgerald et al 2002). 

2.1.6 Information processing system 

Information system är utfallet av hela processen. Man har upptäckt att informationssystems 

utveckling är en socio-tekniskt ämnesområde där både tekniska och sociala element är likvärdigt 

viktiga(Fitzgerald et al, 2002). Precis som att utvecklingskontexten inte alltid är likadan så 

utvecklas inte heller informations system på lika sätt varje gång. Utvecklingen är baserad på till 

stor omfattning av återanvändning från tidigare utvecklingsmönster som känns igen från tidigare 

projekt av t.ex. erfarna utvecklare. System kan ibland kategoriseras av syftet för systemet. 

Underhållning, administration, utbildning, kommunikation skulle kunna vara några tänkbara 

kategorier. Har man tidigare erfarenheter av att utveckla ett administrationssystem så är det 

möjligtvis lättare att återanvända metoddelar som fungerat förut genom att man har erfarenhet. 

Det är utvecklarna som beskrevs ovan som utvecklar informations system. 
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3. Metod 
Här presenteras bakgrunden till undersökningens utformning samt hur vi gått tillväga vid 
framtagning av detta. Sist går vi igenom hur undersökningens process gått till. 

3.1 Bakgrund till metodval och planerat utförande 
Undersökningen kommer att genomföras med en kvalitativ metod där utförandet är öppna 

intervjuer. Detta för att utforska inom området och föra en dialog mellan oss och respondenterna 

kring ämnet. Intervjuer valdes för att få en djupare förståelse kring hur företagen arbetar och för 

att öka våra chanser till att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar(B.J. Oates, 2006).  
 

Vid analys utav resultaten utifrån respondenternas svar ifrån intervjuerna kommer vi även att 

tillämpa litteraturstudier kring tidigare forskning inom plandrivna och agila metodanpassningar, 

på så sätt jämföra och kartlägga vilka arbetsmetoder de använder. De litteraturstudier som vi 

kommer att använda oss utav handlar om hur man kan tillämpa de två metodanpassningarna och 

hur man kan balansera mellan dessa. I avsnittet där litteraturstudien presenteras kan man läsa 

studiernas förslag till hur man ska kombinera de olika metodsynsätten och varför man ska göra 

det. Vi kommer även presentera två olika enkätstudier som har studerat yrkesverksammas 

användning av metoder. 

3.2 Tillvägagångssätt för tidigare forskning 
För att hitta de tidigare forskningarna om det vi undersöker som är relaterade till olika 

systemutvecklingsmetoder och metodanpassningar har vi till stor del använt oss av tre stora 

databaser för information: Scopus, Google samt IEEE Explore. (Litteraturstudien presenteras 

längre fram i rapporten under resultatavsnittet punkt 4.7.) 

Scopus riktar sig främst till data och informatik ämnet, vilket underlättar våra sökningar som ska 

vara relaterade till dessa. 

Vi ville även få en bredare träffbild på artiklar och använde oss därför utav Google, en sökmotor. 

De ovanstående databaserna har vi fått tillgång till genom Örebro universitetsbibliotek. 

 
(Databaser)   (Sökord)  (Publikationstyp)          (Resultat)     (Ämnesord) 

Scopus “agile traditional systems 
development 
approaches” 

Can agile and 
traditional systems 
development 
approaches coexist? An 

109 träffar Computer 
science 
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ambidextrous view 

IEEE Explore “balancing agile and 
plan-driven methods” 

Using risk to balance 
agile and plan-driven 
methods 

4 träffar  

Google “shine technologies agile 
survey” 

Agile methodologies. 
Survey result 

270 000 
träffar 

 

Google “ambler agile works in 
practice” 

Survey says: Agile 
works in practice 

51 500 
träffar 

 

 
För att hitta tidigare forskning om det vi undersöker började vi tillsammans bolla fram ord som 

tillhör vårt ämne och skrev ner dessa ord på en lista och kom fram till “agile and traditional 

systems development approaches” och sökte på det i databasen Scopus och satte “computer 

science” som ämnesområde. Ett sökresultat på 109 artiklar var vad vi fick fram. Genom att ändra 

till hur många citeringar som var gjorda på artiklarna så fann vi artikeln “Can agile and 

traditional systems development approaches coexist? An ambidextrous view”. Därefter lästes 

abstrakten till artikeln, vilket var av intresse för vår undersökning så beslutet blev att läsa igenom 

hela artikeln. Författarna till artikeln refererade till en vetenskaplig artikel som handlade om 

balansering av agilt och plandrivet angreppssätt. Vilket vi ansåg också beröra vårt ämne och för 

att hitta artikeln sökte vi på “balancing agile and plan-driven methods” i databasen IEEE explore. 

Detta gav oss fyra träffar och gjorde det enkelt för oss att hitta rätt artikel (sökning 2 i tabellen). 

I den första artikeln “Can agile and traditional systems development approaches 

coexist?”(sökning 1 i tabellen), som nämndes ovan, så diskuterades också en undersökning som 

var gjord av Shine Technologies som handlar om företag som antagit agila metoder/metoddelar. 

Den undersökningen var mycket enkel att hitta genom att söka på “shine technologies agile 

survey”, trots att vi fick 270 000 träffar så visste vi vad vi sökte efter samt att undersökningen 

hamnade överst på söklistan.  

Det som blev ännu mer intressant med sökningen av shine technologies var att vi upptäckte att 

det hade gjorts en liknande undersökning som var nyare. Genom att skanna igenom några rader 

av söklistan så förstod vi att den senare undersökningen var utförd av Scott Ambler och 

undersökningen fick namnet “agile works in practice” dessa blev då sökorden som användes för 

att hitta artikeln enkelt på google. 
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3.3 Öppna intervjuer 
En öppen intervju, även kallad ostukturerad intervju är en intervjuform där man använder sig 

utav en huvudfråga eller ett huvudämne som man vill få en öppen dialog kring. De som 

intervjuar har här möjlighet att komma på följdfrågor eller nya frågor under själva intervjun 

utifrån vad denne får höra av respondenten. Den kan ta upp något man inte hade förberett sig för, 

vilket gör att det ger mer rum för en givande dialog(B.J. Oates, 2006).  

Respondenten har möjlighet att prata fritt under intervjun vilket kan leda till att de svarar mer 

detaljerat på frågorna som ställs utav intervjuaren men också möjlighet till att kunna ta upp 

problem de själva känner är relevant för intervjun(B.J. Oates, 2006). 

Vi är medvetna om att denna intervjuform gör det svårare att skapa sig en generell bild som 

gäller för alla SU-företag, då bland annat detta sätt är tidskrävande och leder ofta till att man har 

mindre antal respondenter att dra slutsatser ifrån. Men vi valde detta sätt för att vi ville ha 

djupgående och detaljerad information och möjlighet att kunna ställa eventuella följdfrågor. Vi 

ansåg att vi skulle få ut mer information av detta metodval istället för t.ex. enkätstudier(B.J. 

Oates, 2006). 

3.3.1 Val av företag för intervju 

Redan tidigt i planeringsfasen av denna rapport började vi kontakta företag som arbetar med 

systemutveckling. Detta för att redan i början få tillgång till intervju-material. Företagen som 

kontaktades var belägna i både Stockholm och Örebro län. Målet var ett urval på fem till sex 

företag, totalt 16 företag blev kontaktade via mail med nio som svarade och fem som sedan 

medverkade. I slutändan blev fyra intervjuer bokade med konsult företag och den femte som 

bokades var en statlig myndighet, alla med kontor i Örebro län. För att få in tillräckligt med data 

som sedan sammanställs i en jämförelse och analyseras så ansåg vi att fem intervjuer var 

tillfredställande pga. att vi ansåg att det var ett rimligt antal intervjuer för att återge en bild av hur 

liknande företag arbetar. Men även för att det passade vår tidsram för denna rapport. Detta ska ge 

en bild över hur de företag vi besökt arbetar med metoder.  

3.3.2 Genomförandet av intervjuerna 

Efter att ha fått kontakt med de företag som var villiga att ställa upp så försökte vi boka in tid så 

snart som möjligt, allra helst så att intervjuerna skedde under samma vecka, vilket också blev 

fallet. Dels för att ha datan insamlad för bearbetning och för att kunna fortsätta rapportskrivandet 
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Vid två intervjuer så hade vi tillgång till två respondenter samtidigt, vilket vi ansåg vara givande 

då dessa intervjuer tillgodosåg oss med mer information än om det bara var en respondent 

eftersom det fördes dialoger mellan respondenterna. Vi fick även vid två andra intervju-tillfällen 

ta del av en visuellt omfattande presentation av företagets arbetsprocess. Det skapade en 

tydligare bild för oss att se hur de faktiskt arbetade. 

3.3.3 Bearbetning av data från intervjuer 

För insamlingen utav data/information blev intervjuerna inspelade, detta pga. att kunna fånga 

dialogerna för att sedan transkribera dem. Anteckningar fördes under intervjuerna för att få ned 

tankar och uppfattningar kring vad som diskuteras(B.J. Oates, 2006). Genom att spela in och 

transkribera intervjuerna till textform följde vi Oates (2006) metod som går ut på att samla all 

data i ett gemensamt format. Alla genomförda intervjuer transkriberades till textuell data för att 

sedan kunna starta själva analysen av dessa. Vi följde det som sades så ordagrant som möjligt 

men vi valde bort sånt som var oväsentligt som t ex “eemm”, “öööh”, “hahaha” osv.  Annars 

skrev vi ner allt som sades. 

3.4 Etik 
För att hålla oss till viktiga etiska aspekter var vi noggranna med att kontakta företag i tidigt 

skede för att ge dem en chans till att välja en tid för intervju som passade in till deras schema. 

Prioriterade även att komma i tid till bokade intervjuer med ungefär 5-10minuter innan för att 

inte verka stressade. Vi var klädda på ett anpassat sätt så att vi varken var över- eller underklädda 

vilket kan ge fel intryck och kan sätta respondenten i en obehaglig situation.  

Vi såg även till att verkligen få den intervjuade personen att känna sig respekterad och att allt 

vad han/hon sa var värdefullt för oss. För att visa att vi var intresserade utav vad respondenterna 

sade visade vi entusiasm. Detta genom att hålla oss glada och även genom att ge respondenten 

följdfrågor för att visa på att vi förstått vad denne talar om. 

 

De intervjuade har rätt att bli behandlade med värdighet och att de ska känna sig betydelsefulla 

för undersökningen samt att de får ut någonting av att deltaga (B.J. Oates, 2006). 

Respondenterna ska känna att platsen där intervjun hålls är bekväm och icke-betungande, därför 

har vi gett dem möjligheten att välja lokal där intervjuerna skulle hålla, samtliga valde sina egna 

arbetsplatser. 



 20(50)	  

 

Eftersom alla intervjuer spelades in så var vi mycket tydliga med att berätta när inspelningen 

startades samt avslutades för att det inte skulle vara någon överraskning. Vi såg till att de 

intervjuade hade fått tydlig information om att allt de säger kommer att vara konfidentiellt och 

att de kommer vara anonyma. Företagen som medverkat under undersökningen kommer att heta 

A,B,C o.s.v. för att på så sätt låta dem vara anonyma. Genom detta kunde vi säkerställa ett ökat 

informationsflöde då respondenten kunde känna att allt som sades var anonymt blev det lättare 

för den att medge eventuella brister i arbetet(B.J. Oates, 2006). 

3.5 Analysmetod 
Intervjuerna transkriberades på två dagar som vi hade avsatt för detta syfte, så att datan var i 

textuell form redo för analysering. Transkriberingarna skedde på ett likadant sätt, intervjuerna 

delades upp mellan oss och vi använde oss utav ett ordbehandlingsprogram och skrev ner det 

som sades på intervjuerna så att de skulle vara i samma format(Oates, 2006). De färdig 

transkriberade filerna lades upp på en molntjänst och tillgängliggjordes för alla i gruppen så att 

analysering av hur företagen arbetar kunde ske på ett smidigt sätt.  

 

Sedan analyserade vi intervjuerna tillsammans genom att diskutera och sammanfatta 

transkriberingarna ifrån de olika intervjuerna. Relevant data togs fram för att sedan 

sammanställas under resultat avsnittet för studien. Med relevant data menar vi att vi endast tog 

med hur de faktiskt arbetade, där de förklarade deras arbetsprocesser och inte de delar där 

intervjuerna svävade iväg lite grann från ämnet då detta var irrelevant. Först sammanfattades 

resultatet företag för företag och sedan skrevs en hopslagen sammanfattning för alla företag. 

Därefter sammanfattades även de litteraturstudierna vi tagit fram som hade en koppling till vår 

utgångstanke med att det sker en blandning av metoder. Analyseringen skedde på de hopslagna 

sammanfattningarna av företagens arbetssätt samt litteraturstudien. Vid analyseringen jämfördes 

resultaten och analyserades mot method-in-action ramverket som presenterades under avsnittet 

Teoretiskt ramverk, vars perspektiv vi har utgått ifrån under denna rapport. Här tittade vi på hur 

resultaten ifrån intervjuerna stämde överens med ramverkets olika delar med vår tidigare 

kunskap kring ramverket och kände därigenom att vi tydligare kunde förklara hur företag 

arbetade genom att jämföra mot ramverkets komponenter. De tidigare kunskaperna om detta 

ramverk gör att vi även kunnat kritiskt granska ramverket hårdare och kunnat ge förslag till 
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förbättringar utifrån de företag som vi intervjuat, deras anpassningssätt under deras 

utvecklingsprocesser. Vi har även analyserat den tidigare forskningen som står beskrivet under 

(4.7 Sammanfattning av resultat från litteraturstudien) där vi tittade på de förslag som angivits 

på hur man kan blanda och tillämpa olika metodsätt.  

3.6 Metodkritik 
Öppna intervjuer innebar att respondenternas svar kanske påverkades av vad vi ställde för typer 

utav frågor och hur vi framförde dem samt de verktyg(telefoner för inspelning) vi använde under 

intervjuerna kunde göra att respondenterna hamnade i en obekväm situation. Vi har i så stor 

utsträckning som möjligt försökt att inte påverka respondenterna genom att tänka på de etiska 

aspekterna som nämns i (3.4 Etik). Dock har vi inte märkt av detta under intervjuerna, 

respondenterna hade inget emot att vi spelade in. Skulle däremot respondenterna svarat att de 

inte ville bli inspelade så hade vi enbart fört anteckningar under intervjuerna. I denna 

undersökning har det inte uppstått några problem med att få ihop fem intervjuer. Hade vi inte fått 

ihop detta skulle vi använt oss utav telefon-intervjuer där vi hade ringt och ställt våra frågor över 

telefon och samtidigt antecknat. 

Resultatet blev svårare att analysera då det ställdes olika frågor till de olika företagen, 

anledningen till att det blev så var för att vi använde oss utav öppna frågor. Samt att vi var två 

som intervjuade även i de fall där det endast var en respondent. Analysarbetet blev mer krävande 

och vi var tvungna att gå igenom transkriberingarna på ett mer ingående sätt för att ta fram vilka 

delar som skulle besvara vår frågeställning “Hur arbetar företagen?”. Det vi hade kunnat göra 

annorlunda vid intervjuerna var att ha lite mer utav strukturerade frågor för att bli försäkrade om 

att våra frågor blir besvarade. Dock skulle detta kunnat leda till mindre diskussion och en styrd 

dialog vilket vi inte var ute efter. 

 

Kvalitativa undersökningar har ofta kritiserats för att inte tillhandahålla tillräckligt med 

information om hur datan har analyserats och hur man har arbetat med dra slutsatser från rå datan 

(Oates, 2006). Men vi har försökt förklara vår process så tydligt och transparent som möjligt här 

under metod avsnittet så man får en bra överblick utav vårt tillvägagångssätt. Tyvärr så är inte 

analys av kvalitativ data alltid en enkel uppgift då det inte finns några handfasta regler till hur 

man går tillväga med detta. Där kvantitativa undersökningar kan dra slutsatser genom 

matematiska och statistiska procedurer (Oates, 2006) så har detta inte varit möjligt för våra 
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intervjuer. Vi har fått analysera och tolka materialet på egen hand vilket innebär att vårt synsätt 

påverkat resultatet. 
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4. Resultat 
 

Här presenteras en sammanställning ifrån intervjuerna som genomfördes där varje 
företags arbetssätt framtas och som sedan avslutas med en resultat sammanfattning av 
alla intervjuer.  
 

4.1 Företag A 

4.1.1 Om företaget och besöket 

Företag A är ett konsultbolag, själva företaget finns i fler än 5 länder. Med konsult menas i stora 

drag att man tillhanda har uppdrag från kunder, där arbetar man inte med egen produktutveckling. 

Detta medför flexibilitet i processarbetet. Intervjun var avslappnad och trevlig, fick träffa två 

personer som medverkade under hela intervjun, tidsförloppet vart totalt 45minuter. 

4.1.2 Processarbetet  

Enligt respondenterna så ser deras utvecklingsprocess olika ut beroende på kund och projekt, de 

kan variera arbetsmetod beroende på situation. Företagets ambition är att arbeta helt agilt (se 

1.5.1.1 Agila metoder) då de anser att de täta avstämningarna med kunden är svår att överträffa, 

det är något som de värderar högt då de får en snabbare och kontinuerlig återkoppling. 

Respondenterna berättade att “Man på företaget har en pragmatisk inställning till detta 

arbetssätt”, vilket betyder att de arbetar resultatinriktat. De tar metoddelar som de anser fungerar 

utifrån situationen som projektet befinner sig i och att det ibland är bättre att arbeta antingen helt 

agilt eller ta med inslag ifrån plandrivet angreppssätt(se 1.5.1.2 Plandrivna metoder) då 

avstämningarna och återkopplingen kan se annorlunda ut från projekt till projekt. De ser båda 

angreppssätten som välfungerande och därav har de valt att hålla dörrarna öppna för de båda 

sätten och de tror även att detta medför fler kunder. Företagets viktigaste mål är att hålla 

tidsplanen och att möta upp kundens förväntningar och arbetssätt, vilket gör att valen av metoder 

till projekten varierar. Respondenterna nämnde en aspekt som kan påverka valet av arbetssätt, 

detta är projektstorleken. Arbetar de med andra underkonsulter tas ett gemensamt arbetssätt fram, 

valen styrs utifrån olika faktorer så som budget, tid, team organisering och placering av teamen. 

Detta gör att det inte alltid är endast metoden som avgör valen för ett visst arbetssätt. Respondet1 
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säger att man plockar från både plandrivet eller agilt utan att direkt tänka på att man gör det, utan 

man utgår ifrån egen erfarenhet och det som man vet fungerar.  

Företaget har tilldelade roller under utvecklingsarbetet vilket kan ändras under tiden beroende på 

vad som händer under processens gång. En tydlig plan för hur man arbetar kunde de inte se att 

det fanns, utan den planen som finns riktar sig åt vilket mål som ska åstadkommas. 

4.1.3 Förmågor och tankar 

Respondenterna fick berätta ifall de ansåg att det fanns något vinnande koncept att arbeta efter. 

Svaret var att det vinnande konceptet är så som de arbetar, att de anpassar sig till deras kunders 

behov vilket de även anser vara regel nummer ett för att lyckas. Att ett företag har en 

anpassningsförmåga är det vinnande konceptet. De fick även svara på ifall de har någon metod 

som de personligen föredrar att arbeta efter. Här blev svaret att de föredrar det agila arbetssättet 

där de täta avstämningarna minimerar riskerna till att de hamnar i en situation där utvecklingen 

inte motsvarar kundens förväntningar. Dokumentationen var något som de ansåg vara en tråkig 

uppgift att utföra, vilket inte är i fokus i det agila. 

På frågan “ Märker ni nån skillnad på om det är större projekt, att man arbetar plandrivet eller tar 

in mer inslag av plandrivet?” svarade de ja, men att det också beror på olika faktorer. Har kunden 

bestämt vad för metod man ska använda så är man “tvungen” att använda denna metod. Om man 

t ex ska använda agilt på riktigt stora projekt så kan man bryta ner till mindre del-projekt och då 

utveckla agilt, oftast Scrum. Men i vissa fall om man märker att kunden har valt “fel” metod eller 

arbetssätt så försöker man leda till det rätta i mån av möjlighet.  

 

Enligt respondent 2, som är affärsansvarig på företaget, så är det absolut viktigaste som denne tar 

med sig till kunden är att snabbt kunna leverera värde till kund. “Det är ju en av filosofierna med 

agil utveckling, att man planerar sina sprintar, man kör en kort sprint varje gång och efter fyra 

eller fem veckor har man en fungerande applikation”, säger han. Med detta menar han att 

veckoplaneringen som de använder genererar vid varje vecka ett resultat till kund vilket kunden 

ser som ett värde från företaget. 
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4.2 Företag B 

4.2.1 Om företaget och besöket 

Företag B är ett konsult-bolag som har både privata och offentliga kunder, kontoret vi var på 

ligger i Örebro och här intervjuades en person. Den första och inledande frågan som ställdes var 

“Hur ser er utvecklingsprocess ut?”, Vilket resulterade i att företaget arbetar utifrån två olika 

process nivåer som de namngivet Kund och Team perspektiv. Den ena kallad kundperspektivet 

där utgångspunkten är beställarens förfrågningar och hur det ser ut för beställaren. Sedan 

teamperspektivet, hur teamets utvecklingsarbete ser ut. Dessa har sin grund i de agila metoderna, 

läs mer om dessa vid (1.5.1.1. Agila metoder) Intervjun omfattade ca 45minuter plus en 

rundvandring i deras kontor för att titta på arbetsmiljön och för att få se deras planerings schema. 

4.2.2 Process nivå - Kundperspektiv 

Kundperspektivet (se figur 4 nedan) består utav tre stycken inflöden: Backlog, Teknik och 

Buglist. I backlogen initierar kunden en förfrågan som sedan tas om hand om i nästa inflöde 

teknik. Här identifieras de saker som behöver uppdateras eller utvecklas. Detta för att få 

processen att få ett bättre flow. Sedan kommer buglist, vilket fylls på utav flera personer vid 

eventuella buggar. 

Vidare i processen kommer två förfiningsområden kallat refinement. Detta är tillagt pga. att det 

enligt respondenten oftast inte finns tillräckligt med information som kommer in till backlogen. 

Under förfiningsarbetet träffas teamet och diskuterar vad det är för någonting de fått och tar fram 

en lista med frågor som skickas till kunden. Svaren kommer in och det förs en dialog med 

eventuella följdfrågor, detta sker en gång i veckan. Denna process kan ske några gånger, 

vanligen upp till tre gånger för att fastställa vad kunden vill ha. Efter detta klargörs uppgifterna 

så att de är mer begripliga och hamnar sedan under refinement områdena. Respondenten sade att 

“Dessa två områden liknar backlogen som används i Scrum”(se 1.5.1.1.1 Scrum). Allting som 

leder fram till refinement punkten handlar om att upprätthålla backlogen, se till så att den ser bra 

ut och för att hålla allting tydligt och formellt. 
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Processen är framtagen av respondenten som arbetar som agil coach på företaget, vilket menas 

med att personen vägleder teammedlemmarna till ett agilt arbetssätt. Idéerna har vuxit fram 

under de scrum-team denne arbetat i. Över tid kom denne fram till att det är väsentligt att ha en 

väl funktionell backlog. “Ett team kräver mycket feedback” var vad respondenten sade vilket är 

den som är ansvarig för projektets framgång och som leder utvecklingen utifrån visioner inte 

alltid kan tillföra, även kallad product owner(Scrum Methodology, uå).  

4.2.2.1 Refinement området 

På bilden till vänster(figur 5) illustreras företagets refinementprocess. 

När krav kommer in är de stora och ibland obegripliga, då behöver de 

brytas ner till detalj nivå för att på så sätt göra dessa till deluppgifter. 

Genom att de infört refinement momentet till processen ska enligt 

respondenten veckoplaneringen effektiviserats till 1-1,5h timma från 

tidigare ca. sex timmar. Tiden som de “tjänar in” läggs på andra 

uppgifter. Veckoplaneringsmöten äger rum en gång i veckan då de diskuterar kring de krav som 

inkommit. 
 

4.2.3 Process nivå - Teamperspektiv 

När uppgifterna är klara i refinement fasen delegeras de över till de olika teamen som ingår i 

projektet. Där hamnar dessa i teamets att göra lista, vilket är en del utav utvecklingsprocessens 

delar. Listan har i tre olika prioriterings nivåer: Hög, Medel, Låg. Vi går alltså här över till 

teamperspektivet(se figur 6 - Teamperspektivet nedan), här ser vi nu en tecknad bild av teamets 
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planeringstavla som de använder sig utav på en vägg. De använder sig utav en fysisk vägg som 

planeringstavla pga. att de anser att den digitala versionen är onödig då den endast tar tid att 

uppdatera. Utvecklingsprocessen är präglat utav både scrum och kanban, två stycken agila 

ansatser. När de olika uppgifterna prioriteras högt tar man hänsyn till vad som är viktigast att 

utveckla först, inte vilka som är lättast och är snabbast att utveckla, därav kanban. Det som 

tillagts på väggen från den traditionella planerings-tavlan som används i Scrum är Inbox, där 

eventuella små buggar/fel i systemet eller andra mindre saker som behöver lösas kommer in. 

Sedan även Waiting PT(produktions test), där systemets delar testas och går även igenom två 

testfaser till innan de kan flyttas över till Done, vilket är slut destinationen för ett uppgift. 

 

4.2.4 Summering av Företag B 

Respondenten använder en agil metodanpassning utav scrum och kanban när denne är ansvarig. 

Delar som lagts till baserat på erfarenhet är ett s.k. Refinement område för att förfina de olika 

kraven som de får in i deras backlog. Under utvecklingsarbetet används en kanban-tavla där 

målet med detta är att hålla processen flytande. Genom att ta bort sprintar och istället ta emot 

krav när de kommer och tar in dem i utvecklingsprocessen direkt efter de förfinats i backlogen 

försäkrar de att rätt saker utvecklas utifrån kundens behov. 
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4.3 Företag C  

4.3.1 Om företaget och besöket 

Företag C är ett mindre och relativt nytt konsultbolag som arbetar med system- och 

webbutveckling. Intervjun hölls på deras kontor och omfattade 45minuter med två medverkande 

respondenter. 

4.3.2 Arbetsprocessen 

Företag C har deras konsulter alltid på plats hos kunderna som de har åtagit sig uppdrag hos. De 

två respondenterna som intervjuades var ute hos en stor uppdragsgivare där den officiella 

utvecklingsprocessen var baserad på RUP(se 1.5.2.2 Plandrivna metoder) men som hade 

anpassats till en egen metod. Men det följdes inte strikt utan respondenterna ansåg att 

användandet av metoder var “ganska mycket vilda västern”. De berättar att det inte alltid varit ett 

så flexibelt arbetssätt som det är idag hos uppdragsgivaren. När deras variant av RUP först 

infördes så följdes detta stringent genom hela organisationen men att det upptäcktes rätt snabbt 

att det var ett alldeles för resurskrävande och tidskrävande sätt att arbeta på. Uppdragsgivaren 

ansåg att man behövde jobba mer agilt och införde delar från SCRUM och även KanBan har 

tagits in som agil metod. Respondenterna säger att de aldrig har varit med om ett projekt där man 

strikt arbetar efter en specifik metod utan att det brukar till mesta dels vara upp till utvecklaren 

själv att göra sin egen lösning. Något särskilt flödesmönster finns inte utan i projekt så blir det 

naturligt att man designar dem mest kritiska delarna först för att få dem på plats. 

4.3.3 Är det skillnad mellan var projektet genomförs 

På frågan om de anser att det är någon skillnad på att arbeta ute hos kund eller att arbeta in-house 

så svarade respondenterna att de förmodligen skulle arbeta annorlunda om de hade tagit sig an ett 

projekt på sitt egna kontor. Med anledning av att man skulle vara färre så hade man använt sig av 

någon typ av SCRUM som de tyckte var “lite enklare och roligare med sprintar och 

avstämningar”. Samtidigt så menade båda respondenterna på att det inte skulle vara möjligt hos 

den uppdragsgivare de befann sig hos idag då det är många utvecklare som arbetar på samma 

projekt och att det är verksamheten som ställer kraven. 

Ett skäl till varför inte RUP strikt följs hos uppdragsgivaren var enligt respondenterna att det 

skulle tas fram väldigt många dokument innan utvecklingen ens hade börjat men att kanske två 
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veckor bort så skulle det infinna sig nya krav och då hade tiden med dokumenterandet varit 

bortkastad. Utan i själva verket så spec:ar man ner det som behöver göras och att man har 

uppföljning under utvecklingens gång. 

4.3.4 Tankar kring Agilt/Plandrivet 

Under intervjun så ställdes frågan om huruvida de tror att det går att utveckla ett färdigt system 

genom att använda en specifik metodik, alltså, enbart plandrivet eller agilt. 

Utifall att man bara skulle utgå ifrån det plandrivna så berättade respondenterna att det skulle 

fungera om man hade mycket tid och klart för sig vad som skulle göras men att verkligheten inte 

ser ut på det sättet så det skulle vara svårt. Att leverera ett stort system som ändå skulle behöva 

filas ner blir problematisk. Det är bättre att ha tätare uppföljning mellan utvecklarna som kan 

revidera designen allt eftersom under projektet. 

När det kom till att bara arbeta med agil metodik där man alltid fokuserar på att bygga klart det 

aktuella problemet så skulle man till slut få ett “spaghettimonster”, alltså oöverskådlig 

programkod, vilket i långa loppet inte är en bra arkitektur. Genom fokuseringen av det aktuella 

problemet så tar man sällan hänsyn till krav som kan ske längre fram. En arkitektur där man kan 

“skyffla data mer strukturerat” behövs. 

Att det skulle vara en tydlig skiljelinje mellan metoder är något respondenterna aldrig upplevt 

hos kund.  

4.3.5 Införande av ny metodteknik 

Respondenterna berättade också att de nyligen fått in en KanBan-bräda hos uppdragsgivaren där 

utvecklare “har stått och kliat sig i huvudet för att fördela upp de här användningsfallen till 

faktiska lappar på tavlan”. Svårigheten ansågs vara att dela upp användningsfallen så att det 

skulle fungera på tavlan, utan önskan var att ha något mer konkret än en tavla som man inte 

kommer någonvart på. Respondenterna sa att trots KanBan tavlan har införts så sker detta genom 

ett digitalt verktyg där man ser vad som ska göras. Man använde en så kallad “task”-hanterare 

där man såg vad som skulle göras och vem som blev tilldelad ett användningsfall. Man höll med 

om att det fanns några fördelar med att använda sig utav tavlan då det blev mer tydligare där man 

såg lapparna som man skulle flytta framåt men att den sällan var up-to-date. Samtidigt kunde det 

kännas att man blev piskad att göra sin uppgift eftersom andra kunde se att lappen man jobbade 

med stod still på tavlan. Respondenterna sammanfattade sitt arbetssätt hos uppdragsgivaren att 
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man förhåller sig inte till en viss metodik utan det var mycket “vilda västern” där man använde 

metoder on-the-fly, alltså att man anpassade metoddelar efter situation. Det förväntades av 

utvecklaren att vara kreativ och hitta egna lösningar. De berättade också att uppdragsgivaren 

forcerade utvecklings sidan att bli klara med sina uppgifter för att sedan lämna över det de hade 

utvecklat till testdriftsmiljö där de kunde ligga i upp till sex veckor och får man en bugg i 

testmiljön så fick man snällt vänta tills det var klart för att få ändra små saker som t.ex. ett 

semikolon som visade sig vara fel, vilket de uttryckte var jobbigt.  

4.3.6 Är metoder överskattade? 

Vi frågade under intervjuns gång om de tyckte att metoder var överskattade. Respondenterna 

svarade med att det berodde på vilket projekt man arbetade med. Där de gav exempel som att 

tillämpa SCRUM till ett väldigt litet projekt så kanske det var onödigt med att skapa en SCRUM-

board t.ex., man kunde ta i alldeles för mycket med metoddelar som inte behövs. Ett annat 

exempel var från deras uppdragsgivare där man egentligen ska tillämpa RUP så får man en 

uppgift som man redan i huvudet har klart för sig och vet hur man ska lösa så ansågs metodiken 

bara vara i vägen och hämma arbetet, att man tar fram dokument som ingen kommer titta på, då 

kändes metodiken överskattad. De fortsätter att prata om problematiken med dokumentation med 

fler exempel som när man har korta deadlines så vill man hellre satsa på utvecklingen istället för 

att “rita fyrkanter”. Det händer att de istället dokumenterar i efterhand när de vet hur systemet 

fungerar istället för att behöva dokumentera upprepade gånger för att de har en t.ex. en löpande 

kravlista som ändras med tiden.
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4.4 Företag D 

4.4.1 Om företaget och besöket 

Företag D är ett systemutvecklingsföretag vars medarbetare arbetar som konsulter, företaget 

finns på fyra orter i Sverige. Intervjun omfattade ungefär 40minuter med en medverkande 

respondent, som resulterade i många bra svar och en givande dialog. Metoden som tillämpas på 

utvecklingsprocessen är framtagen utav företaget själva där de använder delar ifrån befintliga 

metoder där de gjort en anpassning utav både Agilt och Plandrivet (se 1.5.1 Utvecklingsmetoder) 

som omsluts av en projektmodell. Den används i de fall som beställaren inte har en egen metod 

som de vill använda och vid de fall som de får välja metod själva. Det är denna projektmodell vi 

ska se närmre på nedan. 

4.4.2 Projektmodell 

Anledningen till att de tagit fram denna projektmodell 

är för att de utav erfarenhet upptäckt brister under deras 

projektarbeten. Bristerna låg främst under 

uppstartfasen och vid projektavslutet vilket är två 

viktiga delar i företagets arbete.  

Figur.7 illustrerar en mall som går att applicera på alla 

typer utav projekt där den yttre ramen är till för att 

beskriva vad projektet innefattar. Innanför detta kan vi se projektstyrning och utvecklingsmodell 

som sker i ett flöde från vänster till höger, dessa delar beskrivs nedan. 

4.4.3 Praktisk projektstyrning 

Till varje projekt använder de något som kallas för PPS som står för praktisk projektstyrning, 

faserna som PPS innefattar är illustrerade nedan på figur 8. Projektstyrningen används till att 

strukturera upp det kommande projektet och som används till stöd för utvecklingsmodellen. 

Styrningen sker genom att arbeta inom fyra olika faser, fasen “Leverera” har företaget själva valt 

att lägga till. Anledningen till att företaget valt att använda sig av PPS är pga. att de vill få en 

struktur i arbetet. 
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4.4.4 Produktion/Utvecklingsmodell 

I den andra fasen ur PPS’en “Genomföra” tillämpar företaget utvecklingsmetoden Scrum. Där 

har utvecklarna en backlog(Att-göra lista) där 

beställarens olika uppgifter prioriteras på 

veckoplanerings-mötena. Sedan läggs det upp en 

tidsplan över utvecklingsarbetet(se figur 9). 

Mallen(figur 7) visar på att projektarbetet startar 

med projektstyrningen och därefter går över till 

att följa utvecklingsmodellen.  

Under intervjun ställdes frågan “Är projektstyrningen istället för en strukturerad modell?” 

Respondenten svarade att “man skulle kunna se det som ett komplement”. Vi fick även ett 

exempel utifrån dennes erfarenhet där respondenten förklarade ett tidigare arbete som denne var 

ansvarig över, det handlade om att införa RUP på en verksamhet där de även hade en 

projektmodell. PPS ‘en i detta fall blev tunn på grund av att enligt respondenten “RUP är en 

omfattande metod som innehåller delar som även en PPS innehåller”. 

 

När respondenten fick frågan om de arbetar helt enligt scrum eller ifall de får inslag ifrån 

någonting annat också blev svaret att det beror på kundens krav. Dels på grund av att det krävs 

en tätare kontakt med kunden vid användning av scrum och att de anser att det är svårt att få 

kunden till att vara rollen som produktägare som finns i scrum. “Jag tycker att det kan vara 

många gånger svårt att bedriva allt utifrån scrum”, säger respondenten. 

4.4.5 Skillnader mellan projekt 

Som nämndes ovan arbetar företaget situationsbaserat, deras arbets- och utvecklingsmetod 

varierar beroende på kunden. Respondenten svarade att vid mindre projekt tillämpar de agilt 

förhållningssätt där dokumentationen sker i efterhand och vid större projekt blir det en större 

riktning mot plandrivet med en kontinuerlig dokumentation. Under intervjun nämndes även att 

det finns en skillnad mellan kunderna, beroende på ifall de är offentliga eller privata. 

Respondenten sade att “De privata bolagen är mer beroende av ekonomin, beroende på 

konjunkturläget så finns det en koppling till hur mycket strukturerat arbete man har råd med. Är 

det väldigt knapp budget gör man ofta avkall på utvecklingsmetoden och dokumentation. Medan 
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den offentliga sidan är mer jämna där man inte har samma konjunktursvängningar så man arbetar 

mer kontinuerligt på samma vis”(se figur 10 - Konjunkturläget).  

 
Fig.10 Konjunkturläget 

4.4.6 Summering av Företag D 

Företaget arbetar utifrån kundens behov och krav vilket gör att utvecklingsmetoden som används 

varierar från projekt till projekt. Vid de fall som företaget själva får bestämma metod tillämpar 

de sin version utav utvecklingsmodell med hjälp utav en projektmodell. Projektmodellen 

innefattar en praktisk projektstyrning med fyra faser och en utvecklingsmodell som tillämpas 

under fasen “Genomföra” i projektstyrningen. Utvecklingsmodellen som tillämpas är Scrum, ett 

agilt förhållningssätt där de arbetar med veckoplanering samt “Att-göra” listor. De fall då det 

kommer till större projekt tillämpas mer dokumentation under utvecklingsprocessen, där blir det 

en mer plandriven ansatts. Vid de mindre projekten tillämpas en agil ansatts i form av Scrum där 

de sköter dokumentering i efterhand. 
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4.5 Företag E 

4.5.1 Om företaget och besöket 

Företag E är en statlig myndighet som har tre kontor i Sverige. Intervjun omfattade ca. 40minuter 

och utfördes med en respondent som förklarade hur utvecklingsprocessen på deras IT-avdelning 

går till. 

 

4.5.2 Grunden till nuvarande process 

Enligt respondenten som är IT chefen på myndigheten har myndighetens 

systemutvecklingsprocess förändrats under de sista 10 åren. För 10 år sedan hade de en metod 

vid namn SIP som står för Systemutveckling i praktiken. SIP utgick ifrån RUP och vattenfall 

tänket(se 1.5.1.1 Utvecklingsmetoder). För 4-5 år sedan började man att arbeta mer åt det agila 

förhållningssättet, men för 3 år sedan kom de fram till utifrån en undersökning som gjordes att de 

skulle utforma en process som skulle styra arbetssättet istället för att ha en viss modell. 

Processen skulle vara uppdelad i arbetsmoment istället för att fokusera på specifika roller. Det 

kom de fram till genom att de började tänka på att utföra arbetsmomenten faktiskt var viktigare 

än vem som utförde dessa. De vill att utförda arbetsmoment ska kunna bockas för som klara och 

godkända. Förhoppningen de har är att fastställa att: 

● Utföra arbetsmomenten på korrekt sätt. 

● Utföra dokumentationen som den ska. 

● Att inte driftsätta något som inte är testat. 

● Alla moment är av bockade, klara och godkända. 

4.5.3 Processens syfte 

Utvecklingsprocessen ska uppfylla två syften: 

● Ge stöd till systemutvecklarna  

● Ansvarig (IT chef) ska kunna följa upp och se till att allt görs på det uttalade sättet, som 

utvecklarna är tillsagda att göra. 

På myndigheten vill de kunna spåra förändringar i utvecklingen genom att ha en tillräcklig 

dokumentation om hur systemet är uppbyggd. 
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4.5.4 Viktiga aspekter i processen 

Respondenten förklarar att statliga myndigheter har hårdare krav på sig än kommersiella företag, 

statligt ska vara mer kvalitetssäkrat och att de är på väg mot ett agilt arbetssätt. Dock så finns det 

vissa saker som skall beaktas: 

● Dokumentation ska alltid finnas, mer officiellt för t.ex. vid ny release, det måste finnas ett 

visst antal saker på plats. 

● Skapa dokumentation i det agila arbetet. 

● Det ska finnas en backlog(att-göra lista) som följs och t.ex. dokumenterade tester. 

När man produktions-sätter en produkt så ska en dokumentation följa med i nästa version. Den 

ska vara en grund för att kunna vidareutveckla produkten. 

4.5.5 Metodanpassning 

Respondenten fick frågan om de arbetar med en blandning t.ex.“agiltRUP” svaret till frågan blev 

att de arbetar blandat både plandrivet och agilt. 

❏ Det agila arbetssättet använder man för att istället göra ett steg och sedan gå vidare till 

nästa osv., istället bryter de ner processen i mindre delar och bestämmer vad som ska 

göras under den kommande perioden och där levereras exempelvis tre funktioner som 

blivit högt prioriterade. Perioden efter det sker på samma sätt med nya uppgifter som är 

högt prioriterade, så utvecklar de genom hela processen. “Till slut får man färdiga 

byggstenar som man kan bygga systemet av”, sade respondenten.  

❏ Det plandrivna kan man inte göra på detta sätt då förändringar sker hela tiden under 

resans gång “ Det finns en risk att man gör förändringar i designen av system t ex som 

gör att vissa saker inte går att använda mer” enligt respondenten.  

Respondenten berättade även att utvecklingsprocessen olika ut beroende på typ av projekt “ Vi 

på myndigheten har två olika typer av projekt, Anslag och Uppdrag. Anslag är större projekt som 

går under längre period och som man vet hur mycket man kommer att få som budget. Då 

utvecklar man på ett sätt medan uppdrag kan vara att man får ett uppdrag att genomföra under en 

kortare period och sedan kanske aldrig igen, då ställs det olika krav på hur systemet ska vara 

uppbyggt” sade respondenten. Som sedan förklarade att anslag kräver långsiktighet och därmed 
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ett system som håller länge, där läggs mer kraft och tid på att göra bra design och arkitektur för 

systemet. 

4.5.6 Val av metod 

Metodvalen bestäms av arkitekter i stora projekt men i det löpande arbetet där det är små 

uppdrag är det oftast utvecklarna själva som göra dessa val. På myndigheten vill man ha en 

sådan designval på systemet som involverar alla så att alla gör hyfsat lika val hela tiden. 

Arkitekter och deras kompetens nyttjas mer i stora projekt men man vill ändå att de ska kunna 

finnas där som stöd till utvecklarna vid val av metod. Man försöker att alltid hålla den strukturen 

att det är fokus på arbetsmoment och inte vem som utför det. Den som kan utföra ett moment får 

göra det så länge grundprinciperna följs. T.ex. teknikval får man inte göra annat än så som man 

har bestämt. Enligt respondenten “Vi har valt väldigt mycket Microsoft spåret och då vet vi att vi 

ska använda Visual studio att vi ska använda SQL server, vi kan använda SharePoint och deras 

produkter och då vet vi hur vi ska göra. Så då får inte utvecklarna välja någonting annat. Mycket 

sådana ramar får man förhålla sig till”. 

Myndigheten är ute efter att hitta en blandning utav plandrivet och agilt förhållningssätt, därav 

arbetar de med två agila metoder Scrum och Kanban. De två metoderna håller myndigheten idag 

på att försöka hitta en blandning mellan så att de får som respondenten kallade det “ScrumBan”
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4.6 Sammanfattning av resultat från intervjuer 

Gemensamt för alla företagen är att det agila förhållningssättet tillämpas, dock i olika 

utsträckningar då den plandrivna ansatsen tas till som stöd för strukturering vid de olika 

projektarbetena på olika sätt. Tabellen nedan (figur 11) är en kartläggning på varje företags 

tillämpning av utvecklingsmetod. Varje företag har en tydlig åsikt i hur de vill arbeta, det 

återkommande påståendet som majoriteten av respondenterna uttryckt är “verkligheten ser 

annorlunda ut”. Vad de menat med påståendet är att det finns ett problem som flera utav 

företagen stött på där de har uttalade ambitioner för tänkta arbetssätt men att de inte efterföljs 

utav projektmedlemmarna fullt ut. Inget av företagen uppgav att de hade ett strikt arbetssätt mot 

en viss metod. Företagen hade ambitioner att arbeta efter en metod men att i praktiken var det 

upp till utvecklaren att besluta vad som var bäst för projektet i fråga. 
 

Konsultbolag och privata företag 

ställs inför situationsanpassning 

när de tar emot uppdrag från en 

kund som ställer krav på den 

utvecklingsmetod som tillämpas 

under utvecklingsprocessen. Deras 

val av metod styrs i många fall av 

konjunkturläget då det inte finns den budget som krävs för att tillämpa exempelvis en 

strukturerad metod med kontinuerlig dokumentation. Myndigheter och offentliga företag har 

starkare behov av att spåra kraven, detta görs genom att utföra dokumentation under 

utvecklingsarbetet. De metoder som används styrs utifrån utvecklingskontextens faktorer: tid, 

lagar och budget. 
  
De metoder som framkommit under undersökningen som används är både plandrivna och agila, 

de företag som tillämpar plandrivet angreppsätt visade sig även använda agila tekniker så som 

“att-göra listor” enligt Scrum. Kanban är något som även tillämpats i dessa fall för att få ett ökat 

flöde i utvecklingsprocessen. De företag som tillämpar agilt angreppssätt tar in dokumentation 

för att öka spårbarheten. Metoder som används är Scrum, XP samt Kanban. Den sistnämnda 
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metoden Kanban är ett nytt tillskott till de företagen som arbetat med Scrum tidigare, idag 

arbetar de med en blandning utav de två metoderna där företagen plockar ut tekniker som de 

anser att de behöver i projektarbetet. Några utav företagen nämnde att projektstorleken har en 

stor inverkan på val av metod, de ansåg att mindre projekt bedrivs agilt och större utifrån 

plandrivet. 

 

Mycket hängde slutligen på utvecklaren som förväntades vara kreativ med ett 

problemlösningsfokus. Erfarenhet ansågs generellt vara en viktig kugge för företagen. Med 

erfarenhet kunde man med större precision uppskatta t.ex. hur lång tid det skulle ta att utveckla 

en komponent. Med tidigare erfarenhet kunde man enklare anpassa de metoddelar som man var i 

behov av genom att man hade stött på liknande problem.  
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4.7 Sammanfattning av resultat från litteraturstudien 

En enkät studie vi har tagit del av där 4232 IT-professionella svarar på om agila metoder och 

tekniker (Ambler, 2006). Enligt undersökningen så har 65 procent av de som deltagit svarat att 

de arbetar i organisationer som har antagit en eller flera agila metoddelar. Studien visar också att 

bara 41 procent arbetar i en organisation som antagit en eller flera hela agila metoder. Över 58 

procent anser att de agila teknikerna har ökat produktiviteten, kvaliteten och ökat kundens 

tillfredställelse (Ambler, 2006). En liknande undersökning gjordes av Shine Technologies (2003). 

Av den undersökningen kunde man se att 96,4 procent har för avsikt att anta eller att fortsätta 

med de agila metoddelar man har antagit. Men att bara 16 procent tror att metoderna är lämpliga 

för alla typer av projekt (Shine Technologies, 2003). Vilket tyder på att det sker en blandning av 

metoder från de olika perspektiven.  
 

Vinekar, Slinkman & Nerur (2006) argumenterar för att det finns ett behov av att upprätthålla 

något de kallar “dual-structures” som förenar de olika angreppssätten eftersom de har sina egna 

styrkor som man bör ta tillvara på. Både agila och plandrivna angreppssätt har naturligtvis sina 

svagheter också. Utmaningen blir att hitta en balans mellan dessa angreppssätt för att kunna dra 

nytta utav styrkorna och kompensera för svagheterna (Boehm & Turner, 2003). Agilitet är 

nödvändigt för organisationers möjlighet att kunna anpassa sig efter samtidens hastiga 

förändringar samtidigt som stabilitet krävs eftersom det är nödvändigt för organisationers 

optimering, som resulterar i större säkerhet för företagen. Därav, enligt Vinekar et al (2006) så 

bör system utvecklings företag finna en balans mellan de konfliktande perspektiven: agila och 

plandrivna. 

Vinekar et. al (2006) föreslår att man delar upp företagens IT-

organisation i två under grupper(se figur 12), en agil 

undergrupp och en plandriven undergrupp som styrs under en 

väl integrerad ledning. 

Den plandrivna undergruppen har en mer hierarkisk struktur 

som består av en projekt ledare som delegerar arbetet till team av specialiserade utvecklare som 

arbetar individuellt. I den agila undergruppen är mindre central styrd med en flexibel struktur där 

små team med olika kompetenser jobbar nära kund. Vinekar et al (2006) menar på att man sedan 

applicerar den undergrupp som är bäst lämpad för ett visst projekt.
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5. Analys 
 

Här kommer resultatet av intervjuerna och litteraturstudien att analyseras mot de 
tidigare studier samt mot det teoretiska ramverket “Method-in-Action”, avsnittet avslutas 
med en övergripande analys mellan huvudfrågan och resultatet. 

5.1 Tidigare studier om förslag till användande och balans mellan agila och plandrivna 
metoder 
 
Vid de tidigare studier som gjorts kom de fram till att man tidigare på 2000-talet tagit till sig 

delar från agila metoder vilket ökade kvalitet och produktivitet men att en väldigt liten andel av 

utvecklarna som deltog i undersökningarna ansåg att agila metoder passade för alla projekt 

(Ambler, 2006), (Shine Technologies, 2003). Det vi kan se av våra intervjuer är att företag idag 

arbetar mer med agila metoder fullt ut och plockar istället in delar från de plandrivna metoderna 

som är nödvändiga att använda, val av metod styrs även efter krav från kund för projekten då de 

tillämpar situationsanpassning. De agila metoders tekniker tillämpas för att öka utvecklingsflödet 

till en effektivare process. Ökningen av agila metoder stämmer överens med Shine Technologies 

(2003) undersökning, 96,4 procent svarade då att man skulle fortsätta att anta mer agila metoder. 

 

Enligt tidigare artiklar som vi har läst så diskuterades det om att försöka uppnå en balans mellan 

de agila och plandrivna metoderna för att kunna dra nytta av styrkor som de olika metoderna 

innehar, samt att kompensera för dess svagheter (Boehm & Turner, 2003), (Vinekar et al 2006). 

Företagen vi besökt har olika balans kring hur de förhåller sig till agilt respektive plandrivet som 

syns på figur 13 nedan. Figuren är delad på så sätt att översidan illustrerar hur företagen arbetar 

idag och på undersidan för hur de vill arbeta. Figuren är baserad på företagens förhållningssätt 

till varandra och är en tolkning av oss. 
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Vinekar et al (2006) var av åsikten att dela upp organisationen med två olika utvecklings 

undergrupper där den ena arbetade med ett plandrivet synsätt och den andra undergruppen med 

ett agilt synsätt. Man ska enligt Vinekar et al (2006) applicera den undergrupp som passar bäst 

för projektet. Detta görs inte av de företag vi har träffat, istället kombinerar de metoddelar efter 

situation och projektgruppen samt utvecklarna själva besitter kunskaper för att kunna tillämpa de 

båda utvecklingsmetoderna. 

5.2 Ramverket 

Method-in-action ramverket går att tillämpa på samtliga företags arbetssätt gällande 

utvecklingsmetoder. Varje företag har använt sig av en eller flera formulariserade metoder som 

ligger till grunden för hur de ska arbeta. Den agila ansatsen är den vanligaste utifrån resultatet av 

de företag som intervjuats.  

Att ramverket tar hänsyn till den komplexa och dynamiska systemutvecklings miljön genom att 

beskriva utvecklingskontexten, som svåranalyserad då systemutveckling sker i en unik och 

verklig kontext stämmer mycket väl överens med vår undersökning. Olika metoder tillämpas för 

olika projekt, därmed inte som formaliserade metoder ofta beskriver att systemutveckling ska ske 

på ett metodiskt sätt oberoende av hur kontexten ser ut.  

Kulturen är något som vi också anser har påverkat metoder i användning eftersom företagen har 

berättat att de har en officiell policy att arbeta efter plandrivet/agilt angreppssätt men att det 

sällan följs strikt. Det lär dock vara en grundläggande anledning till varför man väljer vissa 

metoddelar framför andra.  

Vi har även noterat hur ny teknik har format utvecklingskontexten t.ex. de företag som har valt 

att arbeta med begränsat antal uppgifter i det pågående arbetets lista vilket kommer ifrån 

Kanban-metoden där företagen sett att detta påverkat ledtiden i utvecklingsprocessen. Den 
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påverkade ledtiden har i sin tur påverkat utvecklingskontexten genom att spara in värdefull tid 

som kan läggas åt andra uppgifter och kan därmed göra så att det blir ett ökat flöde i processen. 

 

Några företag har som sagt officiellt uttalade metoder som dock inte efterföljs som det var 

uttänkt, men att de formaliserade metoderna företagen har som grund onekligen används för att 

guida igenom processen med att utveckla ett informationssystem. Företagen har beskrivit att 

olika metoder används för att passa specifika projekt och att de kombineras fritt från det 

metodperspektivet som utvecklaren anser passar bäst för situationen. Detta är jämförbart med 

Method-in-action komponenten i ramverket som beskriver hur metoderna sätts i handling. 

 

Kombinationen av metoddelar från olika formaliserade metoder som sker hos de företag vi 

besökt leder till minskad komplexitet inom systemutveckling. Metoderna har även spelat en roll 

för struktur och kontroll för majoriteten av företagen som t.ex. företag E som berättade om att 

“utföra arbetsmomenten på korrekt sätt, utföra dokumentationen som den ska, att inte driftsätta 

något som inte är testat och att alla moment är av bockade, klara och godkända.”  

Vilket spelar en roll för varför man använder formaliserade metoder i grunden.  

Att metodernas roller skapar någon särskild standard hos företagen har vi inte lagt märke till. 

Företagen har arbetat olika i förhållande till varandra med olika tekniker samt att man arbetar 

annorlunda för olika projekt inom företagen i sig. En del av rollerna som metoderna spelar 

influerar naturligtvis hur metoder används i handling, däremot att vissa betydande roller som 

Fitzgerald (2003) nämner i ramverket, har inte alls influerat varför man använder vissa metoder. 

Som t.ex. att metoder skapar en komfort faktor där utvecklaren känner att han/hon gör rätt saker 

vid rätt tidpunkt om denne följde en metods riktlinjer var inget som framkom. Komfort faktorn 

ligger nog snarare i friheten av att själv kunna välja vilken metod del man anser passar. Flera 

utav företagen nämner att projektstorleken påverkar valet av formulariserad metod, där större 

projekt kräver mer utav det plandrivna där spårbarhets krav är fler. De mindre projekten har inte 

samma vikt på spårbarhet vilket gör att de agila metoderna blir mer lämpliga att använda.  

 

Erfarenheter är enligt företagen en viktig egenskap hos projektmedlemmarna, de påstod även att 

kreativiteten vid problemlösning är en viktig aspekt vid utvecklingsprocessen. Detta förklaras 

även i Fitzgerald et al. (2003). Då anpassningar utav metoddelar förenklas när 
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projektmedlemmar har erfarenheter sedan tidigare kan vi se enligt bilden på ramverket ovan att 

detta formar både metoder i användning och utvecklingskontexten. Genom att en projektmedlem 

som exempelvis inte följer den tänkta metoden bryter processen och gör att kontexten förändras, 

metoden som har sin grund ifrån den formulariserade metoden tillämpas då på ett annat sätt.  

 
Bilden på ramverket ovan (se figur 14) har tre tillägg som tagits fram utifrån resultatet kring hur 

företagen arbetar idag, de är utmärkta med röda pilar samt röd ruta för att ge en tydligare 

markering. Det första är ett samband där utvecklare formar utvecklingskontexten och metoder i 

användning. När en utvecklare tar metoden till handling är det upp till den att förhålla sig till 

metoden som den är tänkt. Enligt resultatet på föregående avsnitt upptäcktes ett problem då den 

tänkta basen av metoderna inte efterföljs i ett flertal fall. I dessa fall har exempelvis tiden för 

projekten ändrats då det inkommit lagförändringar, att budgeten påverkats vid krav av spårbarhet 

vid uppstådda problem. Om inte metodbasen efterföljs blir den formulariserade metoden onödig 

och påverkas på så sätt att den inte används vilket får påföljder i utvecklingsprocessen. 

 

Ett samband där metoder i användning formar utvecklingskontexten är tillagt för att faktorer 

ifrån de formulariserade metoderna som infaller i metoder i användning utgör och formar hur 

kontextens faktorer ska användas och vad som ska användas. Det är alltså inte enbart kontexten 

som påverkar metoder i användning utan att användningen av metoder påverkar kontexten 

utifrån den formulariserade metoden. Det kan vi se på exempelvis de företag som tillämpar den 

agila metoden scrum att var tvungna att använda sig utav bl.a backlog, to-do list och andra delar. 

Vilket även ledde till ett tredje tillägg till ramverket, verktyg där exempelvis backlog är ett 
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verktyg som behövs för att kunna fullfölja metoden och påverkar företagets kontext då verktygen 

måste finnas för att det ska de metoder i användning.  

5.3 Summering utifrån intervjuerna 

Systemutveckling är en komplicerad process där man har mycket att förhålla sig till. Vilka 

angreppssätt som tillämpas av företag utgörs tillsynes av många parametrar där faktorer som 

kund, utvecklingskontext, utvecklare och krav från verksamheter spelar stor roll för hur man 

arbetar. De flesta företag har svarat att de tar in de metoddelar de anser att de behöver för 

specifika projekt där en blandning mellan agila metoder och plandrivna tekniker är det generella 

för företagen. Det förekommer även en viss svårighet i att lyckas få projektgruppen att arbeta 

utifrån den tänkta metoden vilket kan ha sin grund i att det inte förekommer någon 

standardisering i hur utvecklingsprojekten ska bedrivas.  
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6. Diskussion 
 

Avsnittet är till för att reflektera över vad som tagits upp i resultat och analys avsnitten i 
uppsatsen. Här kommer våra synpunkter och tankar kring de områdena.  
 
 
Utifrån vår rapports resultat kan man se att det sker en blandning av metoder som vi från början 

anade. Men inte till så stor utsträckning att det i princip är fritt att välja och vraka precis som 

man vill bland metoddelar och att de som arbetar går ifrån den tänkta metoden. Software crisis 

var ett stort problem under 60-talet där arbetssättet liknar så som företagen arbetar idag 2013 där 

projektmedlemmarna arbetar utifrån dem själva. Frågan är om detta leder till en ny software 

crisis? Detta tror vi dock inte på. Skillnaden jämfört med software crisis är att företagen idag har 

metoder i grund och botten att luta sig emot som guidar igenom utvecklingsprocessen. 

Nackdelen vi kan se är att det inte finns någon standard mellan företagen för hur 

utvecklingsprocessen bör gå till. Vilket kan skapa svårigheter att t.ex. byta jobb för att man blir 

tvungen att sätta sig in i hur det nya företaget arbetar som leder till att det troligtvis blir längre 

inlärningskurva än om det hade varit en viss standard. Företag kan nog också dra nytta av det 

faktum att man sätter sin egna unika prägel på hur man utvecklar informations system som kan 

locka kunder men också att anställda kanske känner en yrkesstolthet att man tillhör ett visst 

företag. Detta leder även till svårigheter då det krävs erfarenheter och kunskaper i hur man bör 

anpassa metoder och ta fram en optimal lösning för sitt företag och projekt, vilket ställer högre 

krav på de som arbetar. 

 

Ett problem med standardisering av systemutveckling, tror vi, är att projekten är föränderliga där 

nya krav ständigt kan dyka upp under projektets gång och byta riktning vilket kan skapa 

svårigheter med att standardisera branschen då varje projekt är unikt, man vet helt enkelt inte hur 

systemet i slutänden kommer att se ut.    

 

De artiklar vi läste om behovet av balans mellan metodsynsätten var tillfredsställande att ta del 

av, eftersom att vi insåg hos företagen att det sker en balansgång projekt för projekt. Detta ses 

bl.a. i resultatet på hur företagen berättat hur man arbetar. Företagen tar till sig de bitar från 
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metoder som de anser tillför något för det specifika projektet. Således anser vi det sker en 

balansgång hos företagen mellan metoder.  

Vi har även noterat ökningen av agila metoders användning och vi tror inte att detta bara är en 

trend. Som man kan se utifrån företagens ambitioner att vilja arbeta ännu mer agilt så kan vi nog 

vara säkra på att de agila metoderna är här för att stanna men att en utveckling av dess kommer 

att ske. 

En del argument i artiklarna vi läste var vi inte lika överens om. Att dela upp en organisation i 

två undergrupper som föreslogs enligt Vinekar et. al (2006) kräver väldigt mycket av ett företag. 

För det första så ska man vara tillräckligt många anställda för att ens kunna dela upp sin 

organisation. Vi har även funderat kring vad som skulle ske om man t.ex. har flera agila projekt 

igång samtidigt. Skulle den agila undergruppen delas upp i ännu fler under grupper då? Tanken i 

sig är nog god eftersom man kan applicera ett specialiserat team till ett specifikt projekt. Men vi 

tror att i verkligheten så skulle det vara alldeles för krävande för organisationer. 

 

Fitzgerald et al. (2002) ramverk ger enligt oss, en bra och övergripande bild på hur en den 

komplexa system utvecklingsprocessen ser ut. Ramverkets relevans och hållbarhet bekräftas av 

att vi har kunnat jämföra vårt resultat mot ramverket. Vi har kunnat knyta hur metoder används i 

praktiken till ramverket, som har fungerat som ett stöd för vårt arbete med att undersöka hur 

företagen faktiskt arbetar med metoder.  

Vi har medvetet letat efter samband till ramverket för att stärka vårt resultat. Naturligtvis har vi 

försökt att vara så objektiva som möjligt för att resultatet ska ses som tillförlitligt. Därmed inte 

försökt påtvinga vårt resultat mot ramverket.  

Vi har diskuterat huruvida ramverket är fullständigt och kommit fram till att man skulle kunna 

lägga till komponenter och samband för att förbättra ramverket. Detta förklarades tydligare i 

föregående avsnitt och vi har utifrån resultaten sett att ramverket inte tar upp olika faktorer 

därför valde vi att lägga till dessa. 
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7. Slutsats 
 

I detta avsnitt ges en kort förklaring kring hur de företag vi har träffat arbetar med 
systemutvecklings metoder. 
 
 
Efter att IT-branschen upplevde en kris på 60-70talet där det var en stor avsaknad på stöd för hur 

utvecklingen bör ske, togs metoder fram under 70-talet som skulle vara till stöd för utvecklingen. 

Över tid har det växt fram massvis med olika metoder. Utifrån detta ville vi se på hur 

systemutvecklings företag använder sig av metoder idag. Då det finns information och litteratur 

att läsa kring de olika metoderna, hur de ska användas ville vi se hur de används i praktiken. 

Därav var studien tänkt att besvara: Hur arbetar företagen i verkligheten med 

systemutvecklingsmetoder i deras utvecklingsprocesser? 

 

Företagen vi har träffat arbetar idag med flera formaliserade metoder i grunden under 

utvecklingsprocesserna. Utvecklarna kombinerar metoddelar fritt efter situation, det finns alltså 

ingen tydlig skiljelinje mellan de agila- och de plandrivna metoderna, de integreras med varandra 

i praktiken. Metoder tillämpas egentligen aldrig i sin helhet utan används vid behov beroende på 

situation, de blir som stöd för utvecklingen av informationssystemen. Det vi kan se genom denna 

rapport är att de agila metoderna dominerar hos företagen där plandrivna metoder främst används 

som stöd för struktur och i viss mån dokumentering. De mest förekommande metoderna som 

används är Scrum och Kanban där de får en starkare kundkontakt och ger dem möjlighet att möta 

upp nya krav och snabba förändringar i utvecklingsprocessen. 

 

Att det skulle finnas någon standard för hur man arbetar inom systemutvecklings företagen går 

inte att urskilja, snarare tvärtom, företagen arbetar inte på samma sätt som varandra. Det är till 

och med så att varje projekt angrips på ett annorlunda arbetssätt inom det egna företaget, 

beroende på vad det är som ska utvecklas, vad kunden har för krav på metod, hur 

utvecklingskontexten ser ut och hur utvecklarna väljer att använda metoder. Det är tydligt att 

företagen har egna sätt att handskas med utvecklingsmetoder och att de är väldigt duktiga på att 

anpassa metoder efter specifika projekt. Det som även framkommit är att det i vissa fall hos 

företag händer att projektmedlemmarna inte använder metoder som tänkt, vilket kan få 
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konsekvenser i utvecklingsarbetet. Detta kan bero på att det finns en avsaknad av standard för 

hur utveckling bör ske.  
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