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Abstract 
 

System development has long been dogged by problems and inability to meet the 

emerging challenges and demands of the process from idea to finished product. To 

address the problems of traditional systems development projects meant so created 

Ken Beck et. al. (2001) the Agile Manifesto, the Agile Manifesto describes the core 

values that systems development should work along, in order to increase flexibility 

and reduce the problems associated with long lead times. 

SCRUM is an agile system development methodology developed by Jeff Sutherland 

and Ken Schwaber, this after they had both seen the need of a method that managed to 

meet the rapid changes and to face problems during the process. 

To investigate how problems in agile system development projects are managed in 

practice, a case study was conducted at ATS west of CGI.  

A large part of the problem in system development is the distance between the parties 

involved, which affects the working methodology. This results in a more extensive 

documentation than what the agile working die advocates and also reduces the 

personal communication. The increased documentation also leads to a loss of 

flexibility in the management of the new requirements; this is because there are 

established procedures – necessary because of the distance between the people 

involved – that must be followed. 

The result of the study is an investigation of how problems arise in agile system and 

what companies do to manage these problems. 
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Sammanfattning 
 

Systemutveckling har länge kantats av problem och oförmåga att möta nya problem 

och krav som uppstår under processen från ide till färdig produkt. För att möta de 

problem som de traditionella systemutvecklingsprojekten innebar så arbetade Ken 

Beck et. Al. (2001) fram det agila manifestet, det agila manifestet beskriver de 

kärnvärden som systemutvecklingsprojekt bör arbeta utefter, detta för att öka 

flexibiliteten och minska problemen med långa ledtider. 

SCRUM är en agil systemutvecklingsmetod som togs fram av Jeff Sutherland och 

Ken Schwaber, detta efter att de båda hade sett behovet utav en metod som klarade att 

möta snabba förändringar och att kunna möta problem under processens gång. 

För att undersöka hur hantering av problem i agila systemutvecklingsprojekt fungerar 

i praktiken har en fallstudie genomförts på ATS väst hos CGI. 

En stor del av problematiken i systemutveckling är distansen mellan de inblandade 

parterna, något som påverkar arbetsmetodiken. Detta resulterar i en mer omfattande 

dokumentation än vad den agila arbetsformen förespråkar och minskar även den 

personliga kommunikationen. Den ökade dokumentationen leder även till en minskad 

flexibilitet när det gäller hanteringen av nya krav, detta då det finns fastställda 

procedurer – som är nödvändiga på grund utav distansen mellan de inblandade – som 

måste följas. 

Studiens resultat är en utredning för hur problem uppkommer inom agil 

systemutveckling och vad företagen gör för att hantera dessa problem.   
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Förord 
 

Vi vill tacka vår handledare Petter Dessne för hans stöd och vägledning under 

skrivandet av studien, utan honom hade den aldrig haft den kvalitet som den har idag. 

Vidare vill vi även tacka CGI i Göteborg och avdelningen ATS väst för att de ställt 

upp som fallföretag och på så sätt hjälpt oss med empirin. 

Borås, Maj 2013 

Mike Pihel, Christian Bartelius 
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1 Inledning 

Syfte: Att ge en bakgrund till valt uppsatsämne och den problematik som finns med 

agil utveckling. Vidare kommer även avgränsningar, begreppsförklaring, 

forskningsfrågor och disposition.  

Inledningskapitlet är indelat på ett sätt att läsaren systematiskt kan få en förståelse för 

bakgrunden till problematiken med agil utveckling. Ordningen på rubrikerna skall öka 

kongruensen och på så sätt göra det lättare att följa vad vi vill förmedla med studien.  

1.1 Bakgrund 

När ett företag arbetar med systemutveckling krävs det oftast en definierad metod att 

arbeta utifrån. En metod är ett ramverk för hur leveranser och dokumentation skall 

skötas på ett mer strukturerat sätt, tidigare var detta metoder såsom 

vattenfallsmodellen. Den gemensamma uppfattningen om de traditionella 

systemutvecklingsmetoderna är dock att de är för komplexa, kräver omfattande 

dokumentation och förändringar som uppkommer under projektens gång inte kan 

tillgodoses utan ett nytt projekt startas(Cronholm, 2008).  

Den hårda konkurrensen på IT-marknaden och ökade krav från kunder ställer höga 

krav på företagens effektivitet och förmågan att snabbt kunna anpassa sig till en 

föränderlig marknad. Det krävs en förändrad arbetsprocess för att bibehålla en hög 

lönsamhet. Det fungerar inte att genomföra projekt som tre år senare är redo att 

implementeras, detta eftersom företagets processer med största sannolikhet har vid det 

laget utvecklats (Norrgren 2006). 

För att möta dessa förändringar så väljer flera organisationer att bli mer flexibla 

(Cohn, 2010), och därmed togs agila arbetsmetoder så som SCRUM och eXtreme 

programing fram (The impact of agile practices on communication in software 

development (2008)), agil utveckling betonar vikten av individen och interaktionen i 

projekt.  Agil utveckling har de senaste tio åren vuxit till att bli ett av de vanligaste 

arbetssätten vid medelstora projekt och används inom flertalet branscher däribland 

logistik och IT-branschen. 

Även om agila arbetsmetoder togs fram för att möta den snabbt förändrande 

marknaden så finns det projekt som går över budget eller misslyckas. ”The Standish 

Group” visade 1994 i sin undersökning att 85 % av alla systemutvecklingsprojekt 

misslyckades. De rapporterade tretton år senare positivare siffror, om än inte bra: 32 

% av alla undersökta projekt har blivit avslutade som lyckade, medan 24 % av 

projekten avbröts eller misslyckades. Resterande 44 % överskred projektets budget, 

tidsplanering och/eller levererade inte alla krav på funktioner som angivits i 

kravspecifikationerna (”The Standish Group”, 2009). 

Mike Brown (Why agile development fails (sometimes), 2012) skriver i sin blogg om 

anledningar till att agila projekt misslyckas. En av dessa anledningar är att grupper 

eller organisationer blir påtvingade agila metoder, grupper som innan har varit 

bekvämare i att jobba enligt andra metoder. Även om den större delen av dessa 

grupper nämner fördelar med agil utveckling, som snabbare leveranser, är det 

fortfarande 40% som inte finner några fördelar och 64% som tycker att det varit 

omständigt att byta till agil utveckling. 
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1.1.1 Systemutveckling 

Agil utveckling är en form av systemutveckling och är således en viktig punkt att 

nämna i vår uppsats. Systemutveckling har varit ett centralt område sedan datorer blev 

ett hjälpmedel för informationshantering och ses som en central del i många, om inte 

alla, verksamheter.  

Systemutveckling kan generellt sett ske på två olika vis, traditionellt (vilket innebär 

mycket dokumentation och liten flexibilitet) där kända metodansatser är 

vattenfallsmetod och RUP eller agilt (vilket innebär att man tar hand om 

förändringsbehov och ser dokumentation som inte alls lika viktig del av 

utvecklingsprocessen) där kända metodansatser är SCRUM, eXtreme Programing och 

Lean Software Development. 

I Stefan Cronholms rapport “Using agile methods? - expected effects” (2008) 

beskriver författaren om hur systemutvecklingsprojekt har gått från att utvecklas 

enligt traditionella metoder till att ha gått över till mer agila ansatser. Valet av att ta 

med denna artikel i uppsatsen grundar sig i att Cronholm tar upp både fördelar och 

nackdelar med agil utveckling, vilket är relevant då vi vill ta reda på hur problem 

uppstår, vilka typer av problem det finns och hur man hanterar dessa. 

1.1.2 Agil utveckling 

Alla agila metoder är baserade på det Agila manifestet. Detta kom till 2001 som en 

reaktion på de traditionella metoder som använts inom systemutveckling. Agila 

manifestet arbetades fram som en referensram för det agila arbetets viktigaste 

grundpelare (Beck, K et. al., 2001). Agila manifestet lyfter fram fyra viktiga punkter 

för förstå agil utveckling: 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Agil utveckling har ett antal kriterier för att kallas agil, som personlig 

kommunikation, minimal dokumentation och små delleveranser, med små 

delleveranser. Med små delleveranser så menas att en eller fler artefakter från varje 

iteration skall kunna visas upp för kund, något som är viktigare än noggrann 

dokumentation. Då allt fler projekt outsourcas påverkas några av de kriterier som är 

satta.  

Agil utveckling är fortfarande en högaktuell arbetsmetod även om den använts i över 

tio år och flertalet verksamheter väljer att fortfarande arbeta efter en agil metodik. 

Stefan Cronholm skriver i sin artikel ”Using agile methods? – expected effects” 

(2008) att man bör ha samma kritiska förhållningssätt mot de agila metoderna som 

mot de traditionella, det vill säga vattenfallsmodellen med fler. 

SCRUM togs fram av Jeff Sutherland och Ken Schwaber och är en av de mer använda 

agil arbetsmetoderna som används idag, SCRUM metodiken innebär att man arbetar i 

små team som utvecklar små komponenter där varje komponent bygger på den 

tidigare levererade delen. Leveranser sker en del i taget för att sedan bilda en helhet 

(Ken Schwaber och Mike Beedle 2002). 
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1.2 Problembakgrund 

Med bakgrund till att systemutvecklingsprojekten har en fortsatt hög misslyckande 

grad, en artikel från IDG tar upp statistik från utvecklaren Björn Granvik som visar att 

9 av 10 SCRUM projekt misslyckas, är frågan om varför de misslyckas och varför 

inte problematiken med agil utveckling diskuteras oftare. Vilka är problemen som 

ligger till grund för misslyckade projekt? 

Även Peter Larsson (2009) publicerade en undersökning i Computer Sweden som 

visade att 9 av 10 agila projekt ute hos företagen misslyckas, något som tystas ner i 

diskussionen kring agila metoders affärsnytta.  

1.3 Problemformulering 

Även om agila arbetsmetoder togs fram för att möta den snabbt förändrande 

marknaden så finns det projekt som går över budget eller misslyckas. Men hur uppstår 

dessa problem och vad gör företagen för att bemöta dessa problem?  

Om agil utveckling nämns vikten av personlig kommunikation, mindre arbetsgrupper, 

små delleveranser och mindre dokumentation, som är dess grundpelare, men det förs 

ingen vidare diskussion om hur projekt påverkas ifall någon av dessa tas bort eller 

ändras. Uppsatsen lyfter fram några av de problem som kan uppstå med projekten ifall 

förutsättningarna i ett projekt ändras och inte kan mötas. 

1.4 Forskningsfrågor 

 

Huvudfråga: 

1. Hur hanterar företag nya krav och problem som uppstår i agila projekt? 

Delfrågor: 

1. Vilka problem uppkommer i agil systemutveckling? 

2. Vilka problem finns med flexibiliteten hos agil utveckling? 

2.1. Agila metoder förespråkar hög personlig kommunikation, hur väl fungerar det 

i praktiken?  

2.2. Agila metoder innebär minimal dokumentation under utvecklingsprocessen, 

hur påverkar det utvecklingsarbetet i praktiken?  

3. Efterföljs den agila metodiken? 

 

Fråga                                 Syfte                          Förväntat resultat 

1. Hur hanterar företag nya 

krav och problem som 

uppstår i agila projekt? 

Att analysera hur 

företag bemöter krav 

och problem i projekt.  

En reflektion över krav- och 

problemhantering. 

2. Vilka problem uppkommer 

i agil systemutveckling? 

Att reda ut hur problem 

i agila 

utvecklingsprojekt 

uppstår. 

Finna orsaker för varför 

projekt misslyckas. 

3. Vilka problem finns med 

flexibiliteten hos agil 

utveckling? 

Att undersöka 

flexibiliteten i agil 

systemutveckling. 

Analys av flexibiliteten i 

agil systemutveckling. 

4. Vilka problem finns med 

agil utveckling? 

Att finna problem i 

agila 

utvecklingsprojekt. 

En sammanställning av 

problem med agil 

utveckling. 
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4.1. Agila metoder 

förespråkar hög personlig 

kommunikation, hur väl 

fungerar det i praktiken? 

Att undersöka hur väl 

de har hög personlig 

kommunikation. 

En sammanställning av 

styrkor och problem med 

hög personlig 

kommunikation. 

4.2. Agila metoder innebär 

minimal dokumentation 

under utvecklingsprocessen, 

hur påverkar det 

utvecklingsarbetet i 

praktiken?  

Att undersöka hur väl 

minimal dokumentation 

fungerar. 

 

En sammanställning av 

styrkor och problem med 

minimal dokumentation 

 

5. Efterföljs den agila 

metodiken? 

 

Få svar på om den agila 

metodiken efterföljs. 

 

En analys av hur vida det 

arbetas agilt. 

 
Tabell 1 - Forskningsfrågor 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att se hur företag hanterar problem som uppstår i agil 

systemutveckling, för att få svar på detta måste vi besvara delfrågorna som syftar till 

att reda ut vilka problemen är. Med analysen av detta vill vi belysa problemen och se 

vad företagen kan göra för att lättare bemöta dem. 

1.6 Avgränsning 

Det finns ett flertal olika agila arbetsmetoder som används inom systemutveckling, 

men vi har valt att använda oss av en definition av Avison, Fitzgeralds (2006) för agil 

utveckling.  

Studien avgränsas till att enbart behandla metoderna SCRUM och MSF agile, detta då 

dessa används hos fallföretaget. Studien kommer alltså inte att behandla resterande 

agila metoder så som eXtrem programing och LEAN. Genom att endast använda ett 

fallföretag så hoppas vi kunna utröna om problemet är typen av organisation som man 

utför projekten åt eller om det är att metodiken inte följs och få svar på vår 

frågeställning.  

Studien studerar systemutvecklingsprojekt på en övergripande nivå och hur de agila 

metoderna används, därför kommer vi inte analysera djupare på hur utvecklarteam 

väljer att använda metoderna – något som är intressant, men inte ges plats i denna 

uppsats-. 

1.7 Fallföretag 

1.7.1 CGI 

I uppsatsen har CGI Göteborg studerats. CGI Göteborg är en del utav CGI Sverige 

(fd. Logica) som antog namnet i januari 2013. CGI är ett nordamerikanskt 

konsultbolag, med 71000 anställda i 40 länder, som jobbar med systemintegration, 

outsourcing och lösningar inom IT. CGI jobbar efter en agil metodik, vilket gör dem 

lämpliga att använda sig av i vår studie. 
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1.8 Intressenter 

Uppsatsen kommer att rikta sig till forskare inom systemutveckling, då det finns ett 

behov av vidareforskning under ämnet Agil systemutveckling som vi tar upp i förslag 

till vidare forskning. 

En annan målgrupp är företag inom IT som kan se detta som en hjälp att granska sina 

arbetsmetoder och hur väl dessa fungerar. 

1.9 Forskningsläge 

Då agil systemutveckling förespråkar hastiga förändringar så har detta inneburit att de 

som jobbar med agil metodik ofta utrycker sina tankar och idéer i sociala medier och 

bloggar, detta för att förmedla kunskap som annars snabbt hade blivit inaktuell. 

Genom att använda sig av sociala medier ökar tillgängligheten och spridningen av 

kunskapen. För oss innebär detta att sociala medier så som bloggar men även 

tidningsartiklar blir en relevant källa för information. Användandet utav sociala 

medier som en informationskälla innebär att en ökad källkritik krävs, detta då den inte 

är vetenskapligtgranskad, även om de sociala medierna refererar till verkliga 

händelser och förankrar resonemang.  

Den tidigare forksningen som finns inom området agil systemutveckling lyfter gärna 

fram fördelarna med SCRUM medan det är väldigt få som faktiskt nämner problem 

som uppstår och hur man skall angripa dessa, även om man ser att 

systemutvecklingsprojekt fortfarande misslyckas. 

1.10 Definitioner 

Nedan kommer vi att redogöra för de definitioner som vi har valt att använda oss utav 

i studien. 

 

Agila manifestet 
Det agila manifestet är en reaktion till traditionell utveckling. Agila manifestet lyfter 

fram fyra viktiga punkter för förstå agil utveckling (Beck, K et. al., 2001): 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring framför att följa en plan   

Agila metoder 
En iterativ metod som har ett flexiblare förhållningssätt jämfört mot de traditionella 

arbetsmetoderna (Avison, Fitzgerald 2006). 

Delleveranser 
En delleverans är en mindre leverans som skall tillföra funktionalitet till projektet. 

Alla delleveranser sammantagna slutar i en färdig slutprodukt med full funktionalitet. 

Fallföretag 
Fallföretag är ett företag som analyseras i en studie. Meningen med att använda sig 

utav detta är att förankra slutsatserna i ett verkligt fenomen.  
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Iterativt arbete 
Att arbeta iterativt innebär att man går tillbaka och analyserar tidigare gjort arbete 

(Nationalencyklopedin, 2013). Detta är en reaktion till traditionella arbetsmetoder där 

man inte kunde hantera förändringar under pågående projekt, utan nya projekt fick 

startas för att bemöta detta. 

Misslyckade projekt 
Projectplace (2009) definerar ett projekt som misslyckat när budgeten eller tiden för 

projektet överskridits, bristande kvalitet på slutprodukt eller projekt som misslyckats 

med att införa de funktioner som kunden önskat. Men mycket handlar om hur kunden 

upplever projektet, ifall kunden är nöjd med slutleveransen även om tids- och 

budgetramar överskridits så får projektet anses vara lyckat, även om det för 

utvecklaren medfört extra kostnader och ses då internt som misslyckat. På en 

externnivå (kund) ses projekt som misslyckade om de inte medför någon affärsnytta, 

förändrade rutiner som inte passar företagets processer eller att alla 

implementeringsmål inte är uppfyllda.     

On-site 
On-site är utveckling där arbetet sker på plats hos kund eller hos företaget självt och 

är motsatsen till outsourcing/offshoring. 

Personlig kommunikation 
Kommunikation som sker ansikte mot ansikte mellan två eller fler människor för att 

förmedla information eller budskap.   

Product backlog 
Listan med krav kallas för product backlog, som är en av SCRUMs artefakter, 

produktägaren är ansvarig för att använda product backlog för att se till att den mest 

värdefulla funktionaliteten produceras först; detta möjliggörs genom att prioritera 

backlogen och prioritera de mest värdefulla kraven inför nästa iteration (Ken 

Schwaber, Mike Beedle 2002).  

Produktägare 
Produktägaren är den som har det yttersta ansvaret för att representera intressenterna i 

projektet. Produktägaren är den som sätter upp kraven för projektet och slut 

produktens funktionalitet (Ken Schwaber, Mike Beedle 2002). 

Project Place 
Project Place är ett projektverktyg som möjliggör delandet av dokument inom 

projektgruppen. 

SCRUM 
SCRUM är en agil arbetsmetod som grundades av Jeff Sutherland och Ken Schwaber, 

SCRUM är en typ av agilt arbetssätt. SCRUM metodiken innebär att man arbetar i 

små team som utvecklar små komponenter där varje komponent bygger på den 

tidigare levererade delen. Leveranser sker en del i taget för att sedan bilda en helhet 

(Ken Schwaber och Mike Beedle 2002). 

 



- 14 - 

 

SCRUM-master 
SCRUM mastern är den som är ansvarig för processen, för att lära ut SCRUM till 

teamet och de inblandade, samt se till att SCRUM-metodiken arbetas utefter. SCRUM 

mastern är ledaren i teamet (Ken Schwaber och Mike Beedle 2002). 

Share Point 
Share Point är ett webbaserat intranät för delande av dokument internt på företaget. 

Share Point möjliggör även diskussionsforum och meddelandesändning mellan 

anställda på företaget. 

Sprint 
En sprint är ett delmoment, där varje sprint är 30 kalenderdagar. Varje sprint inleds 

med ett planeringsmöte, där produktägaren och teamet får en chans att mötas och 

planera för vad som skall göras under den kommande sprinten. Sprinten resulterar i en 

delleverans (Ken Schwaber och Mike Beedle 2002). 

Systemutveckling 
Aktivitet i vilken man systematiskt utreder förutsättningarna för att genom ett 

datorstött informationssystem (IS) förbättra verksamheten i ett företag eller en 

organisation samt i överensstämmelse med resultatet utformar, konstruerar och inför 

IS i praktisk tillämpning. Systemutveckling organiseras i allmänhet som projekt och 

uppfattas ofta som bestående av ett antal faser, var och en med bestämda uppgifter 

("livscykelsmodeller"). (Nationalencyklopedin, 2013) 

Team 
Teamet är en självdrivande och självorganiserande grupp, med ett kollektivt ansvar 

för att varje iteration lyckas och utveckla funktionaliteten (Ken Schwaber, Mike 

Beedle 2002). 

Timeboxing 
När timeboxing nämns i uppsatsen så är detta enligt CGIs definition utav termen. 

Timeboxing är en form utav fastpris där kunden köper ett paket med ett antal timmar. 

Utifrån detta så får det då välja vilka krav eller funktioner som de vill skall 

genomföras, skulle dessa kräva fler timmar så får man köpa till fler timmar till 

projektet.  

Reflektion över valda definitioner 
De valda definitionerna är de som används i rapporten som används i beskrivningen 

utav fenomenet agil utveckling. Genom att definiera begreppen så skall risken för 

tvetydligheter eller missuppfattningar minskas.  
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1.11 Disposition 

Detta avsnitt är till för att ge läsaren en bild över hur vi disponerat innehållet i de 

olika kapitlen. 

Kapitel 1 – Inledning 

Det första kapitlet redogör för hur rapporten är strukturerad och lyfter fram 

problematiseringen och forskningsfrågorna som berör uppsatsen. Kapitlet tar 

dessutom upp tidigare forskning på området. 

Kapitel 2 – Metod och genomförande  

Detta avsnitt går igenom vald metod för analys, informationsbehov och hur dessa 

metoder används för att förankra problematiken.   

Kapitel 3 – Agila arbetsmetoder i teorin 

I detta kapitel så ges en teoretiskgrund för området agil systemutveckling och hur 

dessa har uppkommit. 

Kapitel 4 – Agila arbetsmetoder i praktiken 

I detta kapitel redogörs för hur vårt fallföretag CGI i Göteborg (avdelning: ATS väst) 

arbetar i utvecklingsprojekt. Empirin följer de tidigare kapitlen så att läsaren lätt kan 

följa resultatet. 

Kapitel 5 – Analys 

I kapitlet analys så redogör vi för analysen av empirin i förhållande till teorin och för 

hur denna har skett.  

Kapitel 6 – Utvärdering, diskussion och kunskapsbidrag 

Under detta kapitel så utvärderas studiens kvalitet och användandet av metoder, samt 

ges det förslag till fortsatt forskning.  

Källförteckning 

I detta kapitel så redogörs för vilka källor som använts i studien.  

Bilagor 

Under detta kapitel så återfinns vår intervjuguide samt en sammanfattad version av en 

intervju. 
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2 Metod och genomförande 

Syfte: Detta kapitel skall ge läsaren förståelse för de metoder som använts vid 

insamling av data, analys, utvärdering och presentation. 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 

Då rapporten har en kvalitativ ansats så har studien använt ett hermeneutiskt synsätt, 

vilket är en strategi för att fånga den subjektiva meningen av sociala handlingar, texter 

och tolkningar av fenomen (Bryman, 2011). Bryman menar på att hermeneutiska 

studier använder en kvalitativ metod för att skapa en förståelse för ämnet som berörs. 

Då vår frågeställning syftar till att undersöka problematiken med agil utveckling på 

djupet lämpar sig inte en kvantitativ ansats, detta då den endast skulle beröra 

problemet på ytan. Genom att använda en kvalitativ ansats möjliggör det för oss att 

analysera problemet på djupet i ett valt företag.  

Fenomenet har studerat företeelsen inifrån, detta för att skapa en bild av problemet i 

ett verkligtfenomen. Informationen blir därmed beroende på intervjupersonernas 

erfarenhet. Studien har därmed hanterat respondentens bild av hur verkligheten ser ut.  

2.2 Informationsbehov 

Enligt Patel och Davidson (2003) så finns det inom forskning tre olika strategier att 

välja mellan, induktion, deduktion och abduktion. Då en induktiv ansats kännetecknas 

av ett praktiskt förhållningssätt, det vill säga att man bygger teori utifrån empiri, 

passar inte denna form för oss då vi haft en teoretisk grund att stå på. En deduktiv 

ansats syftar på att forskaren drar slutsatser från befintlig teori om verkligheten, för att 

sedan dra slutsatser och jämförelser mot empirin. Då vi byggt en teoretisk grund och 

sedan har undersökt hur väl detta överensstämmer hos ett fallföretag i praktiken, så är 

detta den metod som vi använt oss av. Den tredje forskningsansatsen, abduktion, 

syftar på att forskaren först studerar ett fall och sedan studerar teori för att beskriva 

fallet. Vi har som ovan nämnts sett att en deduktiv ansats passat vår studie bäst och 

har därför använt oss utav denna. 

Då vår studie använt sig av en kvalitativ undersökningsform finns det ett antal 

metoder för just denna typ av informationsinsamling så som intervjuer, observationer, 

dagböcker, och insamling via teoretiskt material. För att mätta det informationsbehov 

som krävs för vår studie har vi behövt till största delen ta reda på vad som sägs om 

krav i dagsläget för hur agilt projektarbete skall utföras och vilka delar i det Agila 

manifestet som krävs för att kunna utföra ett agilt arbete, men även vad som krävs för 

att ett projektarbete skall få kallas agilt.  

I studiens inledning identifierade vi tre frågor, en huvudfråga som tar upp 

huvudämnet ”Hur hanterar företag nya krav och problem som uppstår i agila projekt?” 

och delfrågorna: ”Vilka problem uppkommer i agil systemutveckling?”, ”Vilka 

problem finns med flexibiliteten hos agil utveckling?”, ”Efterföljs den agila 

metodiken?”, ” Vilka problem finns med flexibiliteten hos agil utveckling?”. För att 

besvara vår huvudfrågas problematisering ansåg vi att för att kunna få tillgång till den 

information vi behövde måste vi läsa dokument, tidigare avhandlingar och uppsatser 
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och vetenskapliga artiklar. Då vår delfråga tar upp ett problem som kan ses mer 

subjektivt har en fallstudie utförts, där intervjuer var planerade. 

 

2.3 Design av studien 

Fallstudien har utförts på ett företag där agilt arbete är en central punkt i 

utvecklingsarbetet, vilket har bidragit med relevant information till vår studie. 

Fallföretaget har även gett oss möjligheten att utföra observation för hur fenomenet 

har tett sig, men detta är något som inte har behövts för studiens resultat.  

Genom att ha designat studien på detta sätta ges större möjlighet för kommande 

forskning att reproducera resultatet och säkerställa validiteten.  

Då vi tidigare hävdat att vi behövde använda oss av tre olika metoder – en metod i 

form av informationsläsning, en metod i form av intervju och en sista i form av 

observation – vill vi här beskriva varför och hur designen av studien har gått till. 

2.4 Metoden för insamling 

Den första och mest väsentliga metoden av informationsinsamling är insamling via 

teoretiskt material, då vi behövde få reda på vad som krävs för att uppnå de 

förutsättningar och de krav som var tvungna att uppfyllas för att ett agilt arbete skall 

lyckas. Vi anser att denna metod är mest lämplig för denna frågeställning då vi ville få 

en generell bild över vad som krävs för att arbeta med lyckade agila arbeten, som med 

stor sannolikhet skulle skilja sig från verksamhet till verksamhet och på så vis inte 

skulle gå att genomföra med en eller ett fåtal fallstudier.  

 

De två insamlingsmetoder som vi valde att använda oss utav förutom litteraturstudien 

är intervju samt observation. Den övervägande delen av informationen i uppsatsen har 

kommit från litteraturstudien och det är denna som har tagit längst tid i studien. Den 

teoretiska referensramen, som vi har skapat utifrån litteraturstudien, har använts för 

att analysera fallföretaget.   

2.5 Metoden för analys 

Detta steg innebär att intervjuer bearbetas, struktureras och transkriberas för att göra 

det möjligt att svara på våra forskningsfrågor som i tidigare kapitel har ställts. Då vi 

har kommit fram till att använda oss av intervju innebär detta att vi har ställts inför en 

stor mängd text som skall bearbetas, efter att intervjuerna har transkriberats, detta har 

inneburit att en stor mängd tid och arbete har lagts på denna process. Detta är ett steg 

som är nödvändigt för att få fram ett resultat och säkerställa studiens slutsatser.   

2.6 Urvalskriterier 

Vid urval utav intervjupersoner så finns det ett antal olika tillvägagångssätt. I vår 

studie så har vi att använt oss utav bekvämlighetsurval (Bryman 2011), detta då CGI 

har tilldelat oss personer som vi intervjuat av de som fanns tillgängliga. Detta med en 

förhoppning att det skulle kunna leda till en snöbollseffekt där vi får möjlighet att 

komma i kontakt med fler personer i intervjupersonernas närhet. Något som inte har 

varit nödvändigt i studien. 



- 18 - 

 

I studien valde vi att använda oss utav CGI då de uppfyllde våra kriterier för vilket 

fallföretag som skulle användas i studien. Nämligen att de jobbar efter en i grunden 

agil metodik och arbetar i stora projekt, vidare så såg vi att CGI kunde förse oss med 

den information som vi behövde för att säkerställa validiteten i rapporten. 

2.7 Intervju 

Patton (2002) beskriver tre typer av intervjuer, som går från en låg grad (informell 

konversation) till en hög grad av standardisering (standardiserad intervju): Informell 

konversation, allmän intervjuguide och standardiserad intervju.  

En kvalitativ intervju bygger på att den är icke-standardiserad där den informella 

konversationen beskrivs som väldigt spontan och flexibel, som en vardaglig 

konversation mellan två personer där frågeställning inte är tidigare formulerad 

(Bryman 2011). Detta ger möjlighet att vara mer flexibel och man behöver inte följa 

intervjumallen, utan man kan lägga till eller ta bort frågor allt eftersom. Viktigt är att 

formuleringarna av frågorna inte bör vara så specifika att det hindrar alternativa idéer 

eller synsätt att uppstå under datainsamlingen. Denna typ av intervju kan vara lämplig 

att tillämpa i ett tidigt skede för att få en överblick över hur en verksamhet fungerar 

och vilka nyckelbegrepp som blir nämnda.  Den allmänna intervjuguiden innebär att 

man har sedan tidigare tagit fram ett antal frågor eller utgångspunkter inför en 

intervju, men att dessa kan förändras och tidpunkten för varje frågeställning kan 

förflyttas för att få en passande struktur.  Den tredje och sista typen av intervju som 

nämns är standardiserad intervju, vars metod går ut på att man inför intervjutillfället 

har fastställt intervjufrågor som skall ställas på samma sätt i samma följd vid varje 

tillfälle för intervju. 

Vi valde att arbeta utefter både informell konversation och allmän intervjuguide för 

att först kunna bilda oss en uppfattning om vad verksamheten i fallstudien hade för 

nyckelord och metodformer, för att sedan gå lite mer på djupet och föra en mer 

strukturerad typ av intervju. 

  

 
Figur 1 – Intervjuformer 

 

Med den typen av intervju vi valde så hoppades vi på att ge intervjupersonen 

möjlighet till att ge ett sammanhängande begripligt resonemang. Något som var 

viktigt att ta i beaktande är att intervjuaren är medskapare till intervjuns resultat 

genom sin interaktion och kan därmed påverka resultatet. 

Risken med användandet av intervju är att den eller de tillfällen man har inbokat skall 

ge den information som man syftar till att samla in. En annan risk är inställda 
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intervjuer eller förseningar som kan senarelägga hela studien. Detta var något som vi 

ställdes inför i vår studie. 

2.8 Utvärderingsmetod 

Vi har använt nedanstående begrepp för att säkerställa kvalitén i utvärderingen av 

empirin; Validitet, reliabilitet, pålitlighet, kongruens, relevans, kumulativitet och 

originalitet. 

Validitet avser att vi mäter det som är relevant i sammanhanget. Detta anger vilken i 

vilken situation och för vilken population uppsatsen är ämnad, medan reliabilitet 

betyder att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Dessa två handlar om att kunna beskriva 

att man samlat in data på ett systematiskt och hederligt sätt. 

Pålitlighet innebär att uppsatsen har använt de metoder som avsetts på ett korrekt sätt. 

Detta kriterium har vi valt att ta med för att säkerställa reliabiliteten i uppsatsen och 

att användandet av metoder har skett på ett korrekt sätt. Vidare så beskriver vi i metod 

kapitlet de steg vi tagit för att nå fram till resultatet.    

För att bibehålla intresset hos läsaren för uppsatsen är det viktigt att det finns 

kongruens, med detta menas att uppsatsen har en rödtråd och läsaren kan därmed följa 

studien från början till slut. Relevans handlar om hur väl uppsatsen är inom ämnet. 

Uppsatsen har som kriterium att ämnet skall beröra området informatik, detta anser vi 

uppfyllt då den behandlar ämnet informatik med inriktning systemutveckling och 

arbetsmetodik.  

Kumulativitet är att kunna knyta ihop sin studie till tidigare forskning. Då tidigare 

forskning satt upp kriterier för att lyckas med agil utveckling och vi gjort en analys av 

ett fallföretag, har vi kopplat samman den tidigare forskningen och vår studie.  

Originalitet handlar om att fylla forskningshål, att genom studier av området agil 

utveckling finna obesvarade frågor. Genom att analysera dessa frågor och på så vis 

bidragit till ny kunskap tillför detta originalitet till arbetet. 

Tabell över relationerna till validitet och reliabilitet; 

Validitet Reliabilitet 

Relevans Pålitlighet 

Kumulativitet Kongruens 

Originalitet  

Tabell 2 - Relation till validitet och reliabilitet 
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2.9 Presentationsmetod 

Vi har valt att komplettera text med tabeller och bilder, detta för att sätta texten i ett 

sammanhang och för att öka förståelsen. Vi har även följt de kriterier för presentation 

av uppsats på kandidatnivå som satts av institutionen för Handel- och IT-högskolan 

(HIT). Rapporten har skrivits och presenterats i ett format för att öka intresset hos 

läsare för vår undersökning och det resultat som vi bidragit med. 

2.10 Metodargumentation 

Fördelen med metoden för vår huvudfråga är att vi har fått information som är 

relevant för vår studie, samtidigt som informationen är generell och granskad av 

ämnesexperter. På så vis får man en högre nivå av källkritik, då vi själva inte behövt 

granska ifall den information vi läst är äkta eller inte. (Schlehaider, 2010)  

Nackdelar med att samla in information via teoretiska skrifter är att man utgår ifrån att 

detta är det ”riktiga”. Vi kommer att behöva använda oss av väl tilltagen källkritik då 

vårt arbete riktar sig till ett område som är i tiden, vilket innebär att vi behöver hålla 

oss till artiklar som inte är utdaterade. Vi behöver även se till att hitta artiklar som är 

så korrekta som möjligt, och är relevanta för oss, vilket är något som vi hoppas på 

genom att endast använda vetenskapligt granskade publikationer.  

Fördelar med hur vi har valt att gå tillväga för insamling av information till vår 

delfråga, intervjuer, är att vi får information på en djupare nivå och förståelse för 

verksamheten, vid en fallstudie hanteras de faktorer för hur agilt arbete påverkas vid 

förändrade krav och förutsättningar för agil utveckling. Detta är svårt att få reda på ur 

ett teoretiskt perspektiv då det inte finns särskilt mycket skrivet om just denna 

frågeställning.  

Nackdelar med denna metod är att informationen vi får blir med hög sannolikhet inte 

generaliserbar. Detta innebär att informationen blir starkt nischad mot vårt valda 

företag vid fallstudien. En annan nackdel kan vara att man inte får rätt typ av 

information, eller information som är subjektiv till den intervjuade personen. För att 

undvika detta skulle en tredje metod kunna tillämpas, observation. 
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3 Agila arbetsmetoder i teorin 

Syfte: Detta kapitel skall ge läsaren kunskap om de agila arbetsmetoder som är 

vanligast använda i systemutvecklingssammanhang. 

Vi har valt att lägga upp kapitel tre på följande sätt för att förmedla kunskapen om 

agila metoder till läsaren, vad dess kärnvärden och principer är och därefter ge 

förståelse för vidareutveckling av agila metoders användning, det vill säga vilka 

metoder som har utvecklats från de agila kärnvärderna. 

3.1 Agila metoder 

Definition av agil utveckling beskrivs utav Avison, Fitzgerald (2006) på följande sätt: 

En iterativ metod som har ett flexiblare förhållningssätt jämfört mot de traditionella 

arbetsmetoderna, då metoden syftar till tät interaktion mellan kund och utvecklare och 

iterationerna möjliggör ökad förmåga att möta förändringar. Agil utveckling fokuserar 

mer på personlig kontakt, individen, minimal dokumentation och små delleveranser i 

form utav artefakter från iterationerna. 

Abrahamsson, et al., (2002) sammanfattar begreppet agilt genom att beskriva de 

värden som utövare av agila metoder bekänner sig till: 

• Individer och interaktion över processer och verktyg 

• Fungerande program över uttömmande dokumentation 

• Samarbete med kunden över kontraktsförhandlingar 

• Anpassning till förändring över att följa en plan 

De fyra värdeorden syftar till att även om alla delar är viktiga, så skall ändå vissa 

prioriteras framför andra. Det agila synsättet handlar mycket om att prioritera rätt, 

precis som vi kan se i de fyra koncepten.  

Även om agila metoder funnits i någon form sedan 1980, så preciserades inte termen 

förrän 2001. Detta år träffades en grupp människor, som alla arbetade med agil 

utveckling, för att diskutera agil utveckling. Det hela resulterade i tretton principer 

som de ansåg var viktigast för systemutveckling som sammanfattades i det agila 

manifestet. Manifestets tretton principer är: 

1. Prioritera kundnöjdhet genom kontinuerliga leveranser som skapar värde hos kund. 

2. Anpassningsbarhet till förändringar är en förutsättning, även hantering av dessa i ett 

sent skede.  

3. Kontinuerliga delleveranser med mellanrum från ett par veckor till ett par månader, 

gärna med så kort mellanrum som möjligt. 

4. Dagligt samarbete mellan deltagare i projektet. 

5. Deltagarna i projektet ska vara motiverade. 

6. Personlig kommunikation är att föredra för att minska missförstånd. 

7. Framsteg mäts i funktionalitet. 

8. Agila processer förespråkar hållbar utveckling. 
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9. Arbetsprocesserna skall stödja personerna i projektet och skapa en jämn 

arbetsfördelning. 

10. Fokusera på användbarhetsdesign. 

11. Gör rätt sak på rätt sätt. 

12. Främja självstyre efter förmåga. Detta ger oftast bäst resultat. 

13. Kontinuerlig utvärdering och reflektion av arbetsprocesser för att förbättra dessa.  

(Larman, 2005) 

3.1.1 SCRUM 

SCRUM är en agil arbetsmetod som grundades av systemutvecklarna Jeff Sutherland 

och Ken Schwaber. SCRUM.org (2013) beskriver SCRUM som ”Ett bättre sätt att 

arbeta på” där SCRUM är en typ av agilt arbetssätt. De skriver att i SCRUM, likt agil 

utveckling, arbetar man i små team som utvecklar små komponenter där varje 

komponent bygger på den tidigare levererade delen. Leveranser sker en del i taget för 

att sedan bilda en helhet. På SCRUM.org hävdar de att man arbetar på detta sätt för att 

alltid hålla fokus på den del man arbetar med istället för att behöva hålla fokus på ett 

stort utvecklingsprojekt. 

3.1.1.1 SCRUMs struktur 

SCRUMs användande bygger på en iterativ och inkrementell process. I figur 2 visas 

in- och output från en av dessa, där den lägre cirkeln visar en utvecklings iteration 

med aktiviteter som sker efter varandra. Outputen? Av varje iteration är en utökning 

utav produkten. Den övre cirkeln representerar den dagliga inspektionen som sker 

under iterationen, under vilken team medlemmarna träffas och jämför varandras 

arbete och gör anpassningar. Det som driver iterationen är kravspecifikationen och 

iterationerna fortgår till dess att projektet avslutas.  

 

 
Figur 2 - SCRUMs skelett 

 

Iterationen påbörjas med att teamet går igenom vad som måste göras. De väljer sedan 

vad de tror kan innebära en utökning utav systemet och en potentiell del leverans. I 

slutet av iterationen presenterar teamet utökningarna och systemet så att intressenterna 
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kan ge feedback på funktionaliteten och anpassningar till systemet kan göras. (Ken 

Schwaber, Mike Beedle 2002) 

3.1.1.2 SCRUM roller 

I SCRUM delas ansvaret för beslutsfattande upp efter tre olika roller: produktägaren, 

SCRUM master och teamet, personerna som fyller dessa roller är personer som 

engagerat sig i projektet. Det kan finnas andra som är intresserade utav projektet, men 

som inte är delaktiga. SCRUM gör en tydlig skillnad mellan dessa grupperingar och 

gör så att de som är ansvariga för projektet har auktoriteten att göra det som är möjligt 

för att projektet skall lyckas och att de som inte är ansvariga inte skall kunna störa 

projektet. 

3.1.1.2.1 Produktägaren 

Produktägaren är den som har det yttersta ansvaret för att representera intressenterna i 

projektet. Produktägaren är den som sätter upp kraven för projektet och slut 

produktens funktionalitet. Listan med krav kallas för product backlog, som är en av 

SCRUMs artefakter, produktägaren är ansvarig för att använda product backlog för att 

se till att den mest värdefulla funktionaliteten produceras först; detta möjliggörs 

genom att prioritera backlogen och prioritera de mest värdefulla kraven inför nästa 

iteration (Ken Schwaber, Mike Beedle 2002).  

3.1.1.2.2 SCRUM master 

SCRUM mastern är den som är ansvarig för processen, för att lära ut SCRUM till 

teamet och de inblandade, samt se till att SCRUM-metodiken arbetas utefter. SCRUM 

mastern är ledaren i teamet, men Ken Schwaber och Mike Beedle (2002) poängterar 

dock att denna inte kan liknas vid en projektledare, utan dennes uppgift är att se till att 

teamet har de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas med uppgiften.  

 

3.1.1.2.3 Teamet 

Teamet är en självdrivande och självorganiserande grupp, med ett kollektivt ansvar 

för att varje iteration lyckas och utveckla funktionaliteten. Det är teamets uppgift att 

göra om backlogen till en utökad funktionalitet inom iterationen och kunna styra sitt 

eget jobb för att lyckas med detta (Ken Schwaber, Mike Beedle 2002). 

3.1.1.3 SCRUMs flöde 

Ett projekt i SCRUM startar med en önskan från produktägaren om skapandet av ett 

system. Kravspecifikationen kan vara diffus i början, detta beror oftast på bristfällig 

kommunikation mellan beställare och leverantör som inte använder samma 

terminologi, men dessa problem reds upp när projektet fortgår.  

Produktägaren är ansvarig för att leverera den vision om projektet som skall arbetas 

utifrån för att uppnå målet med projektet, vilket innefattar product backlog. Product 

backlog innehåller allt funktionella och icke funktionella krav som skall ligga till 

grund för visionen om projektet. I backlogen så prioriteras kraven efter huruvida de 

kan generera värde och ges en estimerad release tid. Ändringar i product backlog 

reflekterar ändrade krav och hur snabbt teamet kan göra kraven till funktionalitet. 
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3.1.1.3.1 Sprint 

Arbetet delas upp i delmoment, så kallade sprintar, där varje sprint är 30 

kalenderdagar. Varje sprint inleds med ett planeringsmöte, där produktägaren och 

teamet får en chans att mötas och planera för vad som skall göras under den 

kommande sprinten. Vad som skall göras bestäms utifrån vad som har högst prioritet i 

backlogen, som produktägaren har satt upp. Teamet uppskattar sedan, utifrån 

produktägarens önskemål, för hur mycket av funktionaliteten som är möjligt att 

implementera. Viktigt att notera är att planeringsmötena inte får ta mer än åtta 

timmar, detta för att målet är att arbeta, inte tänka på att arbeta. Planeringsmötena är 

uppdelade i två delar, där den första innefattar att produktägaren skall presentera de 

saker med högst prioritet för teamet och den andra delen där teamet lägger upp en 

tidsplan för att lyckas säkerställa att alla mål slutförs i tid. Målen som tas fram från 

planeringsmötet skapar sedan en sprint back log, där man prioriterar målen för 

sprinten. 

 

Figur 3 - SCRUM processöversikt 

3.1.1.3.2 Daily SCRUM 

Varje dag inleds med ett 15 minuters möte där team medlemmarna får svara på tre 

frågor: Vad har du gjort sedan senaste SCRUM mötet? Vad planerar du göra på 

projektet från detta möte tills nästa? Vilka svårigheter kan du stöta på som förhindrar 

dig att lyckas till nästa möte? Anledningen till att man arbetar på detta sätta är att 

kunna synkronisera arbetet, hjälpa varandra och kunna kraftsamla där det behövs 

extra fokus. 

3.1.1.3.3 Återkopplingsmöte 

I slutet av sprinten hålls ett återkopplingsmöte. Detta är ett möte på högst fyra timmar 

där teamet presenterar vad som har utvecklats under sprinten för produktägaren och 
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andra intressenter. Detta möte syftar till att folk skall få en gemensam bild, bli 

samspelta och bestämma vad som skall göras här näst. Mellan återkopplingsmötet och 

nästa planeringsmöte håller SCRUM mastern ett tre timmars möte, där SCRUM 

mastern uppmuntrar teamet att öva och utvecklas inom SCRUMs utvecklingsprocess, 

för att göra det effektivare i nästa sprint (Ken Schwaber, Mike Beedle 2002). 

3.1.2 SCRUMs artefakter 

Product backlog 

Product backlog är den artefakt som product owner är ytterst ansvarig för. Det är 

utifrån denna som man prioriterar vilka krav som skall prioriteras.  

 
Figur 4 - Product backlog  

3.2 MoSCoW 

MoSCoW är en affärsanalys-modell använd inom systemutveckling för att skapa en 

gemensam bild mellan utvecklare och kund över de viktiga processerna och hur dessa 

skall prioriteras.  

Enligt A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (2009) är MoSCoW 

kategoriserats efter: 

M – (Must) är krav som måste mötas för att projektet skall ses som lyckats. 

S – (Should) är ett krav som borde prioriteras för att bidra till att projektet lyckas. 

C – (Could) är ett önskvärt krav, dock inte nödvändigt för att lyckas. 

W – (Would) är ett krav som inte kommer att implementeras i projektet, men kan 

komma att implementeras senare.   
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3.3 MSF agile 

Microsoft solutions framework (MSF) är en arbetsmetod för systemutveckling som 

framarbetades av Microsoft 1993, som inte tvingar utvecklarna att jobba att använda 

en specifik metod (vattenfall, agil) utan låter de själva välja vilken metod som skall 

användas. MSF är menad till att vara en lätthanterlig, iterativ och anpassningsbar 

arbetsmetod. MSF använder sig utav en metamodell – just nu i version 4.0 – där 

Microsoft solution framework for agile software development (MSF4ASD) är en av 

dessa. 

 
Figur 5 - MSF agiles process 

 

MSF agile använder sig utav åtta stycken kärnvärden:  

1. Främja öppen kommunikation 

2. Arbeta mot en gemensam vision 

3. Stärka team medlemmarna 

4. Etablera tydlig ansvarighet och delat ansvar 

5. Fokusera på att leverera affärs nytta 

6. Var agil, förvänta förändringar 

7. Investera i kvalitet 

8. Lär från alla erfarenheter 
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3.4 Varför projekt misslyckas 

Michael Dubakov, grundare av TargetProcess, skriver i sin blogg om vikten att göra 

rätt sak, göra saker rätt och farten i projektet. Med detta menar han att om man släpper 

program utan att ha funktionaliteten eller med kritiska problem, så kommer 

användaren att sluta använda programmet och projektet kan då anses misslyckat. 

Förmågan att snabbt kunna möte användarnas krav och att snabbt fixa problem är 

även detta en viktig framgångsfaktor (Michael Dubakov, 2011). Dubakov menar på 

att framtidens agila utvecklingsprojekten måste utföras med hastighet i åtanke, annars 

finns det ingen möjlighet att projekten kommer att lyckas. 

 

Figur 6 - Relationen mellan rätt sak, göra saker rätt och snabbhet 

 

Om vi gör saken rätt men långsamt så kommer vi att missa marknaden, detta då den 

kommer att kännas föråldrad. Men om vi istället gör rätt produkt snabbt men på fel 

sätt så kommer vi skjuta upp problem till senare, problem som kan innebära kritiska 

problem som får användaren att sluta använda produkten. Om vi gör fel produkt 

snabbt och rätt så kommer vi istället att ha skapat en produkt som ingen behöver. 

”Everyone should clearly understand what are we doing, why are we doing this, and 

why is it important at this very moment.” (Michael Dubakov, 2011) 
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3.5 Personlig kommunikation 

Hur du vill att ditt budskap skall tolkas av mottagaren är något som många har svårt 

för och många får öva på i flera år, Mandoly är ett företag som förespråkar vikten av 

den kommunikativa kompetensen och har skrivit mycket om området och ger även ut 

kurser i detta. 

”Kroppsspråket säger nästan allt” med detta menas hur du förmedlar ditt budskap med 

hjälp av kroppen, där hela din kropp måste vara övertygande för att det du säger skall 

tolkas av mottagaren på det sätt som din information är menad. Ditt kroppsspråk står 

för 55 % av helhets intrycket som du ger, vilket innebär att hur väl du än formulerar 

dig, så kommer inte budskapet att gå fram om du ger ett oseriöst intryck (Mandoly, 

2013).  

”Tonfallet säger mer än tusen ord” den retoriska förmågan är viktig utifrån flera 

aspekter så som tonfall, melodi, betoning och uttal. För att skapa en bild hos 

mottagaren om att du är påläst och är säker på det du säger så måste även din röst 

förmedla detta. Vad som är ett bra tonfall skiljer sig mellan sammanhang, det sätt du 

pratar med dina barn lämpar sig kanske inte för att prata med en kund eller din chef 

(Mandoly, 2013).  
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4 Agila arbetsmetoder i praktiken 

Syfte: Detta kapitel redogör för den information som getts i intervjun med CGI 

Göteborgs avdelning ATS väst. Vi vill med detta visa för hur det ser ut när man 

jobbar agilt i praktiken.  

Vi har lagt upp detta kapitel med att redogöra för när och var intervjun tog plats, detta 

för att läsaren skall få en bild av hur tiden för intervjun har disponerats. Därefter ges 

en beskrivning över hur problemet ter sig hos fallföretaget utifrån forskningsfrågorna. 

Valet att använda CGI grundar sig i att de jobbar enligt en agil metod i grunden och 

kan därmed hjälpa oss att besvara vår frågeställning. 

4.1 Intervju  

Intervjun genomfördes i maj 2013 tillsammans med CGI och tog cirka 120 minuter. 

Intervjuguiden som användes finns i bilaga 1. 

4.2 Respondenter 

Respondent Befattning Bransch 

1 Projektledare retail 
Tabell 3 - Respondentförteckning 

4.3 Valet av arbetsmetod 

Avdelningen på CGI som vi har undersökt (ATS väst) jobbar enligt arbetsmetodiken 

Microsoft Solutions Framework (MSF) och har gjort det sedan 2008. Valet att arbeta 

efter just denna metodik grundar sig i möjligheten till att kunna skapa en 

hybridlösning av både traditionell och agil utveckling, detta för att mycket utav 

utvecklingsarbetet blir outsourcat till bland annat Indien vilket i sin tur resulterar i ett 

större behov av dokumentation, men att det interna arbetet hos CGI kan ske efter en 

agil utvecklingsmetodik. Att det skiljer sig mellan avdelningarna gällande 

arbetsmetodik och att ATS väst jobbar med just MSF landar i att projektgrupperna 

själva kan välja för vilket utvecklingsprojekt en metod lämpar sig för, så länge som de 

följer dokumentationskravet som CGI har satt upp. CGI har tidigare jobbat enligt en 

traditionell ansats men man såg problematik med bristande kommunikation och att 

endast en slutgiltig produkt levereras, detta i förhållande till det nuvarande arbetssättet 

med iterationer där kund får vara med och testa och delleveranser sker kontinuerligt. 

4.4 Metodutförande 

Metoden som ATS väst använder sig av kommer från Microsoft Solutions Framework 

(MSF), och är en del av dess agila ramverk för mjukvaruutveckling. Metoden är en 

blandning av agil och traditionell utveckling, där det traditionella tankesättet kommer 

in vid framtagningen av krav och planering av utvecklingstid i iterationerna där kund 

inte är involverad förrän eller kan påverka innan en delleverans är kund 

tillhandahållen. Det agila i MSF ligger i att man arbetar med iterationer och 

delleveranser, där iterationerna vanligtvis har ett tidsspann på fyra till sex veckor. 

Under iterationerna är kravspecifikationen låst och nyuppkomna krav får läggas till i 

Product Backlog för att i början av en ny iteration diskuteras och prioriteras. 

Delleveranser till kund sker vanligtvis efter tre iterationer, för att det inte ska bli allt 

för många leveranser som inte tillför något synligt eller viktigt för kund. Det finns 

undantagsfall där man har fler delleveranser, detta sker om det visar sig att kund inte 
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är mogen för en viss plattform, inte har tillräcklig kunskap om till exempel Share 

Point och inte riktigt kan specificera sina krav. I ett sådant fall behöver CGI leverera 

fler delleveranser för att få kund på rätt spår, och på så vis är i samma tankebana som 

projektgruppen. 

4.4.1 Timeboxing 

För att kund skall kunna prioritera implementeringskrav har ATS väst infört ett eget 

koncept de kallar för Timeboxing, som går ut på att kund köper tidspaket och därefter 

själv får disponera dessa timmar utefter hur många timmar de vill lägga in i projektet.  

Skulle dessa implementationer kräva fler timmar får kund köpa till fler timmar till 

projektet. 

4.4.2 Gruppsammansättning 
ATS väst har all kompetens som krävs för att genomföra utvecklingsprojekt, men det 

är dock sällan att de jobbar hela gruppen i ett och samma projekt. Konsulterna jobbar 

ofta över gränserna för den egna gruppen och samarbetar med andra projektgrupper, 

vilket medför att ATS väst har många projekt som löper parallellt. 

4.4.3 Ansvarsfördelning 

Då ATS väst deltar i flertalet projekt samt outsourcar en stor del av arbetet leder detta 

till att projektledaren har ett övergripande ansvar för projektet och det blir svårt för 

individerna att vara självstyrande. Detta för att minska missförstånd och oklarheter 

som kan uppstå när de jobbar på distans, det är projektledarens ansvar att ha en tydlig 

bild över vad som skall göras i projektet och hålla kontakten med kund.   

4.4.4 Prioritering  

Prioritering av krav i Backlogen sker efter MoSCoW-principen, där man ser till vilka 

krav som är kritiska för att projektet skall lyckas. I projektet prioriteras tid och 

kostnad före omfattning, då det är kund som ansvarar för omfattningen. 

4.4.5 Uppföljning 

ATS väst har själva ingen uppföljning av projekt utan detta skes centralt av CGI med 

hjälp av enkäter för kundnöjdhet. Då kundnöjdhet är något som CGI värdesätter högt 

sker omfattande utvärdering av projekt som ses misslyckade, detta för att se vad som 

har gått fel och vad som kan förbättras. 

4.4.6 Misslyckade projekt 

Misslyckade projekt är något som benämns som ”röda projekt” och definieras som 

projekt där budget för projektet har överskridits eller om projektet har gått över tiden 

som ursprungligen sattes. Ett projekt där tiden har gått över gränsen och budgeten har 

överstigits men där kunden fortfarande är nöjd ses internt som ett misslyckat projekt 

även om kunden uppfattar det som lyckat. Om ett projekt däremot har överstigit 

budget och kunden godkänner detta ses detta som ett lyckat projekt. För att se om ett 

projekt börjar gå mot ett misslyckande är det lättast att se till budgeten, något som 

veckomötena är till för att identifiera. Även kommunikation med kund hjälper till att 

identifiera nya krav eller förändringar som inte går att färdigställa inom projektets 

budget- eller tidsramar. För att hålla koll på tidsåtgången i projektet så tidsrapporterar 

projektgruppen veckovis hur mycket timmar som har lagts ner i projektet. Om 

problem skulle uppstå är det projektledarens ansvar att rapportera till den interna 

styrgruppen som sedan kontaktar den externa styrgruppen hos kund. 
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4.4.7 Roller 

Rollerna hos ATS Väst är definierade efter MSFAs definition på roller, som redogörs 

för nedan.  

Projektledare/Produktägare 

Projektledaren i projekten är den som är produktägare, även om denna benämning inte 

återfinns i MSFAs definition av roller. Det är projektledaren som är ansvarig för 

Product Backlog och dess krav. 

 

Business Analyst 

Business analyst (BA) är den som tar fram kraven för projektet och analyserar 

företagets processer. BA är den person som tar fram uppstartsdokumenten i 

inledningen av projektet innan projektet kan sätta igång. De timmar som BA lägger på 

projektet är timmar som kunden inte kan påverka.  

Utvecklare 

Utvecklarna är de som sköter implementeringen av kraven. De jobbar utefter de 

prioriteringar och de krav som finns i Product Backlog vilket gör att kunden kan 

påverka de timmar som utvecklarna lägger ner i projektet i den mån att de kan 

prioritera vad som skall göras. 

Kund 

Kunden är beställaren av projektet och den som prioriterar samt ställer krav. Det är till 

kund som delleveranser samt slutprodukt överlämnas till, och det är kund som köper 

projekttimmarna men kan endast påverka utvecklingstimmarna. Kunden ansvarar för 

omfattningen av projektet medans projektgruppen är ansvariga för tid och kostnad.  

4.5 Minimal dokumentation 

Dokumentationen i ATS västs projekt är mer detaljerad än vad agil systemutveckling 

förespråkar. Dokumentationen av projekten innefattar en projektplan, 

testspecifikation, deploy specifikation, release guide, kravspecifikation och 

arkitekturdokumentation. Detta är delar som de finner nödvändiga för projektet, dels 

för kund men även för projektgruppen. Dokumenten delas med Project Place till kund, 

medan man använder Share Point internt. Dokumentationen kan ses som överflödig i 

projektets uppstart och skapar en flaskhals i projektet, detta då Business analayst får 

ägna stor del åt att skapa uppstarts dokumentationen som krävs för inledningen av 

projektet. Det är därför vanligt att de glöms av hur mycket tid som de egentligen 

lägger på dokumentationen och i vissa fall så får de starta upp projekt innan 

dokumentationen är färdig. Detta är ett problem som de känner skulle kunna 

reduceras genom att ha mindre detaljerad dokumentation, något som dock kan 

medföra risker och man kan missa viktiga detaljer.  
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4.6 Personlig kommunikation 

Den personliga kommunikation är något som främst sker i uppstarten av projekt och 

sedan mellan iterationerna, detta för att fånga upp kraven för projektet på ett sådant 

sätt att missförstånd inte skall ske. Kommunikationen med kund sker dels genom 

personliga möten, men även över telefon och daglig mailkommunikation. Mötena 

med kund är till för att kunna fånga upp problem och att kunna flagga om projektet är 

på väg att överstiga budget.   

Inom projektgruppen så sker det möten en gång per vecka där projektledaren är 

facilitator. Under mötena så kan man fånga upp problem som utvecklare med fler kan 

ha stött på i projektet och man kan då diskutera fram en lösning. Mötena används för 

uppföljning av projekten och för att definiera kraven i projektet. Ytterligare möten 

kan ske om behov för detta uppstår.  

”Det lönar sig inte att åka 20-30 mil för ett möte som utspelar sig över 30 minuter 

istället för att ta det över telefon eller via mail.” (Lundström, 2013-05-08). 

4.7 Flexibilitet 

Flexibiliteten i ett agilt projekt definieras som förmågan att kunna möte problem som 

uppstår. Hos ATS väst så försöker man att hantera de krav som kan uppkomma från 

kunden i den mån som detta är möjligt. Krav som uppkommer under en iteration 

hanteras oftast först i nästa iteration, projektledaren kan dock fatta beslut om att man 

skall implementera kravet redan under den pågående iterationen. Om kravet hanteras i 

ett senare skede eller inte ses som kritiskt för projektets slutförande så läggs det till i 

product backlog för att diskuteras och prioriteras i ett senare skede. Skillnaden i 

hantering beror alltså på omfattningen av kravet, skulle det visa sig att kravet inte går 

att tillgodose så har projektledaren en dialog med kund om alternativa lösningar, 

kunden får sällan ett blankt nej.   
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5 Analys och diskussion 

Syfte: I kapitlet så analyseras för hur agil utveckling ter sig hos ATS väst på CGI, 

med fokus utifrån vår frågeställning. Syftet med detta är att redovisa vår analys och 

hur det funkar att jobba agilt i praktiken.    

Analysen är upplagd i forma av en jämförelse mellan det teoretiska och empiriska 

materialet, detta för att kunna se de skillnader som finns mellan praktiken och teorin. 

Efter att redogjort för teorin och empirin så kommer en diskussion att föras för varje 

delområde. Analysen finns för att ge svar på frågeställningen och leda fram till 

slutsatsen. 

5.1 Användandet av agila metoder 

De agila metoderna förespråkar en hög personlig kommunikation, något som i 

verkligheten är svårt att få att gå ihop, detta då man oftast jobbar från olika platser. 

För att möta dessa krav har företagen valt att använda sig av hybridmetoder – en 

blandning mellan traditionell systemutveckling och agil systemutveckling – för att 

möta de krav som ställs. Det är därför svårt att se om det är de agila metoderna som 

ligger till grund för den problematik som i dagsläget råder i systemutvecklingsprojekt. 

Företaget som vi har undersökt försöker till att införa några av de kärnvärden som 

finns i agil utveckling, såsom minimal dokumentation och hög personlig 

kommunikation, även om de gör egna tolkningar för hur dessa skall användas. När det 

kommer till den personliga kommunikationen så ser företaget oftast att detta kan 

innefatta mailkommunikation och telefonsamtal istället för de personliga möten som 

det Agila manifestet lyfter fram.  

Den personliga kommunikationen som förespråkas av det agila manifestet kan man se 

inte är så enkel att genomföra. Vad vi kan se utifrån vår teoretiska referensram samt 

vår fallstudie är att det idag är väldigt sällan som företag verkar på endast en 

geografiskplats och kostnaderna för att ha personliga möten överstiger det värde som 

det skulle tillföra. Utifrån detta kan vi se att kommunikationen blir mer och mer 

opersonlig i takt med att avstånden mellan de involverade i projektet ökar. 

5.2 Minimal dokumentation 

Det agila manifestet menar att dokumentation skall ske på en minimal nivå, då detta 

inte är en del av den slutgiltiga produkten till kund. Den agila utvecklingen hävdar att 

överdriven dokumentation kan skapa hinder och man glömmer av vad man egentligen 

skall göra. Mycket dokumentation vid den initiala fasen av projektet skapar snarare 

flaskhals än vad det gör nytta, och ses då inte som ett bidrag till att lyckas med 

projektet.  

Efter intervjun med Märta Lundström på CGI fick vi inblick i att denne lägger mer 

tyngd på dokumentationen av ett systemutvecklingsprojekt än vad företaget 

egentligen kräver. Detta sker då projektledaren hellre ser att man dokumenterar mer 

än vad som krävs än att det finns risk att missuppfattningar och misstolkningar 

uppstår. Dokumentationen av projektet sker löpande men med större fokus i 

inledningen för att fånga kundens processer.  
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De känner inte själv att den dokumentation de har är irrelevant, utan den underlättar 

kommunikation till kund då de kan följa projektets gång och kan ställa frågor. 

Respondenten nämner dock problematiken med att dokumentationen kan få ett så 

stort fokus i början att den kan försena starten utav projektet. Detta är ett problem som 

har gjort att de ibland får starta projekten utan att den inledande dokumentationen är 

fullständig, något som hade kunnat undvikas genom att reducera dokumentationen. 

Men rädslan för att missa viktiga detaljer gör dock att de inte vill reducera 

dokumentationen.  

Vi ser att företag strävar efter att reducera dokumentationen, men att detta inte är 

möjligt. Problemen som företag ställs inför är distansen mellan de inblandade parterna 

och dokumentationen behöver då vara av en mer omfattande karaktär för att reducera 

missförstånd som personlig kommunikation hade kunnat bidra med en lösning till. 

5.3 Personlig kommunikation 

Det agila manifestet förespråkar att kommunikation bör ske ansikte mot ansikte, vilket 

är något som vi inte ser någon anledning att det inte bör ske då detta reducerar 

missförstånd. Mandoly (2013) nämner att personlig kommunikation är ett av de 

starkaste sätten att förmedla sitt budskap till en annan person. Detta genom att du kan 

förstärka budskapet med tonläge eller kroppsspråk.  

En anledning till varför den personliga kommunikationen på avdelningen som vi har 

undersökt inte fungerar på samma sätt som det agila manifestet förespråkar är på 

grund av att avdelningen jobbar väldigt mycket med offshoring och på distans, som 

exemplet med att projektledaren kan ha konsulter i sin arbetsgrupp som sitter i 

Malmö. Offshoring är ett arbetssätt som inte främjar personlig kommunikation. Detta 

begränsar kommunikationsmöjligheten till mail, telefon och endast få tillfällen med 

personlig kommunikation, detta för att det inte är kostnadseffektivt att färdas längre 

distanser för korta mötestillfällen. 

Den personliga kommunikationen nämns utav Mandoly (2013) som en av de 

viktigaste kommunikationsformerna för att minska missförstånd. Detta är en 

kommunikationsform som företag nu för tiden har en förmåga att förbise och 

använder sig mest utav kommunikation i form av mail och telefon, så som fallet är 

med fallföretaget CGI. Man kan se att företag som själva anser sig arbeta enligt en 

agil systemutvecklingsmetodik inte är agila utan snarare en hybrid av agil och 

traditionell utvecklingsmetodik, där man väljer de delar som är mest lämpade för 

företagets arbetsformer för det aktuella projektet. Även detta är något man ser hos 

CGI där arbetsgrupperna har stor flexibilitet att kunna välja vilken metodik och vilka 

arbetsformer som lämpar sig för det specifika fallet. 
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5.4 Flexibilitet 

Det största argumentet för agil metodik vid systemutveckling är dess flexibilitet och 

förmåga till att möta problem som uppstår under projektets gång. Dessa problem kan 

vara nya krav från kund eller förändringar i specifikationen. Den agila metodiken 

betonar vikten av detta då vi lever i en ständigt föränderlig värld och måste kunna 

bemöta nya krav på ett snabbt och smidigt sätt. 

Hos CGI ser vi en förmåga att kunna möta problem som uppstår, även om denna 

förmåga är begränsad under en iteration. De är väldigt måna om att få med kundens 

krav och önskemål och försöker möta dessa om det är möjligt under en iteration, även 

om detta inte oftast är fallet. De saknar en viss flexibilitet då de har en procedur för att 

möta nya krav, en procedur som kräver att problemen skrivs in i Product Backlog och 

diskuteras i planeringsmötet för nästkommande iteration. Det är projektledarens 

ansvar att hantera alla nyuppkomna krav så tidigt som möjligt för att se hur man kan 

hantera dessa under en iteration och diskutera alternativa lösningar med kund och att 

alla nyuppkomna krav dokumenteras i Product Backlog.  

Flexibiliteten i företagen är oftast förhindrade av fastställda procedurdokument för hur 

hantering av nya krav skall ske. Även fast det agila manifestet förespråkar 

avproblematisering av nyuppkomna krav har vi inte sett att varken SCRUM eller MSF 

agile hanterar nya krav på detta sätt, båda metodikerna hanterar detta i en procedur 

likt hur man på CGI gör. Det vi kan se är att man hanterar nya krav på detta sätt för att 

kunna diskutera relevans och implementeringsmöjlighet i mån av tid och kostnad utan 

att projektet i sig skall överskrida några av projektets budgetgränser. Vi tror även att 

detta är en säkerhet för företaget så att inte pågående iteration inte blir uppbromsad av 

konstant uppkommande nya idéer och krav från beställarens sida. Detta kan ses som 

en oförmåga hos företaget i att möta nya krav om man jämför mot det agila 

manifestet, en parallell som vi inte anser är rättvisande detta då problemen och nya 

krav hanteras och inga krav glöms bort utan man för en diskussion om alternativa 

lösningar för att göra det bättre för kunden.   

5.5 Misslyckade projekt 

Definitionen av misslyckade projekt från Projectplace (2009) som vi redogjorde för i 

kapitel 1, definierade ett misslyckat projekt som ett projekt där tid och budgetramar 

har överskridits, även om dessa kan ses som lyckade från kundens perspektiv. Detta 

gör att ett projekt kan ses som misslyckat i två fall: Budget – tidsrammar överskrids, 

vilket medför en större kostnad än vad det ursprungligen var planerat, något som 

drabbar företaget som utvecklar på en internnivå. Ur kundens perspektiv kan projekt 

ses som misslyckade om de inte medför någon affärsnytta, förändrade rutiner som inte 

passar företagets processer eller att alla implementeringsmål inte är uppfyllda. 

Avdelningen vi undersökte på CGI definierar ett misslyckat projekt som ett projekt 

som har medfört större kostnader än vad som var satt från början, det vill säga att 

detta har skapat kostnader internt för företaget som inte är debiterbart mot kund och 

reducerar därmed företagets vinst. Även om kunden kan finna dessa typer av projekt 

som lyckade så ser inte CGI dessa internt som några lyckade projekt. 
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Definitionen av vad som ses som ett misslyckat projekt är något som både teorin och 

fallföretaget delar, det vill säga att om projektets tids- eller budgetramar har 

överskridits så ses projektet som misslyckat. Företaget nämner att en stor anledning 

till att projekt misslyckas är på grund av att dokumentationen får för mycket tid vilket 

senarelägger starten av projektet. Detta kan vi se en koppling till att dokumentationen 

behöver vara omfattande ju större projektet är och att det krävs fler inblandade vilket 

innebär att man som projektledare måste säkerställa att inga missförstånd kan ske. 

Även här kan vi dra en parallell till personlig kommunikation och avståndet mellan de 

inblandade parterna, men vi tror att om de istället hade suttit på samma plats så hade 

en diskussion kunnat föras löpande och dokumentationen hade kunnat reduceras. 

5.6 Varför projekt misslyckas 

Som nämndes i kapitel 3.4 är en av de stora anledningarna till att projekt misslyckas 

är att man fokuserar på fel saker. Dubakov (2011) beskriver detta med att om man gör 

saken rätt men långsamt så kommer produkten att bli föråldrad innan den kommer ut. 

Men om vi istället gör en produkt som marknaden behöver på ett snabbt sätt, men 

utvecklas på fel sätt så kommer detta skapa problem i ett senare skede till exempel 

med användbarhet som får användarna att sluta använda produkten, men även 

vidareutveckling av produkten blir problematisk. Som figur 6 i kapitel 3 illustrerar: 

Om vi gör fel produkt snabbt och rätt så kommer vi istället att ha skapat en produkt 

som ingen behöver. 

Detta kan vi se hos CGI då en stor vikt läggs vid dokumentation i början av projektet, 

som skapar flaskhals som i sin tur gör att projektet tar längre tid och skapar en stress 

som medför att man missar verksamhetskritiska krav. Detta skulle kunna relateras till 

det Dubakov (2011) skriver om att utvecklarna fokuserar på fel sak, men kanske gör 

rätt implementering vilket leder till att slutprodukten blir fel. Detta kan vi se då vår 

intervjurespondent nämner att stor vikt läggs vid dokumentation som ibland kan 

senarelägga uppstarten av projekt. 

Vi kan se att en stor del av problematiken är att företag önskar vara flexibla för att 

möta deras kunders behov, vilket gör att projekten kan stanna av i utvecklingen för att 

diskussion förs över nya krav och att man måste dokumentera dessa enligt bestämd 

procedur. Problemen med dokumentation medför oftast att det är tidsramarna som 

överskrids, vilket i sin tur även medför högre kostnader för projektet och projektet ses 

därför som misslyckat eftersom både kostnad och tidsramar har förändrats från det 

ursprungliga målet. Vidare kan vi se att avståndet mellan inblandade parter i projekt 

får en stor inverkan på den personliga kommunikationen. Den personliga 

kommunikationen reducerar risken för missförstånd, detta genom att man kan 

använda sig av röstläge och kroppsspråk för att förtydliga sitt budskap (Mandoly, 

2013).  
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6 Resultat och slutsats 

Syfte: Detta kapitel presenterar de slutsatser som vi i vår studie har kommit fram till 

utifrån analysen av empirin och teorin. Slutsatserna är presenterade utefter 

forskningsfrågorna.  

Kapitlet är indelat efter att besvara delfrågorna för att sedan kunna ge svar på 

huvudfrågan, detta då delfrågorna är till för att lyfta huvudfrågan. Med detta sätt att 

dela in resultatet förhöjer vi kongruensen i rapporten.  

6.1 Slutsats 

I rapporten har vi identifierat några av de problem som hänger samman med agil 

systemutveckling. Vi fann att de flesta av problemen grundar sig i dagens ökade 

distans mellan projektdeltagarna. Detta är något som vi tror skulle lösa sig genom att 

jobba ”on-site”, där alla deltagare befinner sig på samma plats och möjligheten till 

personliga möten som leder till en minskning av antalet missförstånd. Vi ser även så 

som respondenten nämnde att mindre projekt skulle lämpa sig bättre för en fullständig 

agil utvecklingsmetodik, där projektet får stramare tidsramar och dokumentationen 

reduceras. Många av de problem som vi har identifierat, så som ökad dokumentation 

och minskad personlig kommunikation, kommer sig utav att man inte kan jobba fullt 

agilt utan en hybrid arbetsmetodik blir nödvändig för att genomföra projekt, vilket 

även detta kan ses som ett sätt för att hantera problemen som uppstår när en 

arbetsmetod inte passar.  

 

Uppsatsens primära mål var att besvara hur företag hanterar problemen som 

uppkommer i agil systemutveckling. För att besvara huvudfrågan behövde vi besvara 

ett antal delfrågor för hur problem uppkommer och vilka dessa problem är. Nedan 

besvaras uppsatsens frågeställningar som presenterades i kapitel 1.4 

Forskningsfrågor.  

6.2 Vilka problem uppkommer i agil systemutveckling? 

De problem som vi har funnit med agil utveckling i det aktuella fallet grundar sig i 

bristen på personlig kommunikation vilket har medfört dokumentationen i projektet 

har fått för stort fokus, något som den agila metodiken vill reducera. Detta medför i 

sin tur att en väldigt stor del av kostnaden i projektet är härledbar till dokumentation. 

Då projektstarten är beroende av den inledande dokumentationen, så som 

kravhantering, är färdigställd så innebär detta att kommande faser senareläggs och 

tidsramarna överskrids. Detta är problem som grundar sig i att företag jobbar på 

distans, det vill säga att projektdeltagarna och kunden inte finns på samma plats. Detta 

medför då att dokumentationen är kritisk även om den skapar ett problem i sig.  

Arbetsmetodiken som agil systemutveckling förespråkar är en iterativ arbetsprocess, 

denna medför att man i vissa fall kan avstanna och hänga upp sig på ett specifikt 

problem. Detta är något som vi ser att CGI avhjälper genom att hantera uppkomna 

problem i kommande iteration, detta ger projektledaren mer tid att analysera och 

prioritera de krav och problem som uppstår. 
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6.3 Vilka problem finns med flexibiliteten hos agil utveckling? 

Den agila metodiken för systemutveckling förespråkar en hög flexibilitet med stora 

möjligheter att bemöta nyuppkomna problem och krav. Detta är något som vi såg att 

det inte var möjligt i praktiken, detta då företaget har uppsatta procedurdokument för 

hur man skall hantera nya krav och problem som uppkommer under iterationer. Agil 

systemutveckling nämner att flexibilitet är att kunna bemöta nya krav under en 

iteration, något som vi såg inte sker, utan nya krav bemöts tidigast under kommande 

iteration. Vi ser ändå företagets välvilja att vilja vara flexibel mot kund, detta i form 

av att kompromissa problemlösningar så att produkten når en fullgod slutprodukt till 

kund.  

Vi kan se att problemen med flexibiliteten är de fastställda procedurdokumenten som 

vill att man bemöter nya krav först i kommande iteration. Denna typ av 

procedurdokument blir nödvändig när deltagare har distans mellan varandra och 

procedurdokumenten blir då en lösning till problem som hade uppkommit genom 

missförstånd som skapas genom undermålig kommunikation. 

6.4 Agila metoder förespråkar hög personlig kommunikation, 
hur väl fungerar det i praktiken?  

Vi har funnit att personlig kommunikation inte värderas lika högt i de större 

systemutvecklingsprojekten detta då den inte är så pass lämpbar – som den agila 

metodiken vill applicera- inom CGI. Kommunikationen i de större projekten sker 

kontinuerligt mot kund även om detta är via mail – eller telefonkommunikation. 

Respondenten nämner att på grund av att de jobbar på distans så kan den agila 

utvecklingens kärnvärden inte appliceras fullt ut, detta då den förespråkar hög 

personlig kommunikation som inte är möjlig på grund av långa distanser som gör att 

resor krävs för personlig kommunikation, detta blir då en för stor kostnad i 

förhållande till vad det ger. Detta gäller främst de kortare mötena, men 

planeringsmöten bör ändå ske i form av personlig kommunikation och möten. Såsom 

nämns i kapitel 3 medför personlig kommunikation att man kan förtydliga budskapet 

med hjälp av kroppsspråk och tonfall, något som inte går via mail-konversationer och 

endast är delvis tillämpbart vid telekommunikation. Märta Lundström nämner just att 

bristen på personlig kommunikation kan medföra missförstånd mellan kund och 

projektledare.  

6.5 Agila metoder innebär minimal dokumentation under 
utvecklingsprocessen, hur påverkar det 
utvecklingsarbetet i praktiken?  

Dokumentationen är något som vi har funnit tar för mycket tid i projekten, detta då 

större systemutvecklingsprojekt ofta sker på distans så krävs det att projektet är 

väldokumenterat för att minska risken för missförstånd mellan de inblandade parterna. 

När vi undersökte fallföretaget såg vi att de arbetar efter en hybrid 

utvecklingsmetodik, för CGIs del innebär detta att projektledaren får göra 

övervägningar för hur mycket tid som bör läggas på dokumentationen för att 

dokumentationen inte skall ta överhand över utvecklingen av produkten. I kapitel 3 

redogörs för vikten av att fokusera på rätt sak vid rätt tidpunkt, och inte låta fokus 

läggas på fel område då detta tenderar till att resultera i en produkt som inte kunden 

behöver eller som har tagits fram på fel sätt.  
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6.6 Efterföljs den agila metodiken? 

Vi såg att CGI använder en hybrid metod mellan agil och traditionell 

systemutveckling, då det inte är tillämpbart med en fullt agil utvecklingsmetodik, 

detta gör att det krävs en fastställd procedur för hantering av problem. Valet av 

arbetsmetodik är något som vi såg att projektledaren styr, denna väljer då vilken typ 

av arbetsmetodik som lämpar sig för det aktuella fallet. Märta Lundström nämner att 

hon har jobbat i mindre projekt där den agila metodiken har varit mer lämpad och vi 

kan då se en koppling till projektens storlek, där möjligheten till personlig 

kommunikation är större i de mindre projekten. Vi anser att den agila metodiken inte 

efterföljs på ett sådant sätt som agila arbetssätt samt det agila manifestet förespråkar. 

Respondenten nämner vikten av omfattande dokumentation för att minska på 

missförstånd, något som de agila manifestet menar på skall hållas till en reducerad 

nivå för att inte tappa fokus på den huvudsakliga uppgiften med 

systemutvecklingsprojektet. Vidare så ser man även en brist på personlig 

kommunikation, även detta något som det agila manifestet vill att man skall främja. 

Vi ser att en fullständig agil utvecklingsmetodik lämpar sig som bäst där all 

systemutveckling sker ”on-site” och i detta fall kan man använda sig av den 

flexibilitet som denna form av utveckling förespråkar, då i form av mycket personlig 

kommunikation. 

6.7 Hur hanterar företag nya krav och problem som uppstår? 

Vid undersökningen av fallföretaget såg vi att krav hanteras efter en fastställd 

procedur, proceduren innefattar att nya implementeringskrav gällande funktionalitet 

från kundens sida hanteras på så vis att projektledaren gör en bedömning över om det 

finns möjlighet att hantera kraven under pågående iteration eller om kravet skall 

skjutas fram till kommande iteration. Om projektledaren uppfattar kravet som ej 

hanterbart finns möjligheten att diskutera kravet med kund och komma fram till 

alternativa lösningar för att möta kundens behov. 

Med problem syftar vi på störningsmoment i systemutvecklingsarbetet i form av 

missförstånd och misstolkningar. Problem som uppstår i projekten, såsom bristande 

kommunikation är något som vi såg att företaget löste genom omfattande 

dokumentation för att reducera missförstånden, även om dokumentationen blir ett 

problem i sig. Dokumentationen finns även till för att prioritera nyuppkomna krav 

under projektets gång så att alla inblandade vet vad som skall göras under kommande 

iterationer. Det finns ett antal problem som företaget inte löser, detta innefattar både 

problem med flexibiliteten och den tidsåtgång som omfattande dokumentation kräver. 

Den bristande flexibiliteten såg vi skapas genom de fastställda procedurdokument 

som fanns för att vägleda deltagarna för hur man skulle gå tillväga och för att 

reducera missförstånden som uppkom när man inte hade personlig kommunikation.   

Som vi såg är fallet hos CGI att det är projektledaren som styr valet av arbetsmetod, 

något som kan ses som ett sätt att lösa problem med en existerande metodik, där 

användningen av en hybridmetod är en lösning på problemen. Detta då man kan välja 

de delar från metoder som man anser lämpar sig för det aktuella fallet.  
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6.8 Kunskapsbidrag 

Studiens kunskapsbidrag är främst i form utav belysningen utav de problem som finns 

i det agila systemutvecklingsprojekten och hur fallföretaget hanterar dessa problem. 

Med denna studie så hoppas vi att fler får upp ögonen för de faktiska problem och inte 

ser agil utveckling som en universal lösning för problemen i systemutveckling. Nedan 

vill vi visa hur problemen hänger samman; 

 

 
Figur 7 - Problemgraf 

   

Med denna figur vill vi visa hur distansen mellan de inblandade parterna i projekt 

leder till en ökad dokumentation, vilket i sin tur leder till en ökad tidsåtgång samt en 

minskad flexibilitet. Den minskade flexibiliteten leder till en oförmåga att bemöta nya 

krav som uppkommer. Den ökade tidsåtgången som krävs för den ökade 

dokumentationen leder till ökade kostnader vilket går under definitionen för ett 

misslyckat projekt, såsom vi definierat i kapitel 3 (Teori). En oförmåga att bemöta 

nya krav leder till att man gör fel saker, och slutprodukten blir något som kunden inte 

önskar sig. 
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7 Utvärdering och förslag på fortsatt forskning 

Syfte: Kapitlet diskuterar tillvägagångssätt och resultatet, samt ger en 

sammanfattande beskrivning av studien, avslutningsvis ges förslag på fortsatt 

forskning. 

7.1 Utvärdering av studien 

I 2.7 Utvärderingsmetod gick vi igenom vilka utvärderingsmetoder som vi använde 

oss utav för att säkerställa kvalitén på uppsatsen. Dessa var validitet, reliabilitet, 

pålitlighet, kongruens, relevans, kumulativitet och originalitet. Nedan kommer en 

utvärdering göras över huruvida vi uppfyllt dessa. 

7.1.1 Validitet i resultatet 

Studiens resultat har säkrats genom välgrundat teori som sedan har jämförts mot 

empirin. Genom användandet av granskade källor för att skapa en bild utav agil 

utveckling och dess problematik så är den teoretiska bilden utav agil utveckling så 

säker som det går.  

7.1.2 Validitet i datainsamling 

Data insamlingen har identifierat problematik och företeelser som är relevanta för 

studien. Genom att ha gjort en omfattande studie där vi använt ett antal 

datainsamlingsmetoder, så som intervju och litteraturstudie, har bilden av 

problematiken breddats samt säkrats och underlaget för att tolka empirin har därmed 

bidragit till en korrekt tolkning av företeelsen. Risken med valet att använda intervju 

som insamlingsmetod är att respondenten kan bli sjuk eller inte har möjlighet till att 

delta. 

Bristen som finns i datainsamlingen är att observation inte har använts. Användandet 

av observation hade kunnat användas för att säkerställa empirin och kunna ge en egen 

tolkning på hur problematiken ter sig i den valda organisationen.  

7.1.3 Validitet i dataanalys 

Dataanalysen har skett genom att jämföra respondenternas svar gentemot teorin och 

därmed kunna se ett samband i hur agila metoder används i praktiken gentemot i 

teorin. Studiens resultat är inte generaliserbart i den mån att den definierade 

problematiken inte nödvändigtvis behöver återfinnas i andra organisationer.  

7.1.4 Kommunikativ validitet 

Genom användandet av bilder för att ge en tydligare förklaring till centrala begrepp, 

ges läsaren en tydligare bild utav problemtiken och an därmed skapa sig en egen 

uppfattning av området.   

7.1.5 Relation till annan kunskap 

Studien har identifierat de viktigaste begreppen inom agil systemutveckling, dessa 

redogöras för i kapitel 3. 
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7.1.6 Kongruens 

Studien har en rödtråd där det går att relatera kapitlen till de föregående. Läsaren får 

en god bild utav ämnet och ges förståelse i problematiken kring ämnet och kan se att 

rapporten vävts samman till en sammanhållen helhet.   

7.1.7 Metodutvärdering 

Syftet med detta stycke är att utvärdera hur vi använt oss utav metoderna enligt 

metodkapitlet (kap. 2).  Studien har utförts genom att analysera och tolka texter iform 

av teori och transkriberade intervjuer, vilket medfört att vi använt ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Genom att skapa en helhetsbild med hjälp av intervjuerna har ett 

holistiskt perspektiv anlagts i forskningen. Resultatet är inte meningsfullt utanför 

helheten.  

Då vi haft en stor förkunskap och utvecklat vår kunskap hermeneutiska, så kan detta 

ses som en tillgång till studien. Detta har medfört att vi inte kunnat hålla en fullt 

objektiv forskarroll, utan våra tankar och tolkningar har haft ett inflytande på studiens 

resultat. Något som vi reducerat genom att förankra vara slutsatser i verkliga fall och 

de involverade personernas erfarenheter. Då datainsamlingen skett med intervjuer har 

en åtanke funnits i att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi hade använt 

deltagande observationer för att säkerställa svaren.  

Studien har haft ett kvalitativt förhållningssätt, vilket medfört att vi samlatin så 

mycket information som möjligt om fenomenet för att kunna jämföra detta med 

empirin och komma närmare fenomenet.  

Litteraturstudien genererade en bild av den tidigare forskningen inom området, men 

medförde även ny kunskap inom området för oss som forskare, något som har kunnat 

användas i studien. Teorin har sedermera använts för att skapa grunden för 

intervjuerna och kunna identifiera de problem som finns inom agil systemutveckling.  

Insamlingen av empiri har skett med intervjuer som har transkriberats, detta är en 

styrka då vi med hjälp av detta kan säkerställa relevansen i resultatet och förankra 

problemet i en verklig organisation.  

7.2 Sammanfattad utvärdering 

Validitet 
- Vi validerade genom hela studien och 
genom analys av relevant underlag.   

Reliabilitet 
- Vi säkerställde studiens resultat mot 
verkliga fenomen.  

Relevans 
-Då agil utveckling är aktuell och vi har 
välförankrat resultatet i empiri och 
teori så har vi säkerställt studiens 
relevans för området.  

Pålitlighet 
-God beskrivning av hur processen gått till 

från teori till resultat.  

Kumulativitet 
-Vi kopplade teorin till empirin och 
säkerställde studiens kvalitet.  

Kongruens 
-Teorin är relevant för analys och resultat. 

-Forskningsfrågorna hänger samman med 

syftet 
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Kommunicerbarhet 
-Studien är inom informatik. 
- Bilder och tabeller och använts för att 
förtydliga fenomenet. 

Kommunicerbarhet 
-Studien är välstrukturerad 

Originalitet 
- Studien har medfört ett värde till 
området informatik och kan därmed 
anses originell.  

Kumulativitet 
- Vi ifrågasätter agila metoders 
användning.  

Giltighet 
- Vi definierade vad agil 
systemutveckling innebär enligt teori. 

Giltighet 
- Teorin utgjorde underlaget för 
analysen av empirin.  

Tabell 4 - Sammanfattad utvärdering 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Då studien endast har ett fallföretag kan ett förslag vara att se om problemen som 

finns kan ses hos andra. 

Då studien inte ser till kundens perspektiv och hur det är för kunden att vara delaktig i 

ett agilt projekt, är en ide till fortsatt forskning att anta kundens perspektiv för att få 

dess bild.  

Ett intressant område är hur företag kan lösa problemen som omfattande 

dokumentation skapar, så som bristande flexibilitet, men ändå jobba med distans 

mellan de involverade. Även frågeställningen ”kan man jobba agilt utan att jobba on-

site?” är ett intressant område att diskutera.  

Studien skulle kunna ha gjorts på mindre företag för att se om den agila metodiken 

lämpar sig bättre i mindre projekt.  

7.4 Avslutande reflektioner 

Det har varit intressant att få göra ett arbete där man själv styr vilket område man vill 

diskutera och reda ut, samt att få möjligheten att studera hur ett företag i branschen 

man utbildar sig mot arbetar.  
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Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du varit anställd vid CGI? 

1.1. Vilken avdelning arbetar du på? 

1.2. Hur länge har du varit anställd på denna avdelning? 

2. Hur länge har er avdelning använt SCRUM som arbetsform? 

3. Vilken bransch jobbar du mot? 

 

Arbetsmetod 

1. Hur skulle du kortfattat beskriva er arbetsmetod? 

2. Vilka roller har ni i projektgruppen/SCRUMgruppen? 

3. Arbetar man inom gruppen med flera olika projekt samtidigt? 

3.1. Har gruppmedlemmar flera olika projekt samtidigt? 

4. Hur är ansvarsfördelning i gruppen? 

4.1. Vem styr teamet, är teamets individer självstyrande? 

5. Är det produktägaren eller kunden som sätter upp product backlog? 

5.1. Hur använder ni er av product backlog? 

5.2. Hur prioriteras uppgifter? 

5.2.1. Använder ni er av MoSCoW? 

6. Ges feedback efter varje iteration? 

7. Hur prioriteras tid, kvalité och kostnad? 

7.1. Hur vill kund ofta prioritera dessa? 

7.2. Hur planerar ni projektets tidsåtgång? 

8. Hur hanterar ni uppföljning av projekt? 

9. Vad är ett misslyckat projekt? 

9.1. Hur märker ni att ett projekt börjar gå mot att misslyckas? 

9.2. Hur hanterar ni problem som uppstår? 

 

Minimal dokumentation 

10. Hur mycket av projektet dokumenteras? 

11. Finns det exempel på när dokumentation har lett till en positiv följd i projektet? 

12. Finns det exempel på när dokumentation har lett till en negativ följd i projektet? 

 

Personlig kommunikation 

13. Hur använder ni er av möten?  

13.1. Vilka typer av möten har ni? 

13.1.1. Hur ofta har ni respektive möte? 

13.2. Vad är resultatet av mötena? 

13.3. Vad vill ni komma fram till med möten? 

13.4. Går det åt för mycket tid till möten? 

14. Hur sker kommunikation med kund/beställare? 

14.1. Hur ofta har ni kontakt med kund? 
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Små delleveranser 

15. Hur ofta levereras delleveranser till kund? 

15.1. Finner du fördelar med fler delleveranser? 

15.2. Finner du nackdelar med fler delleveranser? 

16. Testas varje del efter sprintarna? 

 

Flexibilitet 

17. Hur hanterar ni krav som uppstår under en iteration? 

17.1. Har ni möjlighet att bemöta dessa? 

17.2. Vad gör ni om ni inte kan bemöta nya krav? 
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8.2 Sammanfattad intervju 

Bakgrundsfrågor 

Denna intervju genomfördes den åttonde maj, tillsammans med Märta Lundström. 

Respondenten är anställd vid CGI sedan 2003 och har således en god förståelse för 

hur projekt vid hennes avdelning, ATS väst, går till. Hon arbetar främst mot retail-

branschen som Business Analyst och fungerar som en länk mellan kund och projekt-

teamet. Hon berättar även att hon har varit anställd inom denna avdelning i cirka ett 

år. 

Arbetsmetod 

När vi frågar om hur hon kortfattat skulle beskriva deras arbetsmetod berättar hon att 

de använder sig av Microsoft Solutions Framework Agile (MSFA) och att denna kan 

beskrivas som en blandning mellan agil metodik och traditionell metodik, vattenfall. 

Hon berättar att det traditionella tankesättet kommer in när man tar fram 

inledningskrav och att det är en lång utvecklingstid där kunden inte är involverad. Det 

agila i MSFA kommer från att de använder sig av iterationer, där kund i början av 

varje iteration är med och prioriterar krav. Vi får reda på att en iteration är omkring 

fyra till sex veckor. Delleveranser, som kommer från var tredje iteration, sker olika 

ofta beroende på hur stor omfattning ett projekt har. Enligt intervjurespondenten 

finner hon inte fördelar med att ha fler delleveranser då dessa tenderar till att bli 

endast små förändringar som kund inte har nytta av att se. Handlar det om en kund 

som inte har relevant kunskap, till exempel kunskap om Share Point, för att kunna 

ställa krav, brukar man ha fler antal delleveranser för att få kund i samma tankebana. 

När vi frågar om huruvida krav är flexibla under varje iteration får vi som svar att 

kravlistan är låst tills nästa iteration, om det inte finns tid eller möjlighet och det nya 

kravet är såpass litet att man kan implementera det utan att rubba den övriga 

implementationen. 

Intervjurespondenten nämner timeboxing som ett sätt att prissätta projekten. 

Timeboxing innebar att kund köper timmar och att varje krav får en tid för hur lång 

tid det tar att utveckla, kunden får sedan välja vilka krav som de vill implementera 

utifrån hur mycket timmar de vill lägga ner i projektet.   

Vi ställde frågan om vilka roller man har inom projektgruppen och svaret vi fick var 

att de använder sig av de roller som beskrivs i MSFA’s definition på roller. På frågan 

om man arbetar med flera projekt samtidigt inom gruppen svarade Märta att 

projektmedlemmarna ofta är delaktig många projekt samtidigt, då deras konsulter ofta 

har flera kompetensområden vilket möjliggör samarbete utanför de skilda 

projektgrupperna. Intervjupersonen berättar dessutom att ansvarsfördelningen inom 

gruppen är uppdelad som att projektledaren har ett övergripande ansvar och styrning 

sker på detaljnivå. Hon menar på att då de jobbar på distans med exempelvis kontor i 

Malmö och dessutom outsourcar mycket av utvecklingen blir det svårt att låta 

individer styra själva då det lätt leder till missförstånd och oklarheter. 

 

Då frågan ställdes om det är produktägaren eller kunden som sätter upp Product 

Backlog fick vi som svar att det sker tillsammans, men vi får klart för oss att det är 

produktägaren som äger själva dokumentet. Intervjurespondenten berättar att alla ska 

kunna nyttja dokumentet, men att bara kund kan påverka prioriteringsordningen. För 

att prioritera uppgifterna använder sig projektgruppen av verktyget MoSCoW, men de 
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själva riktar inte kraven. Intervjurespondenten säger också att Product Backlog får 

möjlighet till att uppdateras och omprioriteras efter varje iteration och efter varje 

iteration får kund en demo på den tillgängliga produkten. Vi frågade dessutom hur de 

ser på prioritering av tid, kostnad och kvalité men istället för kvalitet använder de sig 

av omfattning, och det är oftast tid samt kostnad som prioriteras. Kund är den som 

ansvarar för omfattningen på projektet medans det är projektgruppen som ansvarar för 

tid och kostnad. För att planera tidsåtgång använder de sig av den ursprungliga 

Product Backlog och ser till hur lång tid varje resurs och implementering kan ta samt 

hur mycket tid projektledning och Business Anlysis bör ta. Det som kunden har 

möjlighet att påverka är själva utvecklingstimmarna, men för att inte då detta ligger 

utanför kundens ansvarsområde. 

På frågan om hur de hanterar uppföljning av projekt svarar intervjurespondenten att 

de inte har någon större uppföljning men att den finns. CGI som företag har 

kundundersökningar men inte i mycket större utsträckning än så, om det inte är ett 

misslyckat projekt. Skulle det vara ett ”Rött projekt”, det vill säga ett projekt som 

anses vara misslyckat, utför man en analys av vad som gick fel och vad de kan göra 

bättre. Intervjurespondenten definierar ett misslyckat projekt som ett projekt där 

budget eller tid har gått utanför ramarna, eller om kund inte är nöjd med projektet. Ett 

projekt som slutar i en nöjd kund, men där tid och pengar fortfarande har gått utanför 

ramarna för budgeten anses fortfarande som ett misslyckat projekt. Om ett projekt 

däremot börjar överstrida budgeten men att kund godkänner detta anser CGI vara ett 

lyckat projekt. För att identifiera att ett projekt börjar gå mot att misslyckas är det 

lättast att se till budgeten, men detta kan även identifieras genom kommunikation med 

kund där man identifierar nya krav eller förändringar som inte går att införa inom 

loppet av projektet. För att hålla koll på tidsåtgång måste projektet tidsrapporteras 

varje vecka. Om det skulle uppstå problem är det projektledarens ansvar att rapportera 

till den interna styrgruppen som sedan tar kontakt med den externa styrgruppen hos 

kund. 

Minimal dokumentation 

Dokumentationen i våra projekt är mer detaljerade än vad agil systemutveckling 

förespråkar. Dokumentationen av projekten innefattar en projektplan, 

testspecifikation, deploy specifikation, release guide, kravspecifikation och 

arkitekturdokumentation. Detta är delar som hon känner är nödvändiga för projektet, 

dels för kund men även för projektgruppen. Dessa delar man med sig av till kund 

genom Project Place medans man använder Share Point internt. Även om 

dokumentationen kan ses överflödig i början av projektet och då skapar en flaskhals, 

detta då Business Analyst får ägna stor del av uppstarten till att skapa dokumenten. 

Det är vanligt att man glömmer av hur lång tid av projektet det egentligen tar att 

dokumentera, och i vissa fall blir man tvungen att påbörja projektet innan 

dokumentationen är klar. Detta är problem som hade kunnat motverkas genom att ha 

mindre detaljer i dokumentationen, men detta kan medföra risker att man missar 

viktiga detaljer. 
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Personlig kommunikation 

Den personliga kommunikationen med kund är något som främst sker i uppstartsfasen 

av projektet, och sker sedan mellan iterationerna. Kommunikationen med kund sker 

dels genom personliga möten och workshops, men även över telefon och daglig 

mailkommunikation. Mötena med kund är till för att kunna flagga om projektet börjar 

gå utanför budgetramarna. Inom projektgruppen sker möten veckovis och det är 

projektledaren som håller i dessa. Mötena är till för uppföljning av projektet och för 

att definiera kraven i projektet. Ytterligare möten kan ske efter behov om detta 

uppstår. 

Flexibilitet 

För att hantera krav som uppkommer under en pågående iteration måste 

projektledaren se ifall det är ett mindre krav som kan hanteras under pågående 

iteration eller om det krävs att kravet läggs till i Product Backlog för att diskuteras 

och prioriteras tills nästkommande iteration. Hanteringen beror helt enkelt på 

omfattningen av kravet, finns möjligheten att ta hand om kravet så försöker de 

tillgodose kundens behov. Skulle det visa sig att det nya kravet inte går att tillgodose 

så diskuteras alternativa lösningar med kunden, kunden får sällan ett blankt nej. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 
och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas 
framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 
närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 
om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 
förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt 
revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för 
dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov 
av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva 
integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter 
eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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