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Abstract 
As IT grows in the society this also propels the demand for IT systems and software to 

streamline organizations and activities. To carry out system development, there is a need 

for people to develop these IT systems. At its best, these systems correspond to the 

customer´s expectations and wishes, but in the worst cases, systems development work 

may result in systems that do not benefit the customers and end users. In order to create 

sustainable and qualitative IT systems, it is important that the customer and end user is 

put in focus by the people who are in charge of the systems development work, and that 

they understand "why" something is created and can put that in reality to the environment 

that the actual IT system should operate in. System development must be conducted 

based on several key principles and factors that also affects the choice of development 

methodology and the type of development methodology and philosophy that fits is 

compared to how the situation looks like. Systems development can be conducted 

through unstructured or by method driven development. The election of each approach 

and appliance of development method has advantages and disadvantages. One reality is 

that all development organizations act in a global competitive market on which all 

development projects must relate to time, cost and resources. This also affects the 

systems development work.  

 

This study investigates the advantages and disadvantages by working along an 

unstructured approach to system development and towards a structured method driven 

approach with an agile development methodology in systems development work. 

Through the theoretical and empirical investigation, several conclusions will be drawn 

from the advantages and disadvantages of each approach to the development work.  
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Sammanfattning 
I takt med att IT växer i samhället driver detta också fram efterfrågan på IT-system och 

mjukvaror för att effektivisera organisationer och verksamheter. För att bedriva 

systemutvecklingsarbete behövs människor som utvecklar IT-system. I bästa fall 

motsvarar dessa system kundens förväntningar och önskemål, men i värsta fall kan 

systemutvecklingsarbetet utmynna i system som inte är till nytta för kunden och 

slutanvändarna. För att skapa hållbara och kvalitativa IT-system är det viktigt att kunden 

och slutanvändaren sätts i fokus genom att människorna som håller i system-

utvecklingsarbetet förstår "varför" något skall skapas och kan sätta det i realitet till den 

miljö som IT-systemet skall fungera i. Systemutveckling måste bedrivas utifrån flera 

viktiga principer och faktorer som i sin tur påverkar val av utvecklingsmetod och vilken 

typ av utvecklingsmetod och filosofi som passar ställs i relation till hur den rådande 

situationen ser ut. Systemutveckling kan bedrivas ostrukturerat eller via metoddriven 

utveckling. Val av respektive arbetssätt och tillämpning av utvecklingsmetod innebär 

fördelar och nackdelar. En verklighet är dock att alla utvecklingsorganisationer agerar på 

en global konkurrerande marknad varpå alla utvecklingsprojekt måste förhålla sig till tid, 

kostnader och resurser. Detta påverkar också indirekt systemutvecklingsarbetet.   

 

Denna studie undersöker fördelar och nackdelar med att arbeta utefter ett ostrukturerat 

arbetssätt vid systemutvecklingsarbetet mot att arbeta strukturerat och metoddrivet med 

en agil utvecklingsmetod vid systemutvecklingsarbetet. Genom den teoretiska och 

empiriska undersökningen kommer slutsatser dras utifrån fördelar och nackdelar mellan 

respektive inriktning vid utvecklingsarbetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Systemutvecklingsmetoder, Systemutvecklingsprinciper, Experimentell 

systemutveckling, Traditionell systemutveckling, Prototyping, SCRUM, 

Kvalitetsfaktorer, Risker, Projektledning.  
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer problemområdet förankras i en teoretisk undersökning vilket 

erbjuder en insikt i problemområdet vid bakgrunden. Därpå följer en problemdiskussion 

vilket belyser problemet och ligger till grund för att forma en huvudforskningsfråga och 

dess delfrågor. Därefter följer studiens förväntade resultat, syfte, avgränsning samt 

författarnas bakgrund. 

1.1 Bakgrund 

 

I dagens samhälle har IT blivit en central del i människors vardagliga liv som ett led i att 

tekniken möjliggör en effektivisering och stödjer människors olika handlingar. Som en 

del i denna samhällsförändring leder detta också till konsekvenser för de som kommer i 

kontakt med denna samhällsförändring i form av informationssystem och olika 

mjukvaror. Dessa system och mjukvaror måste därför fungera korrekt och på ett så 

tillfredsställande sätt som möjligt för användarna i samhället. Om inte systemen fungerar 

på rätt sätt kan oförutsedda konsekvenser uppstå, som en följd av dåligt utvecklade IT-

system och mjukvaror som kanske inte använt någon uttalad systemutvecklingsmetod att 

stödja sig på. Bernstein & Yuhas (2005, s. 13) skriver: 

 

"The only true failure is to create a software product without any method at 

all". 

 

I vissa fall när en utvecklare eller organisation inte har någon stor erfarenhet av att jobba 

med metoder för systemutveckling påpekar Bernstein & Yuhas (2005, s. 13) vidare att: 

 

"Novices will want to restrict the size of the product to what three or four 

people can do, create a set of features as they go along, and then deliver a 

working system to a customer." 

  

Det finns en stor press på organisationer idag att utveckla en mjukvara eller ett IT-system 

till en viss kostnad och till ett visst datum. Som en konsekvens av detta kan det leda till 

att kvaliteten inte kan säkras, då kostnaden ofta överskrider budgeten i IT-projekt för att 

fel saker skapas (De Lucia et al, 2008). Samtidigt skall sägas att kunderna och 

slutanvändarna har höga krav och förväntningar. Choudhary & Malik (2008, s. 131) 

konstaterar:  

 

"The client would always wish to have the product yesterday and for free". 
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När pressen ökar och budgeten börjar tryta menar författarna Chan & Lui (2008) att det 

är vanligt vid systemutveckling att eventuell metod och disciplin inte följs och när 

systemutvecklare är under tidspress hoppar de på kodningen omedelbart. 

 

De Lucia (2008, s. 250) menar dock att även om en viss systemutvecklingsmetod följs, så 

finns det tillfällen då denna inte är till hjälp och projektledaren väljer att gå ifrån den: 

 

"However, in certain application domains and for certain problems, plans 

simply do not work or they are inefficient." 

 

Risker finns ständigt närvarande vid systemutvecklingsprojekt och Mcmanus (2004) 

menar att riskbedömning delas upp i tre olika områden såsom Affärsrisker, dvs. vad som 

hindrar projektets mål? Tekniska risker dvs. olika tekniska missöden och Externa risker 

som är sådana faktorer som ligger utanför projektet, exempelvis marknadssvängningar.   

 

Med insikt om ovan nämnda argument finns en grund för att besvara några frågor som 

studien skall besvara. Dessa frågeställningar handlar om hur systemutveckling kan 

bedrivas med organisationen i åtanke och vad för konsekvenser som detta kan medföra 

beroende på vilken typ av systemutvecklingsmetod som används för att skapa hållbara 

IT-system för samhället. 

 

För att ytterligare förtydliga och ge läsaren en insikt i området klargörs några viktiga 

begrepp nedan som är viktiga att känna till. Begreppen är systemutveckling, ostrukturerad 

systemutveckling samt metoddriven systemutveckling. De två senare begreppen ställs mot 

varandra och intressant utreds i analysen.  

 

Systemutveckling 

En process där ett informationssystem utvecklas och sätts i drift. Systemutveckling kan 

innefatta olika aktiviteter såsom, realisering och implementering av ett 

informationssystem. Systemutveckling kan även handla om att analysera och förändra ett 

helt system (Lind & Lönn, 2007). 

 

Ostrukturerad systemutveckling 

Ett arbetssätt som inte följer några uttalade regler utan anpassas och sys ihop utav olika 

submetoder utifrån en utvecklares erfarenheter. Detta arbetssätt blir oftast en norm på 

arbetsplatser som under längre perioder inte följt några övergripande utvecklingsmetoder. 

Det ostrukturerade arbetssättet kan därför se ut på lika många sätt som det finns 

organisationer. Kallas även enligt teorin för experimentell systemutveckling 

(Ahlandsberg & Sandström et al, 1988).  
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Metoddriven systemutveckling 

Ett arbetssätt som är präglat av struktur och regler vid systemutveckling där varje steg i 

systemutvecklingen är upplagd för att på bästa sätt uppnå ett mål. Har sitt ursprung i olika 

grenar och principer. Exempel på metoder är bland annat: RUP, SCRUM och 

Vattenfallsmodellen (Bernstein & Yuhas, 2005). 

1.2 Problemdiskussion 

 

I många fall idag följer organisationer olika systemutvecklingsmetoder och beroende på 

vilken metod de använder ges också olika utrymme för varje steg i metoderna, som i sin 

tur också påverkar systemutvecklingsprojektet. Några systemutvecklingsmetoder kan 

vara agila och anpassningsbara till situationen, medan andra kan vara ostrukturerade och 

outtalade. Det finns olikheter bland de ledande författarna beträffande att proklamera för 

en struktur vid systemutvecklingsarbetet eller att vara fri och inte ha en hårt hållen 

struktur. Det mest intressanta är hur de olika systemutvecklingsmetoderna används i 

praktiken. Används de så kallade strukturerade och metoddrivna metoderna som de borde 

eller är branschen på väg att drivas till ett mer lössläppt synsätt? 

1.3 Studiens forskningsfrågor 

 

Huvudforskningsfrågan för denna studie är: Vilka fördelar och nackdelar finns det med 

att bedriva systemutveckling inom agil utvecklingsmetod respektive på ett ostrukturerat 

arbetssätt? 

 

Från huvudforskningsfrågan formuleras några delfrågor: 

 

1. Hur kan systemutveckling bedrivas enligt agil systemutvecklingsmetod? 

2. Hur kan systemutveckling bedrivas enligt det ostrukturerade arbetssättet? 

3. Vilka konsekvenser kan uppstå med att bedriva en agil systemutvecklingsmetod 

kontra att använda ett ostrukturerat arbetssätt? 

4. Hur kan kvalitet säkras under systemutvecklingen utifrån det strukturerade och 

metoddrivna (agila) och ostrukturerade utvecklingssättet? 

1.4 Studiens förväntade resultat 

 

Författarna förväntar sig att resultatet skall skapa en uppfattning av viktiga aspekter 

gällande systemutveckling och vikten av systemutvecklingsmetoder för att säkerställa en 

god kvalitet för IT-systemet och mjukvaran i sig. Målet med denna studie är att 

identifiera fördelar och nackdelar mellan systemutvecklingsmetoder, agilt eller 

ostrukturerat; och på detta vis därmed försöka identifiera vilken typ av system-
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utvecklingsmetod som är mest fördelaktig för att upprätthålla en god kvalitet för IT-

system som utvecklas.  

 

Det förväntade resultatet för denna studie kommer öka kunskapen och medvetenheten om 

praktisk systemutveckling. Studien kommer också skapa en förståelse av hur en 

systemutvecklingsmetod kan användas i en systemutvecklingsorganisation. Ett annat 

förväntat resultat är vad som kan bli konsekvenserna utav att använda och arbeta enligt 

den ena eller andra metoden med tillhörande arbetssätt. Kunskapen som skapas kan 

förstås av systemutvecklare och individer som arbetar aktivt med systemutveckling. 

Denna kunskap kommer också medverka till praktisk användning och samband mellan att 

uppmuntra till systemutvecklingsmetoder inom olika systemutvecklingsprojekt och öka 

förståelsen mellan olika förhållningssätt vid systemutvecklingsarbete.  

1.5 Studiens syfte 

 

Syftet med denna studie baseras på det faktum att det finns en hel del system-

utvecklingsmetoder som används i praktiken idag. Många av dessa metoder vilar på en 

gammal grund och är väl etablerade som metoder, medan andra är nya och 

revolutionerande medan andra är modifierade. Författarna vill med denna studie peka på 

fördelar med systemutvecklingsmetoder som ett led i att effektivisera systemutvecklings-

arbetet.  

 

Syftet med denna studie är att med hjälp av den teoretiska undersökningen som grund 

tillsammans med en empirisk bas, skapa en förståelse av hur systemutvecklingsmetoder 

och dess arbetssätt används i verkligheten. Detta för att frambringa och belysa fördelar 

och nackdelar med att bedriva metoddriven systemutveckling enligt en agil strukturerad 

metod eller enligt ett arbetssätt och utvecklingsmetod som har ett ostrukturerat arbetssätt. 

Ett annat delsyfte är att påvisa hur systemutvecklingsmetoder kan bidra till kvalitet för att 

öka förståelsen av hur dålig kvalitet och dåligt utvecklade IT-system kan förhindras med 

rätt val av systemutvecklingsmetod som passar hela systemutvecklingsprojektet.  

1.6 Avgränsning 

 

Studiens avgränsning innefattar systemutveckling inom informatikämnet och specifikt 

systemutvecklingsmetoder. Systemutvecklingsmetoderna som studien avser är metoder 

för att utveckla informationssystem, affärssystem med mera. Studien innefattar även 

kvalitetsaspekter som berör systemutvecklingsmetoderna under utvecklingen samt efter 

avslut vid förvaltning.  

 

För studien tas områden upp inom systemutvecklingen såsom bland annat förstudie, 

kravspecifikation, design stadiet, programmeringsstadiet samt teststadiet som enbart skall 
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beröras på en mer abstrakt nivå förutom där författarna ser nödvändigheter av 

klargörande tillägg. En ytterligare avgränsning görs emot kostnadsaspekter förutom i de 

fall då författarna anser att ett klargörande samband behövs.  

1.7 Författarnas förutsättningar 

 

De kunskaper som författarna har beträffande systemutvecklingsmetoder rör sig på ett 

teoretiskt plan. Författarna har under fyra år läst informatik och ekonomi. Erfarenhet 

kring systemutvecklingsprocessen kommer till en ansenlig nytta då procedurer och 

arbetssätt analyseras utifrån förståelsen kring problematiken efter egen erfarenhet då 

författarna själva har ägnat sig åt systemutveckling på akademisk nivå. 

 

Författarna har därför en insikt om hur viktigt det är att ha en systemutvecklingsmetod för 

att kunna greppa ett större projekt och via en utvecklingsmetod medföljer också en 

vägledning, plan och modell på hur arbetet bör genomföras. Mot denna bakgrund vill 

författarna undersöka hur systemutvecklingsmetoder bedrivs i verkligheten. Författarna 

kan emellertid inte helt lita till egna erfarenheter och tillskansade kunskaper utan är 

förmådda att ta stöd i teorin som belyser problemområdet. 

1.8 Målgrupp 

 

Målgruppen för denna studie riktar sig till olika målgrupper som kategoriserats som 

akademiska, professionella och allmänheten. Målgruppen från den akademiska sidan är 

forskare, lärare eller studenter där forskarens roll kan vara att försöka fortsätta där studien 

upphör genom att bedriva nya studier inom ämnesområdet och på detta vis utveckla 

studien vidare. För lärare eller studenter så kan studien användas som en teoretisk 

referensram för studier. För den målgrupp som kategoriserats som professionella är detta 

personer som verkar inom industrin. Dessa kan vara IT-chefer, systemutvecklare, testare, 

projektledare eller andra förekommande befattningar inom området. För denna målgrupp 

kan studien ses som en sporre och inspiration till att exempelvis pröva en annan typ av 

systemutvecklingsmetod eller arbetssätt vid systemutvecklingsarbetet då det handlar om 

lönsamheten utifrån kvaliteten vid systemutveckling av IT-system. Studien är även tänkt 

att fungera som en vägledning beträffande val av systemutvecklingsmetod eller arbetssätt 

utifrån alternativen som finns inom studiens avgränsning. Målgruppen som återfinns som 

allmänna avser dels individer som har ett allmänt intresse för systemutvecklingsmetoder, 

men även individer som är mottagare av system. Den här studien fungerar ur avseendet 

att öka kunskapen och ge inspiration inom ämnet systemutveckling. 
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1.9 Kapiteldisposition 

 

Kapitel 1. Inledning 

Detta första kapitel är en bakgrund till denna studie. Här återfinns studiens huvudämne, 

fokus, problemställning, forskningsfrågor, syfte, förväntat resultat, målgrupper, 

avgränsningar samt initiala begrepp.  

 

Kapitel 2. Metod 
Under detta andra kapitel introduceras kunskapskaraktär, forskningsstrategi, 

övergripande metod, undersökningens uppläggning, datainsamlingsmetod och urval, 

analysmetod, utvärderingsmetod samt presentationsmetod.  

 

Kapitel 3. Teoretisk undersökning 

Detta tredje kapitel är den teoretiska undersökningen. Här finns de teorier som är 

väsentliga för studiens huvudämne. Centrala ämnen är t.ex. systemutveckling, 

systemutvecklingsmetoder med den traditionella och experimentella systemutvecklingen, 

mjukvara, kvalitet, risker, befattningar och roller samt kostnadsaspekter. 

 

Kapitel 4. Empiri 

I detta fjärde kapitel redovisas sammanfattningsvis svaren från intervjupersonerna som 

samlats in genom kvalitativa intervjuer. De fullständiga svaren från transkriberingen 

hittas som bilaga. 

 

Kapitel 5. Analys och resultat 

I detta femte kapitel analyseras den empiriska undersökningen med hjälp av den valda 

analysmetoden i metodkapitlet. Kapitlet tar upp de miljöer som råder i 

systemutvecklingsorganisationerna och där intervjupersonerna befinner sig i och 

resultatet analyseras vidare från undersökningen på en djupare nivå. 

 

Kapitel 6. Diskussion och slutsatser 

I detta sjätte kapitel presenteras resultatet för att besvara huvudforskningsfrågan utifrån 

den teoretiska och empiriska undersökningen samt en förenklad SWOT-modell som 

påvisar styrkor, svagheter, möjligheter samt hot vid ostrukturerad kontra metoddriven 

utveckling. Arbetssättet för studien utvärderas. Studiens generaliserbarhet diskuteras och 

förslag till vidare forskning erbjuds. Kapitlet slutförs med reflektioner inför framtiden. 
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2 Metod  
Metodkapitlet är tänkt att redogöra tillvägagångssätten som används i denna studie. 

Argument och diskussioner gällande kunskapssynen, vetenskapliga perspektivet, val av 

forskningsstrategi, ställningstaganden gällande förankring och undersökningsform 

redogörs. Vidare berörs urvalstekniker, hur insamlingen av empiri gått till, val av 

analysmetod för empirin, utvärdering av forskningsprocessen som sådan och vad 

kunskapsbidraget för denna studie är samt olika taktiska val gällande presentation av 

kunskapsbidraget.      

2.1 Studiens kunskapsperspektiv 
 

Då studiens syfte är att skapa förståelse för viktiga aspekter inom systemutveckling är det 

därför viktigt att presentera fördelar och nackdelar gällande val av olika 

systemutvecklingsmetoder och arbetssätt samt vad det får för konsekvenser att använda 

det ena eller andra i samband med systemutvecklingsarbete. Detta eftersom 

systemutvecklingsmetoder används utifrån ett visst synsätt i ett sammanhang. Den insikt 

som skapas i samband med olika systemutvecklingsmetoder bidrar också till att det 

formas fördelar och nackdelar beroende på kontexten där metoderna används. Denna 

studie har en förståelseinriktad kunskapstyp genom att kunskapstypen försöker redogöra 

för vad systemutvecklingsmetoder kan vara för något, varför de används eller inte och 

detta sätts i realitet till ett större sammanhang och utifrån olika perspektiv kan senare en 

förståelse skapas (Patel & Davidsson, 2003). Med hjälp av den teoretiska undersökningen 

finns stöd i teori som i sin tur kan hjälpa förståelsekunskapen genom att det sätts i 

relation till hur systemutvecklingsmetoder används i olika sammanhang och vad det kan 

få för konsekvenser. Olika perspektiv och sammanhang får författarna i denna studie 

genom den empiriska undersökningen som skapar ny förståelse beträffande 

systemutvecklingsmetoder i samband med systemutveckling.  

2.2 Det vetenskapliga perspektivet för studien 
 

För denna studie anläggs ett hermeneutiskt perspektiv för att på detta sätt alstra ovan 

nämnda förståelsekunskap genom att försöka hitta olika urskiljande särdrag inom 

systemutvecklingsområdet. Genom att studera vissa olika särdrag inom system-

utvecklingen går det också att se hela bilden i ett större sammanhang genom att vissa 

element studeras som i sin tur leder till en större bild (Patel & Davidsson, 2003). Detta är 

också en av anledningarna till att den hermeneutiska grenen väljs som vetenskapligt 

perspektiv genom att försöka tolka mänskligt liv genom texter, språk och handlingar för 

att på detta sätt förstå en livssituation.  
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Den positivistiska synen passar inte för denna studie då fakta inom området med säkerhet 

inte kan sägas vara sanna och konstanta. Positivismen härstammar från den 

naturvetenskapliga läran och författarna avser inte att bedriva mätningar och statistik som 

den naturvetenskapliga grenen förutsätter (Patel & Davidsson, 2003).       

 

Det finns fyra olika inriktningar inom hermeneutiken som är den hermeneutiska teorin, 

hermeneutiska filosofin, kritiska hermeneutiken och till sist Ricoeur´s fenomenologiska 

perspektiv. Den hermeneutiska teorin är starkt förknippad med den naturvetenskapliga 

grenen genom att antingen verifiera eller falsifiera tolkningar i positivistiska 

sammanhang. Simms et al (2003) gör gällande att ursprungets tankar måste vara i en så 

objektiv form som möjligt för att tolkning överhuvudtaget skall kunna göras. Tolkningen 

är därmed beroende av att ursprungliga tankar förstås. Detta förhållningssätt väljs inte för 

denna studie eftersom det ställer krav på att kunna vara objektiv och de genuina 

avsikterna måste beaktas och de transkriberade intervjuerna i denna empiriska 

undersökning kommer därmed att stå för verkligheten och ingenting annat. I kontrast till 

den hermeneutiska teorin så finns det alltså andra delar än bara texten som spelar in vid 

tolkning och detta gäller inte författarnas text då den skall användas som den är.   

     

Den hermeneutiska filosofin är en annan inriktning med inslag av den existentiella 

filosofin som förutsätter att en text måste ses som sanningsenlig för att förståelse skall 

formas och detta kräver vidare en kritisk och analyserande attityd till texter eftersom 

existensen måste kopplas till människans liv för att skapa en förståelse. När en text skrivs 

måste den utvärderas utifrån vad som var de ursprungliga avsikterna just vid det exakta 

tillfället som texten skrevs ned och skapades (Simms, 2003). Denna gren används inte för 

denna studie just för att det blir problematiskt att utgå från rena tankegångar när en text 

skrevs för att författarna vill låta texterna tala för vad de är och inget annat. 

 

Den tredje inriktningen vid hermeneutiken handlar om den kritiska hermeneutiken som är 

att avslöja något icke känt faktum som människor ännu inte vet något om (Simms, 2003). 

Studien avser inte att avslöja några icke kända detaljer utifrån texterna och därför lämnas 

detta synsätt.      

 

För denna studie väljer författarna att tillämpa Ricoeur´s fenomenologiska perspektiv och 

hans teori om text, som är en kombination av de tre ovan nämnda hermeneutiska 

inriktningarna genom att Ricoeur adderar fenomenologi och strukturism i relation till 

tolkning via en tolkningsmiljö kallad mimesis. Mimesis olika steg är prefiguration, 

konfiguration och refiguration. Vid prefigurationen skildras de omständigheter som 

rådde när ett visst uttalande skapades och detta tolkas sedan vid konfigurationen för att 

det slutligen finns en grund för tolkning genom att kombinera prefigurationen med 

refigurationen (Kaplan, 2008). Vidare menar han att förståelse enligt Ricoeur inte 

handlar om någon sorts intuition utan om att tolka. Tolkningen sker inom den 
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hermeneutiska cirkeln och har sitt ursprung i den filosofiska reflektionen genom 

prefilosofiska texter.  

 

Valet med Ricoeur´s fenomenologiska perspektiv lämpar sig bäst för vår forskning med 

den enkla anledningen att denna gren kombinerar de tre olika hermeneutiska perspektiven 

och speciellt användningen av mimesis. Mimesis blir en bra analysmetod för att reda ut 

de förhållanden som rådde vid intervjuerna vilka tolkas via texter som i sin tur leder oss 

till förståelsen. Författarna väljer Ricoeur´s perspektiv då de kan skapa en fiktiv värld 

utifrån textens innehåll och därefter tolka den på ett passande sätt utefter stegen i 

mimesis. 

 

De hermeneutiska tolkningscirklarna 

För att förstå de hermeneutiska cirklarna kan det ses som en stor process vilken i sig 

består av tre delprocesser. Första processen bygger på förståelse utav helheten. Den andra 

processen bygger på att helheten bryts ned i mindre delar för att på så sätt skapa 

förståelse för dessa som isolerade enheter. Slutligen i den tredje processen skall dessa 

nedbrutna delar bilda en helhet. Denna nya helhet kan skilja sig från den i första 

delprocessen och på så sätt har tolkning möjliggjorts (Kearney et al, 2004). 

 

Denna syn på hermeneutiska cirklar delas inte av föregångarna. Gadamer var en av de 

tidigare filosoferna vars synsätt går ut på att hitta den förnimbara och subjektiva världen 

som den enskilda människan upplever (livsvärld) som en horisont av meningar och som 

gör att det uppstår förändringar i förhållandet mellan förståelse i den egna livsvärlden och 

den främmande utomliggande livsvärld som skall förstås. Likheten mellan synsätten 

ligger i att försöka förstå mindre delar och aspekter för att i sin tur få ledtrådar som för 

tolkaren närmare mot helheten och ny förståelse. Hela detta förfarande kan ses som en 

iterativ process som bringar nya insikter (Ricoeur & Kearney, 1996). 

 

Ricoeur´s synsätt är besläktat med föregångarna, men bygger på den övertygelsen om att 

text har större vidd än tolkningshorisonter där förklaringar och förståelse ligger i samspel. 

Texter kan vara självbestämmande vilket enligt Ricoeur utgör ännu en 

tolkningsdimension i kontrast till det vedertagna där text återger en verklighet. Ricoeur 

menar att läsaren av texten fabricerar en imaginär fiktiv värld vilken han benämner 

mimesis. Mimesis innehåller prefiguration, konfiguration och refiguration vilken 

möjliggör tolkning och medför förståelse (Kaplan, 2008). 

 

Författarna för denna studie väljer att använda Ricoeur´s perspektiv då det syftar till att 

förstå och förklara texter. Gadamers perspektiv passar därför inte då det kräver en 

förförståelse från början för att ny förståelse skall kunna skapas.  
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2.3 Studiens forskningsstrategi 

 

Studiens angreppssätt för att relatera teori med verklighet sker utifrån att teorin skall 

identifiera olika omständigheter som skall jämföras med empiri via ett deduktivt 

angreppssätt. Studien är dock inte rent deduktiv då empirin kommer kunna användas för 

att jämföras mot teorin och kan samtidigt skapa ny teori induktivt vilken i sin tur kan 

utveckla den befintliga teorin.  

 

Teorins roll är grunden för denna studie som empirin stödjer sig på genom att förklara 

systemutveckling som helhet för att på så sätt kunna öka förståelsen för olika 

omständigheter och faktorer som finns relaterat till systemutvecklingsområdet. Teorin 

kan jämföras med empirin utifrån ett deduktivt angreppssätt. Empirins roll är att påvisa 

olika aspekter och omständigheter för hur systemutveckling bedrivs i verkligheten hos 

organisationer. För vidare läsning angående olika forskningsstrategier och angreppssätt 

hänvisas till Patel & Davidsson (2003).    

 

2.4 Studiens övergripande metod 

 

För denna studie tillämpas en kvalitativ metodansats för att möjliggöra tolkning enligt det 

hermeneutiska perspektivet med Ricoeur. Genom verbala analysmetoder utifrån frågor 

som rör ”vad” och ”vilka” går det att studera och förstå människors individuella 

upplevelser, erfarenheter och kunskaper vid systemutvecklingsarbete och dess arbetssätt 

inom skilda organisationer.       

 

Argumentation mot en kvantitativ inriktad forskningsmetod är att denna handlar om 

mätningar och statistiska bearbetnings och analysmetoder vid datainsamlingen genom ett 

positivistiskt synsätt, vilket inte är utgångspunkten för denna studie.    

2.5 Undersökningens disposition 

 

Utifrån den teoretiska undersökningen med stöd av litteraturen hittar författarna också 

olika svårigheter som kan uppstå när systemutveckling bedrivs utifrån ett visst arbetssätt 

och systemutvecklingsmetod. I dagens samhälle finns det en stor press på organisationer 

idag att utveckla ett IT-system och mjukvara så snabbt, billigt och till en så hög kvalité 

som möjligt. Genom att välja en passande systemutvecklingsmetod eller ett arbetssätt för 

respektive sammanhang och projekt väljs också en vägledning vid systemutvecklings-

arbetet. Målet med denna studie är att via den empiriska undersökningen försöka få fram 

olika företeelser, fördelar och nackdelar med att bedriva en viss typ av utvecklingsmetod 

eller arbetssätt inom systemutvecklingsorganisationer utifrån att arbeta enligt en uttalad 

strukturerad och metoddriven utvecklingsmetod eller enligt ett mer lössläppt ostrukturerat 
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arbetssätt i samband med systemutvecklingsarbetet. Datainsamlingen för den empiriska 

undersökningen har bedrivits med hjälp av halvstrukturerade intervjuer där författarna 

använt sig utav två intervjupersoner med flera års erfarenhet av att arbeta med 

systemutveckling. Datainsamling för den teoretiska undersökningen har bedrivits med 

hjälp av litteraturstudier inom problemområdet för studien.     

 

Intervjuerna av respektive intervjuperson i samband med den empiriska undersökningen 

genomfördes i Västra Götaland, Sverige; där författarna hade tydliga roller där en 

intervjuade intervjupersonen genom att ställa frågor och att båda ställde följdfrågor där 

det ansågs att det behövdes. Varje intervju tog mellan 1-2 timmar och spelades in på en 

digital diktafon samt att adderande anteckningar gjordes vid intervjun. Båda 

intervjupersoner fick intervjufrågorna en dag i förväg innan intervjutillfället. Detta 

gjordes för att intervjupersonernas svar skulle vara sanningsenliga och att inte för mycket 

tid skulle ges till olika typer av förberedelser samt att båda skulle ha samma chans och 

förutsättningar för intervjun. Detta för att få så ärliga svar som möjligt av respektive 

intervjuperson och att detta skall spegla den verkliga situationen. Förutsättningar för 

intervjuernas frågedisposition ser ut som följande: 

 

Systemutvecklingsorganisationerna 

- Öppna och allmänna frågor kring intervjupersonen 

- Systemutveckling 

- Risk och Kvalitet 

- Avslutande frågor  

 

Efter att intervjuerna genomförts och spelats in på den digitala diktafonen sparades den 

digitala filen och togs till en stationär dator där filen sparades över på ett USB-minne för 

att på så sätt säkra informationen.  Med informationen på den digitala diktafonen från 

respektive intervju transkriberades intervjuerna ordagrant. Transkriberingen finns i sin 

fullständighet som bilaga. Via transkriberingen har en sammanfattning av 

intervjupersonernas svar gjorts utifrån olika fördelar och nackdelar som är viktigt att 

beakta och har baserats på vilket arbetssätt och utvecklingsmetod som respektive 

intervjuperson använder vid systemutvecklingsarbetet inom organisationen. Därefter 

tillämpades Ricoeur´s analysmetod med mimesis genom prefiguration, konfiguration och 

refiguration för att kunna skapa förståelse och tolka text.  

 

För att kunna skapa en relation mellan teori och empiri var författarna tvungna att bygga 

upp en förståelse och en teoretisk undersökning via litteraturstudier för att antingen 

verifiera eller falsifiera det som framkom via den empiriska undersökningen. Den 

teoretiska undersökningen har sitt ursprung i att författarna var intresserade av att titta på 

hur systemutvecklingsmetoder och arbetssätt kan bedrivas och fördelar och nackdelar 
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med att använda en viss typ av arbetsmetod eller arbetssätt vid systemutvecklingsarbete 

utifrån att författarna tidigare studerat ett flertal ämnen inom informatik. Genom en 

teoretisk undersökning inom ämnet så bidrog också detta till en vägledning vid den 

empiriska undersökningen. I samband med att författarna fick nya insikter vid den 

empiriska undersökningen bidrog också detta till att befintlig teori reviderades.  

 

Litteraturen tar upp både fördelar och nackdelar med respektive utvecklingsmetoder och 

arbetssätt. Författarna för denna studie vill med den empiriska undersökningen få fram 

fördelar och nackdelar genom att systemutveckling bedrivs enligt ett strukturerat, såkallat 

metoddrivet arbetssätt eller att arbeta ostrukturerat samt studera olika förhållanden som 

råder mellan detta. För insamling av information för den teoretiska undersökningen 

användes litteratur från studentbiblioteket på Högskolan i Borås inom informatik, via 

Google sökmotor på Internet, katalogsökningar i bibliotekssystemet och E-böcker av 

elektroniska versioner av tryckta böcker via Dawsonera, Ebrary, netLibrary, Knovel 

Library och Google books. Exempel på diverse sökord som använts i samband med 

informationssökningen har bland annat varit: Software development, Software 

development methodologies/methods, Structured/unstructured software development 

methodology, SCRUM, RAD, RUP, Experimental development, Traditional development, 

Prototyping, Iterative, Agile, Paul Ricoeur, Ricoeur mimesis. Olika betydelsefulla 

begrepp och utgångslägen för den teoretiska undersökningen har varit: 

 

- Systemutveckling 

- Systemutvecklingsmetoder 

- Mjukvarukvalitet 

- Kvalitetsfaktorer 

- Mjukvara 

- Mjukvarurisker 

- Iterativ och agil systemutveckling 

- Traditionell systemutveckling 

- Experimentell systemutveckling 

- Roller och befattningar vid systemutveckling 

 

I samband med analysen har den teoretiska undersökningen använts för att möjliggöra en 

förbindelse och skapa samverkan mellan teori och empiri. Resultatet i analysen har tagit 

sin utgångspunkt med stöd av den teoretiska undersökningen som i sin tur ligger till 

grund för att delfrågorna skall kunna besvara huvudforskningsfrågan.  
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2.6 Datainsamlingsmetod 

 

Patel & Davidson (2003) talar om flera tekniker för datainsamlingen som kan vara 

litteraturinsamling, fallstudier, observation, enkäter och intervjuer. Teknikerna syftar till 

att forskaren skall få svar på forskningsfrågorna och olika tekniker kan hjälpa till att 

besvara dessa frågor som en studie ligger till grund för.  

 

Data delas även upp i primärdata och sekundärdata. Primärdata baseras på data som 

insamlats utifrån den empiriska undersökningen via intervjuer eller enkäter från 

"verkligheten" och sekundärdata är data från tryckta litteraturkällor. Litteraturkällor 

baseras på skrivet material från böcker, dokument, sägner med mera (Björklund & 

Paulsson, 2003). 

 

För Teori 

Insamling av data för den teoretiska undersökningen har skett utifrån litteraturstudier 

genom att bygga vidare på existerande kunskap. Höst et al (2006) menar att via öppet 

redovisade källor kan oberoende granskning ske och att utgångspunkterna lättare kan  

förstås. Detta leder till att resultaten kan användas och byggas vidare på. Litteraturen har 

varit tryckta källor från kognitiva auktoriteter inom respektive problemområde utifrån att 

de källor författarna valt att använda är skrivna av ledande författare inom området. 

Källorna har valts ut för att de kompletterar den empiriska undersökningens resultat och 

litteraturen är sammankopplad med problemområdet för studien. För denna studie har 

teorier inom problemområdet valts via en bred sökning, sedan ett urval och vidare en 

fördjupning av källor. Denna teoretiska datainsamling fungerar som ett komplement till 

den empiriska undersökningen för att påvisa en skillnad mellan att bedriva 

systemutveckling på ett ostrukturerat arbetssätt kontra att bedriva systemutveckling enligt 

en uttalad utvecklingsmetod för att därpå kunna analysera den empiriska undersökningen 

mot den teoretiska undersökningen.  

 

För datainsamlingen av den teoretiska undersökningen har författarna för denna studie 

valt att presentera systemutveckling som helhet, systemutvecklingsmetoder, olika 

förhållningssätt om varför eller inte en utvecklingsmetod bör väljas, experimentell och 

traditionell systemutveckling, kvalitet, risker och olika befattningar och roller. 

Sammanställningen av resultaten utifrån litteraturstudierna har föregåtts av ett iterativt 

arbetssätt med sökning, urval, bedömning och sammanställning (Höst, 2006). 

Insamlingen av data för den teoretiska undersökningen är tänkt att skapa en förståelse för 

hur systemutveckling kan bedrivas och sätta det i ett större sammanhang med dels hur 

systemutveckling kan tillämpas, men också olika konsekvenser som kan uppstå utifrån ett 

kvalitets och riskperspektiv. 
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För Empiri 

För att författarna skall kunna få svar på forskningsfrågorna finns det olika 

tillvägagångssätt och tekniker vid datainsamlingen. Observationer kan användas för att 

studera ett speciellt forskningsobjekt, situationer eller företeelser i en naturlig okonstlad 

miljö. Denna teknik vid datainsamlingen används inte för denna studie eftersom det råder 

sträng sekretess inom organisationerna idag. Organisationen vet om att det sker en 

observation och därmed kan agera onaturligt och ospontant vilket kan göra att vissa 

aspekter missas vilket kan påverka trovärdigheten i resultaten (Patel & Davidsson, 2003).       

 

En annan teknik för att samla in data och information för en empirisk undersökning är 

enligt Höst et al (2006) att använda enkäter för att få in svar med förtryckta 

svarsalternativ och frågor från intervjupersonerna och detta gäller främst vid en 

kvantitativ ansats, men kan även gälla vid en kvalitativt inriktad studie. Denna teknik 

används inte för denna studie då det lämnas litet utrymme för egna tolkningar från 

intervjupersonerna eftersom författarna vill få fram enskilda kunskaper, insikter och 

erfarenheter på ett djupare plan hos människor. För vidare läsning om enkäter vid en 

kvantitativt inriktad forskning hänvisas till Höst (2006) och Patel & Davidsson (2003).   

 

Som datainsamlingsmetod för denna studie har kvalitativa intervjuer valts för att kunna 

urskilja olika inblickar inom systemutvecklingsområdet. Intervjuer avser till att belysa 

egenskaper, kunskaper och upplevelser kring ett visst fenomen genom att intervjuerna går 

ut på att få fram olika kunskaper från intervjupersonen genom utfrågning som kretsar 

kring ett visst ämne. Dokumentationen av intervjun kan ske med en diktafon, mikrofon, 

telefon, videokamera eller via anteckningar. Rätt typ av intervjupersoner måste också 

väljas för respektive studie och ämne så dessa blir ett representativt urval för den 

specifika studien och det som skall studeras (Höst et al, 2006). 

   

För att rekonstruera intervjuerna och dessa samtal kommer samtalet att spelas in på en 

digital diktafon som lagrar ljudfiler och via transkribering tolkas texten från intervjun. 

Dokumenteringen kommer även ske skriftligen utifrån den ordning som intervjufrågorna 

ställs och den konverserande dialogen. Innan samtalet äger rum kommer den intervjuade 

att få välja om denna tillåter att samtalet spelas in eller inte. 

 

Genom den kvalitativa intervjun kan författarna få fram erfarenheter, tankar och 

kunskaper från skilda intervjupersoner som kommer ha olika erfarenheter, för att sedan 

kunna lägga en möjlig grund till att jämföra olika företeelser och fenomen inom 

systemutveckling och systemutvecklingsmetoder och dess arbetssätt. Detta görs för att få 

en större spridning för dataunderlaget, högre trovärdighet för tolkning och tillförlitlighet 

för studien som helhet. Detta kommer öka förståelsen för läsaren beträffande 

systemutveckling och dess olika arbetssätt, men även närbesläktade kunskapsområden 
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med centrala begrepp kommer kunna påvisas för studien med hjälp av att ta ut litteratur 

från kognitiva auktoriteter för att på detta vis skapa förståelse och för att sambandet 

mellan olika delar skall kunna ses beträffande systemutvecklingsområdet som en helhet. 

 

Intervjuer kan vara av typen strukturerade, halvstrukturerade eller öppna. 

Intervjufrågorna är avgränsade till att beröra problemområdet och vid intervjuerna har en 

öppen approach tillämpats för att det personliga samtalet skall spegla verkligheten och för 

att få fram intervjupersonernas känslor, erfarenheter och kunskaper just i det exakta 

intervjusamtalet. Intervjusamtalet skall präglas av en öppenhet, men samtidigt ha en 

lämplig och bra struktur på frågor för att forskaren skall kunna få svar på 

forskningsfrågor inom området (Höst et al, 2006). 

Vid intervjuerna för den empiriska undersökningen har halvstrukturerade frågor 

tillämpats för att de skall kunna anpassas till den rådande intervjusituationen och använts 

vid respektive intervjutillfälle för att på detta vis ligga som en grund under och i samband 

med det aktuella intervjutillfället med intervjupersonen.  

2.7 Urval  

 

Tryckta litteraturkällor är sekundära källor och en urvalsprincip för en teoretisk 

undersökning. Detta kräver att forskaren är kritisk i sitt förhållningssätt till litteraturen för 

den data och information som skall väljas ut i samband med den teoretiska 

undersökningen. Informationen och data som väljs ut för denna teoretiska undersökning 

har satts i relation till denna studies problemområde. Via litteraturstudier kan information 

och data samlas in i större eller mindre mängder för att kartlägga kunskap inom 

problemområdet (Björklund & Paulsson, 2003). En nackdel enligt Björklund & Paulsson 

(2003) är vad primärdata från början baserats på och att det kan vara svårt att få fram 

vilka metoder informationen tagits fram med och dess syfte vid tryckta källor. De tryckta 

källorna kan också vara tillrättalagda och vara ofullständiga (ibid).  

 

Att granska och värdera källor vid litteraturstudier handlar om trovärdighet för att uppnå 

en vetenskaplig nivå. För att bedöma relevansen för litteratur, artiklar, examensrapporter 

med mera bör forskaren fråga sig hur materialet är granskat och av vem, om det finns 

någon garanti för trovärdigheten och undersökningsmetodiken samt om resultaten är 

framtagna i ett sammanhang som är relevant för forskarens egen studie vid 

litteratursökandet. I samband med vetenskapliga artiklar och publikationer granskas dessa 

via en vetenskaplig granskningsprocess för att garantera en hög vetenskaplig kvalitet 

(Höst, 2006).     

 

Urvalet av litteraturen för den teoretiska undersökningen har gått till på så sätt att 

författarna har letat efter litteratur som passar problemområdet genom olika sökmotorer 

samt i studentbiblioteket på Högskolan i Borås, där stora mängder data har samlats in 
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som just berör problemområdet. Därefter har författarna varit kritiska mot de olika 

källorna och gallrat bort all litteratur som har föråldrats samt som har ett annat 

ursprungligt problemområde för att på bästa sätt tillfredsställa behovet av aktuell och 

korrekt data.  

 

Intervjupersonerna har valts utifrån att de arbetar med systemutveckling och på detta vis 

täcker de in olika kunskaper författarna vill åt inom systemutvecklingsområdet. 

Intervjupersonerna måste ha arbetat med systemutveckling i minst två år.  

 

Urvalet för denna studie har sin utgångspunkt i de olika urvalsmetoder som finns 

(slumpmässiga eller icke slumpmässiga) och det är det kvalitativa eller kvantitativa 

perspektivet som i sin tur styr och påverkar urvalet. Genom det obundna slumpmässiga 

urvalet går det att enklast skapa ett urval eftersom att alla individer i en större population 

har samma möjlighet och chans att bli valda genom slumpen. Dessa kommer sedan 

representera urvalet och stickprovet i populationen. En annan urvalsteknik som kan 

användas i samband med det slumpmässiga urvalet är det stratifierade urvalet genom att 

skapa två olika grupperingar med olika karaktärsdrag och därefter göra ett slumpmässigt 

urval via klusterurvalet, men naturliga grupperingar. Det systematiska urvalet syftar till 

skapa stickprov genom att var 5:e, 10:e eller 15:e individ väljs ut metodiskt. Ett annat 

angreppssätt är att bedriva en totalundersökning för möjligheten att kunna generalisera 

resultaten i så stor utsträckning som möjligt (Patel & Davidsson et al, 2003). 

 

För denna studie har emellertid ett kvalitativt angreppssätt valts för att författarna vill 

skapa en så hög närhet som möjligt till studieobjektet och via reflektioner och 

konstruktioner ställer detta också högre krav på andra alternativ utifrån urvalstekniker. 

Ett icke slumpmässigt urval har gjorts beträffande urvalsteknik för denna empiriska 

undersökning och för intervjupersonerna. Författarna förordar denna teknik enligt Oates 

(2006) och grundar därmed ställningstagandet gentemot att urvalet har sin utgångspunkt i 

ett kvalitativt perspektiv som handlar om människor, grupper, situationer och händelser. 

För denna studie har urvalet baserats på just detta och enligt Oates (2006) kan urvalet 

även baseras på organisationer, människor eller projekt. På detta vis är författarna inte 

distanserade från studieobjektet likt den kvantitativa ståndpunkten beträffande urval med 

mätningar och att fastställa saker. 

 

Intervjupersonerna för denna studie som representerar dess empiriska undersökning är 

representativa för problemområdet för denna studie genom att intervjupersonerna arbetar 

aktivt och professionellt inom systemutveckling. Författarna använder oss av det 

syftesdrivna urvalet inom det icke slumpmässiga urvalet då intervjupersonerna är med i 

den empiriska undersökningen för att författarna som forskare har ett syfte med att dessa 

intervjupersoner valts för undersökningen. Syftet drivs av vår strävan som forskare att ta 
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reda på intervjupersonernas kunskaper och syn inom systemutveckling samt olika 

arbetsmetoder vilket kommer att resultera i en ökad kunskapsnivå. 

 

Andra typer av urvalstekniker såsom totalundersökning anses inte angeläget för studien 

då detta skulle kräva enkäter med fasta frågor och svarsalternativ och syftet med studien 

är istället att via personliga diskussioner och dialoger skapa en meningsfullhet. Samtal 

och intervjuer via en totalundersökning anses vidare inte genomförbart för denna studie 

utifrån tids och kostnadsaspekter. Det obundna slumpmässiga urvalet anses heller inte 

lämpligt för studien då alla i en population bör rangordnas efter egenskaper för att på så 

sätt ha samma chans all bli valda via slumpen och detta anses därför inte lämpligt för 

studien då denna studie inte tillämpar ett statistiskt förhållningssätt eller dylik metod för 

undersökning. Klusterurvalet och det stratifierade urvalet kan heller inte appliceras på 

studien då det inte finns en naturlig gruppering eller specifika egenskaper vilak tas fram 

via ett slumpmässigt urval. Studien berör en mindre population varpå det systematiska 

urvalet uteblir.   

2.8 Analysmetod 

 

Analysmetoden för denna baseras på Ricoeur´s mimesis där språklig förståelse om 

världen är starkt bunden till handlingar, som delas upp i tre delprocesser: prefiguration, 

konfiguration och refiguration.  

 

Delprocessen prefiguration syftar till att reflektera kring de förhållanden som råder när 

texten skapades. Den är uppbyggd på handlingar vilka kan förstås då de relateras till 

varandra utifrån en gemensam helhet. För att få fram relationen mellan handlingarna 

används frågor som: vem, vad, varför etc. Det gäller att förstå för vem dessa frågor är 

menade i relation till helheten. Tidsramen är också viktig att beakta då det finns risk att 

relationen tappat mening. 

 

Den andra delprocessen konfigurationen syftar till tolkningsprocessen där förståelse och 

tolkning skapas utifrån texterna och verkligheten där olika meningar kan finnas. Denna 

delprocess är som en brygga emellan den första delprocessen prefigurationen och den 

slutliga refigurationen. Tanken är att ta fasta på vilka faktorer som påverkar handlingar. 

 

Den sista delprocessen refigurationen syftar till tolkning i relation till prefiguration och 

konfiguration. Det är viktigt att lägga fokus på texten där författaren även skall beakta 

den sociala kontexten där författaren kan influeras av omvärlden och samhället. Denna 

process vidgar författarens erfarenhet och nya insikter skapas genom tolkningen (Kaplan 

et al, 2008). 
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Figur 2.1: Processen mimesis enligt författarna. 

 

Figur 2.1 ovan föreställer mimesis vilken ses som tre delprocesser som bildar en 

gemensam process.  Mimesis kan bara fullbordas efter att refigurationen genomförts samt 

att författaren förstått textens innebörd och dess relationer till verkligheten. Mimesis är en 

metod för att analysera data i form av text. Den valdes då författarna är enade om att den 

lämpar sig bäst för syftet då de transkriberade intervjuerna är grunden för analysen.  

 

Motivation till valet av textanalys enligt Ricoeur 

Valet av Ricoeur med dess mimesis är att den innehåller prefiguration, konfiguration och 

refiguration. Prefigurationen behövs för att klargöra och visa vilka förhållanden som 

råder i samband med verkligheten som respektive intervjuperson befinner sig i. Miljöerna 

kommer att skilja sig åt mellan respektive intervjuperson. Konfigurationen används sedan 

för att tolka det som framkommit under intervjuerna med respektive intervjuperson och i 

refigurationsfasen används det som tolkats i föregående fas och ställs mot den teoretiska 

undersökningen och reflekterar över varför intervjupersonerna säger som de gör utifrån 

de förhållanden och miljöer som råder i verkligheten. Refigurationen används för att 

verifiera eller falsifiera olika påståenden som framkommit i den empiriska 

undersökningen och författarna tolkar det som sagts med stöd av den teoretiska 

undersökningen. 

 

Utifrån Ricoeur´s analysmetod för att analysera text används detta för att skapa en 

struktur genom att belysa fördelar och nackdelar i samband med att bedriva 

systemutveckling utifrån ett strukturerat och metoddrivet arbetssätt eller ostrukturerat 

arbetssätt. För denna studie kommer respektive intervjuperson urskiljas huruvida 

arbetssättet är metoddrivet och strukturerat eller ostrukturerat, vilket framgår från 

intervjupersonernas tidigare erfarenheter för att på så sätt kunna visa på fördelar och 

nackdelar och för att skapa en förståelse för läsaren. Vid analysmetoden enligt Ricoeur´s 

mimesis med prefiguration, konfiguration och refiguration kommer dessa sättas i realitet 

till ett metoddrivet eller ostrukturerat arbetssätt vid systemutvecklingsarbete.  
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2.9 Studiens utvärderingsmetod 

 

Enligt Larsson (Starrin & Svensson, 1994) behövs ytterligare faktorer och infallsvinklar 

vid utvärdering av en kvalitativ studie än bara validitet och reliabilitet. Dessa olika 

faktorer och infallsvinklar handlar enligt Larsson (Starrin & Svensson, 1994) om att 

utvärdera kvaliteten för studien som helhet i samband med kvalitativ forskning utifrån 

kvaliteter i framställningen som helhet, kvaliteter i resultaten samt validitetskriteriet. 

 

Vid kvaliteter i framställningen som helhet ingår tre olika infallsvinklar som är 

perspektivmedvetenhet, intern logik och etiskt värde. Perspektivmedvetenheten har sin 

utgångspunkt i en föreställning om att sanning är föränderlig och svävande då det finns 

olika perspektiv av verkligheten. Vid en kvalitativ studie ur det hermeneutiska 

perspektivet är det därför viktigt att presentera förförståelsen för att underlätta för läsaren 

hur empiri och det resultat som framkommit av empirin har skapats. Den interna logiken 

är vilken metod som tillämpats för studien, då val av en viss metod och metodansats skall 

följas under hela den kvalitativa studien. Det etiska värdet är till sist att vara så ärlig som 

möjligt med det resultat som framkommer i studien och presentera det utan några som 

helst tillrättaläggelser och inte mixtra med resultatet för kvalitetens skull. Larsson (Starrin 

& Svensson, 1994) menar dock att det kan finnas en konflikt mellan etiken och 

validiteten ur svårigheten med att nå upp till en tydlighet samtidigt som att forskaren 

måste hålla sig till etiken och gränsen mellan tydlighet och etiken är en balansgång.         

 

Den andra faktorn enligt Larsson (Starrin & Svensson, 1994) handlar om kvaliteter i 

resultaten som vidare innehåller tre olika infallsvinklar som är innebördsrikedom, 

struktur och teoritillskott. Innebördsrikedomen är att resultaten som framkommer i den 

kvalitativa studien leder till nya insikter och innebörder genom att texter tolkas utifrån 

den hermeneutiska läran som skapar en helhet och också även leder vidare till nya 

insikter. Strukturen är viktig för att kunna skapa en tydlighet för studien och till sist 

teoritillskottet då resultatet för den empiriska undersökningen leder till ny adderad teori. 

 

Den sista faktorn i samband med validitet och reliabilitet för en kvalitativ studie utifrån 

Larsson (Starrin & Svensson, 1994) handlar om validitetskriterier. Validitetskriteriet 

innehåller fem olika infallsvinklar som är diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk 

förankring, konsistens och det pragmatiska kriteriet. Diskurskriteriet handlar om de 

argument som presenteras och hur dessa är trovärdiga gentemot andra argument i studien 

och att detta är viktigt för att skapa en trovärdighet utifrån resultaten i analysen. Genom 

det heuristiska värdet skall studien främja nya kunskaper om hur 

systemutvecklingsarbete kan bedrivas inom systemutvecklingsorganisationer. Den 

empiriska förankringen är en redogörelse från verkligheten och tolkningen mellan olika 

fenomen från verkligheten. Konsistensen har att göra med att små delar blir till en 
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fungerande helhet och att nya insikter skapas som reviderar helheten. Larsson (Starrin & 

Svensson, 1994) skriver om att det finns ett motsatsförhållande mellan konsistensen och 

den empiriska förankringen genom att det är lätt att missa olika händelser som forskaren 

inte anser passar in i helheten då forskaren vill ta in skilda omständigheter i samma helhet 

och bortser då från andra viktiga förhållanden. Till sist finns det pragmatiska kriteriet 

som pekar på betydelsen utav resultatet för studien gentemot systemutvecklingsarbete i 

systemutvecklingsorganisationerna.     

 

2.10  Studiens presentationsmetod 

 

Resultatet för denna studie kommer att presenteras i textform för att på så sätt understödja 

förståelsen för läsaren. Figurer har använts som komplement till delar av texten för att 

förstärka vissa betydelser i textavsnitten för att underlätta förståelsen. I samband med den 

empiriska undersökningen har en sammanfattning gjorts från transkriberingen av 

intervjuerna för att läsaren lättare skall kunna se vad som framkommit under intervjuerna 

och koppla detta till problemområdet, dvs. hur systemutveckling bedrivs inom respektive 

organisation utifrån arbetssätt och systemutvecklingsmetoder. Genom detta kan läsaren 

lättare uppfatta vad studien går ut på och det blir ett logiskt flöde mellan teori och empiri.   

 

För att på ett kommunikativt sätt förmedla diskussionen används en förenklad SWOT 

analysmodell. SWOT analysen används ofta som planeringshjälpmedel för att kunna 

analysera olika aspekter (valmöjligheter) utifrån att finna styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot. Den kan appliceras på det mesta som har med valmöjligheter att göra. (Brennan, 

2009) 
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3 Teoretisk undersökning 
I kapitlet redogörs för viktiga nyckelbegrepp för att läsaren skall komma in i den 

teoretiska undersökningen. Därefter presenteras relevant teori och på vilket sätt teorin är 

relaterad till studiens forskningsfrågor. Därefter görs en dykning ner i den teoretiska 

undersökningen vilken slutligen mynnar ut en sammanfattning utav det teoretiska 

reslutatet samt en argumentation för den empiriska undersökningen. 

3.1 Nyckelbegrepp 

Här presenteras de nyckelbegrepp som gäller för den teoretiska undersökningen och 

ligger till grund för kap 3.2 Relevanta teoriområden och kap 3.4 Relevant litteratur. För 

mer grundliga förklaringar hänvisas till respektive teorikapitel.  

 

Systemutvecklingsmetoder 

I samband med systemutvecklingsarbete kan metoder användas som innehåller olika faser 

och arbetsmoment att arbeta utifrån. Det finns klara riktlinjer och arbetsmoment som 

skall följas vid systemutvecklingsarbetet. En systemutvecklingsmetod är formaliserad 

och varje metod innefattar processer som används för strukturering, planering och 

kontroll utav hela utvecklingsprocessen för att utveckla ett fungerande IT-system. Genom 

att tillämpa rätt utvecklingsmetod är det möjligt att hålla tidsram och budget. Exempel på 

metoder är bland annat: Vattenfallsmodellen, RUP, SCRUM, Prototyping, Inkrementell 

och Spiralmetoden. Till utvecklingsmetoderna innefattas även begreppen: traditionell, 

sekventiell, evolutionär samt experimentell systemutveckling.  
 

Systemutvecklingsprinciper 

Systemutvecklingsprinciper handlar om att beakta olika betydande faktorer vid 

systemutvecklingsarbetet som handlar om vikten av att upprätta en plan med tydliga mål 

och delmål, involvera användare i utvecklingsprocessen, uppskatta tid och kostnader, 

vara flexibel vid utvecklingsarbetet, vara beredd på förändringar, titta på storleken på 

projektet, medarbetarnas kompetens och beteenden samt olika risker. Alla dessa faktorer 

måste beaktas vid systemutvecklingsprojekt och påverkar senare också val av lämplig 

systemutvecklingsmetod. Det viktigaste är att förstå ”varför” något görs och senare ha en 

ett tillvägagångssätt för ”hur” målet skall uppnås för att skapa ett hållbart IT-system för 

kund.  

 

Kvalitet 

Systemutveckling måste sättas i förhållande till kunden och att slutanvändarna är nöjda 

med det som utvecklats och levererats. Kvaliteten sätts i relation till kundens 

förväntningar och förhoppningar på ett IT-system eller mjukvara. Kvaliteten står i paritet 

till hur väl ett IT-system kan överträffa kundens förväntningar och hur väl 

systemutvecklarna kan möta kundens krav under arbetets gång. För att möjliggöra 
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kvalitet måste det finnas en medvetenhet om ”vad” som skall göras, ”varför”, för ”vem” 

och vad syftet är med det som utvecklas och i vilket sammanhang det skall fungera för att 

tillfredsställa kundens önskemål och krav. Kvalitet kan uppnås genom planering, 

metodanvändning, medveten kvalitetsprocess, kommunikation, uppdatering och 

flexibilitet. Att misslyckas med ett projekt och inte uppnå kvalitet för kunderna kan också 

innebära en risk som i sin tur leder till ytterligare svårigheter. 

  

Risk 

Risker finns alltid närvarande vid systemutvecklingsarbete och dess projekt. Genom att 

använda sig utav riskhantering och riskbedömning i förhållande till utvecklingsprojekt 

kan riskerna hanteras och i bästa fall elimineras som leder till ökade möjligheter för ett 

lyckat utvecklingsprojekt. Genom att definiera potentiella risker och utvärdera dem 

utifrån vilken påverkan de kan ha för det totala systemutvecklingsarbetet finns det också 

möjlighet att förutse konsekvenserna av inträffade risker. Riskhantering och 

riskbedömning bör finnas om utvecklingsorganisationen strävar efter att hålla en viss 

kvalitet gentemot sina kunder och slutanvändare eftersom detta skapar en kontroll för 

systemutvecklingsprojektet både internt och externt ut mot kunder. Detta leder i sin tur 

till affärsnytta för systemutvecklingsorganisationen och kundorganisationen. 

Riskhantering och riskbedömning skall ses som vilken annan process som helst vid 

systemutvecklingsarbetet för att identifiera, utvärdera och hantera riskerna med 

regelbunden utvärdering och revidering.        

 

Befattningar och roller 

Systemutvecklingsarbete kan inte bedrivas utan människor som den drivande kraften eller 

utan att det finns kunder och slutanvändare. Utvecklare arbetar med att skapa och 

underhålla ett IT-system. Flera utvecklare behövs oftast i större systemutvecklingsprojekt 

och det kräver att det finns många medarbetare som skall fungera som team där alla 

medarbetare skall arbeta för att uppnå samma mål. För att delegera ut ansvar och styra en 

grupp behövs det en ansvarig ledare som fungerar som projektledare för system-

utvecklingsprojektet. Projektledaren är ansvarig för att alla kompetenser i gruppen hos 

medarbetarna kan utnyttjas maximalt och att utvecklingsprojektet förhåller sig till tid, 

pengar och resurser. Beroende på om projektledaren är erfaren eller oerfaren kan detta få 

konsekvenser på hur utvecklingsprojektet framskrider. Roller och befattningar behövs för 

att kunna upprätthålla en kvalité för kunden. 
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3.2 Relevanta teoriområden 

Här beskrivs de relevanta teoriområdena för denna studie, som förklaras i sin helhet i kap 

3.4 relevant litteratur.  

 

 Systemutveckling 

 Val av systemutvecklingsmetod 

 Mjukvara 

 Kvalitet 

 Mjukvarurisker 

 Befattningar och roller vid systemutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Påvisar studiens teoretiska kapitel med teoriområden i förhållande till 

forskningsfrågorna. 

3.3 Tidigare forskning 

Här kommer tidigare forskning att presenteras utifrån vetenskapliga artiklar och 

akademiska uppsatser som berör problemområdet.  

 

En studie som behandlar problemområdet utifrån traditionell och experimentell 

systemutveckling är Katrin Sürers examensrapport (2004): En jämförelse mellan 

traditionell och experimentell systemutveckling med avseende på användarmedverkan. 

Sürer har studerat i vilken utsträckning som användare deltar i systemutvecklingsarbete 

och tillåts att ta olika beslut utifrån den traditionella och experimentella 
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systemutvecklingsprincipen. Sürer menar att den experimentella systemutvecklingen är 

mer ostrukturerad och har en högre grad av användarmedverkan vid systemutvecklings-

projekt, men att användarna egentligen inte har mer att säga till om eftersom tid är pengar 

för utvecklingsorganisationerna genom att tiden blir kortare för användarna att medverka 

vid utvecklingsprojekt som en konsekvens av att planeringar inte kan hållas under 

utvecklingsprojektets gång. Hur mycket användare får påverka arbetet beror på tid, 

pengar och kunskaper enligt Sürers studie. Beroende på valet beträffande den 

traditionella utvecklingen kontra den experimentella, så menar Sürer att det mest rör sig 

om stora och komplexa utvecklingsorganisationer som arbetar traditionellt och att de 

flesta andra utvecklingsorganisationer som intervjuats för studien anammat det 

experimentella utvecklingssättet.  

 

En annan studie är Jacob Nørbjerg´s (2002): Managing incremental development: 

Combining flexibility and control. Denna vetenskapliga artikel tar upp förhållandet 

mellan att införa en agil och flexibel systemutvecklingsmetod för systemutvecklings-

organisationer som alternativ till den traditionella systemutvecklingsmetoden med 

vattenfallsmodellen som princip. Nørbjerg menar dock att detta skapar ett problem 

genom att överblickbarheten blir svår, det blir svårt att styra arbetssättet och att 

produktkvaliteten påverkas negativt. Han menar vidare att dilemmat är att införa flexibla 

och iterativa utvecklingsprocesser utan att kontrollen och överblickbarheten för projektet 

som helhet missas. Nørbjerg konstaterar att det behövs vidare forskning beträffande 

praktiskt användande av flexibla processmodeller och speciellt hur dessa modeller kan 

användas utan att försaka överblickbarhet och produktkvaliteten. Nørbjerg ´s 

vetenskapliga studie är en rapport om hur ett utvecklingsprojekt som utvecklar 

övervakning och kontrollsystem för industrin använder sig av riskhantering och att arbeta 

med indelade faser och sprintar för att kunna planera och kontrollera ett iterativt 

utvecklingsprojekt. Fördelarna med att arbeta iterativt är enligt Nørbjerg att medarbetarna 

i projektgruppen tillåts arbeta systematiskt mot att skapa en delprodukt samtidigt som det 

finns en projektkontroll.  

 

Att lyckas eller inte med ett projekt beror på förmågan att kunna planera och "planera 

om", granska arbetet ofta och kunna skifta om utifrån olika förhållanden som råder 

utifrån kravförändringar med mera och detta är enligt Nørbjerg ´s studie en förutsättning 

för ett lyckat projekt. Nørberg anser att det behövs vidare forskning beträffande 

användningen av iterativa utvecklingssätt och metoder i samband med 

systemutvecklingsprojekt för att höja andra frågeställningar i samband med detta. 

 

En magisteruppsats av Andersson och Stenborg (2003): Prototyping som 

systemutvecklingsmetod för småföretag utvärderar hur ett företag upplever arbetssättet 

prototyping genom att författarna själva utvecklade två system och tillämpade 
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prototyping. Resultatet som framkom var att utvecklingsprojektets resultat är beroende av 

engagerade och motiverade användare, men att det samtidigt kan vara tyngande för 

användaren och kunden som är med vid prototypingen. Andersson och Stenborg menar 

att fördelen med prototyping gentemot den traditionella systemutvecklingen är hantering 

av förändringar i krav och önskemål från kund och slutanvändare samt att användarna 

involveras tillsammans med utvecklarna som skapar en bättre påverkan från användaren. 

På detta vis får användaren ett system som de vill ha då de själva varit med och tagit fram 

det och sett det växa fram. Författarna menar att detta skapar en garanti för att systemet 

kommer användas. Genom de iterativa faserna kan misstag upptäckas. Viktigt är att 

användarna känner sig delaktiga för att hålla en hög motivation. Negativa aspekter som 

framkom i studien var att det finns en osäker tidsåtgång för hur lång tid utvecklingen tar 

eftersom användarna och kunderna bestämmer när de är nöjda, vilket också kan leda till 

oengagerade och omotiverade användare ju längre tiden går. Författarna konstaterar dock 

att prototyping innebär osäkerhet och risker då användarnas medverkan är avgörande för 

hela prototypingen samt att val av prototyping skall sättas i relation till om det passar det 

aktuella utvecklingsprojektet eller inte.  

 

Markus Edström´s kandidatuppsats (2009): A case study - Moving from ad hoc to agile 

software development tar upp svårigheter i övergången beträffande att gå från ett adhoc-

mässigt arbetssätt vid systemutvecklingen till ett agilt utvecklingssätt. Att ändra en 

utvecklingsorganisations utvecklingssätt är en svår uppgift och det finns ett hinder 

beträffande mellan hur teoretiska utvecklingsmetoder kan anammas mot hur struktur och 

genomförandet skall se ut i verkligheten. Genom att utvärdera olika problem för 

utvecklingsorganisationerna kan det vara värt att pröva nya metoder för att se problemen 

ur ett annat perspektiv. Edström menar att olika agila metoder måste sättas i realitet till 

vad som skall utvecklas och vad kunden skall ha och att det inte finns någon ultimat 

lösning utan ibland måste en kombination göras utifrån flera sätt att arbeta genom att 

implementera från en eller flera agila metoder. Att använda ett agilt arbetssätt vid 

utvecklingsprojekt är inte en garanti för att lyckas med ett projekt. Därför måste 

utvecklingsorganisationerna fråga sig själva varför de vill arbeta agilt, hur detta kan 

effektivisera dem, vad det medför för fördelar och hur detta kommer att påverka 

kundrelationerna. Det är viktigt att ha ett klart och tydligt mål och ha en förståelse för de 

förväntningar där utvecklingsorganisationen går från ett adhocmässigt arbetssätt till agil 

systemutveckling. 

 

Johan Eriksson (2010) har i sin kandidatuppsats: Bättre med SCRUM? – En studie om 

den nya systemutvecklingsmodellen studerat om SCRUM kan reducera problem som 

finns inom IT-projekt. Eriksson kommer fram till att SCRUM kan reducera problem som 

har med projektstyrning att göra samt kravhantering. Ett problem som ytterligare har 

identifierats när det handlar om test är att aktiviteterna i sprintarna blir för många som gör 
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att test inte hinns med, att kunden inte är tillräckligt involverad i projektet och att en 

systemutvecklingsmodell med projektstyrning likt SCRUM ger bättre lycka med IT-

projekt än utvecklingsmodeller som saknar projektstyrning.   

 

Syftet med denna studie är att påvisa fördelar och nackdelar med att arbeta enligt ett 

ostrukturerat arbetssätt gentemot att bedriva systemutveckling enligt den agila SCRUM 

metoden. Genom detta lyfts vidare frågor och kommer att komplettera den tidigare 

forskning som gjorts och utöka kunskapsbidraget inom problemområdet.  

    

3.4 Relevant litteratur 

Här argumenteras för den relevanta litteraturen som har använts i teorikapitlet. För denna 

studie har relevanta litteraturkällor använts som passar problemområdet. 

Litteraturkällorna skall syfta till att vara tillförlitliga och möjliggöra en textanalys. 

Utifrån de relevanta teoriområden som gäller för denna studie presenteras: 

 

 Systemutveckling 

I Grunderna i systemering av Lind & Lönn (2007) ges en inledande förklaring av att 

systemutveckling är en process för att skapa eller förändra informationssystem. Det är 

en process som skall resultera i att ett system skall kunna användas i en verksamhet 

som består av användare där systemet är tänkt att effektivisera användarnas 

arbetsuppgifter. I Practical C++ Programming av Oualline (2003) är programmering 

en förutsättning för att system skall kunna fungera korrekt utifrån lagring, hantering 

och organisering av data genom att instruktioner ges via ett programspråk. 

 

 Val av systemutvecklingsmetod 

I Systemutveckling: Principer, metoder och tekniker av Andersen (1994) görs en 

urskiljelse mellan ordet metod och modell vid systemutveckling där metoden är något 

som följs för att uppnå något mål och att en modell fungerar som komplement till 

metoden. Metoderna har sitt ursprung i olika grenar och principer som tas upp i boken 

Trustworthy systems through quantitative software engineering av Bernstein & Yuhas 

(2005) utifrån om det rör sig om en agil utveckling genom SCRUM eller en mer 

experimentell utveckling enligt prototyping. Dessutom finns det ett 

motsatsförhållande mellan den traditionella systemutvecklingen och den 

experimentella systemutvecklingen eftersom det rör sig om två helt skilda grenar i 

samband med metoder och arbetssätt. Det är viktigt att veta varför något utvecklas 

och vad syftet är då det måste finnas en medvetenhet och det finns olika faktorer som 

påverkar val av metod för alternativet att inte ha en metod är farligt. Boken Software 

Development Rhythms - Harmonizing Agile Practices for Synergy av Chan & Lui 

(2008) konstaterar dock att metoder gås ifrån eller inte används vid pressade 

situationer. Boken Informations system development – Methods-in-action av 
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Fitzgerald (2008) sätter dock detta beteende i relation till mognadsgraden hos 

utvecklingsorganisationer. Gemensamt för metoderna är dock att de bedrivs enligt 

faser i boken Systems analysis and design av Kendall & Kendall (2002) och beroende 

på tillämpade principer så kan detta utrymme se olika ut. Olika metoder såsom RUP 

enligt boken The Enterprise unified process - Extending the rational unified process 

av Ambler (2005) påvisar det iterativa arbetssättet gentemot den låsta traditionella 

vattenfallsmodellen som boken Systematic Software Testing av Craig & Jaskiel 

(2002) tar upp i samband med systemutvecklingsarbete. För att inte vara låst i en 

metod kan SCRUM användas för att kunna vara föränderlig gentemot krav och boken 

Agile & iterative development - a manager’s guide av Larman (2004), User stories 

applied, for agile software development av Cohn (2005) och Systems Analysis and 

Design av Rosenblatt & Shelly (2010) talar om fördelen med att leverera 

delfunktioner som skall leda till en helhet i slutändan, men att det kräver medarbetare 

som strävar åt samma mål. SCRUM bygger på att arbeta i sprintar och i boken 

SCRUM project management av Pries & Quigley (2011) är en avgörande faktor att 

kunna tidsestimera rätt.  

 

Boken Emerging Methods, Technologies, and Process Management in Software 

Engineering av De Lucia (2008) sätter tillämpningen av en viss utvecklingsmetod i 

relation till hur projektet ser ut och ökade marknadskrav och i Fundamentals of 

software engineering av Mall (2009) konstateras det att en metod är nödvändig för att 

slutföra systemutvecklingsprojekt och Mall (2009) jämför olika metoder med 

varandra. I litteraturen Beginning Programming For Dummies av Wang (2007), 

Systemutveckling: Principer, metoder och tekniker av Andersen (1994), 

Fundamentals of software engineering av Mall (2009), Användarcentrerad 

systemutveckling av Göransson & Gulliksen (2000), Systemutveckling: utan 

skygglappar av Ahlandsberg & Sandström (1988) proklameras för protoyping enligt 

den experimentella systemutvecklingen utifrån att det sker ett starkt samarbete mellan 

systemutvecklare och slutanvändare/kund, men att det samtidigt kräver starkt 

engagemang och social förmåga från båda hållen. Litteraturen Systemutveckling: utan 

skygglappar av Ahlandsberg & Sandström (1988), Användarcentrerad 

systemutveckling av Göransson & Gulliksen (2000) och Prototyping - Some new 

results av Cerpa & Verner (1996) gör en jämförelse mellan den traditionella och den 

experimentella där valet av metod beror på verksamheten. I boken Software 

Engineering av Aggarwal & Singh (2006) presenteras olika tekniker som tillämpas 

vid prototyping som arbetssätt.   
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 Kvalitet 

Systemutveckling måste ställas i relation till kvalitet och i Practical guide to software 

quality management av Horch (2003) är det kunden som utvärderar kvaliteten utifrån 

hur kundens förväntningar och förhoppningar kan förenas. Kvalitet skall fungera som 

en process vid systemutvecklingsarbetet för att kunna möta kundens förväntningar. I 

Software Quality Assurance - From theory to implementation av Galin (2004) 

kopplas flera faktorer till mjukvarukvalitet bla hur väl ett IT-system fungerar och bör 

fungera i verkligheten, om IT-systemet fyller ett behov för användarna samt 

konsekvenser för dålig kvalitet. I Test och kvalitetssäkring av IT-system av Eriksson 

(2008) kopplas dålig kvalitet till ökade omkostnader om fel hittas sent i 

utvecklingsarbetet. Hänsyn måste tas till ”vad” IT-systemet skall göra och ”vilka” 

funktioner som bör finnas för att uppnå tillfredsställelse för slutanvändarna. I 

Software Quality – Theory and management av Gillies (1992) presenteras McCall´s 

modell som ett led i att skapa kvalitet vid systemutvecklingsarbete utifrån 

kommunikationsproblem mellan utvecklare och slutanvändare. I A practical 

approach to software quality av O´Regan (2002) behövs det vissa aktiviteter för att 

uppnå kvalitet vid systemutvecklingsarbetet förutom att ha medvetenhet om “varför” 

ett system skapas och detta hittas också i Software testing and analysis process, 

principles and techniques av Pezzé & Young (2008). Val av utvecklingsmetod spelar 

också in som en viktig faktor då den vetenskapliga artikeln Capability maturity model 

av Paulk et al (1993) kopplar detta till mognadsgrad för utvecklingsorganisationen, 

men att kvaliteten för mjukvara också kan bli lidande pga konkurrens på en global 

marknad som konstateras i Software quality - state of the art in management, test and 

tools av Meyerhoff & Wieczorek (2001). I boken Software engineering - Barry W. 

Boehm´s lifetime contributions to software development, management and research 

av Selby (2007) används Boehm´s teorier och ramverk för att utvärdera kvalitet ur ett 

kund- och användarperspektiv genom hur systemet eller mjukvaran kan användas och 

vara pålitligt, hur det kan underhållas och hållbarheten på systemet och mjukvaran 

utifrån förändringar i driftmiljön. 

 

 Mjukvarurisk 

Risker vid systemutvecklingsarbete sköts genom riskhantering och riskbedömning 

och i Systematic Software Testing av Craig & Jaskiel (2002) handlar detta om att 

precisera risker och granska effekterna. Riskhantering behövs för att skapa kontroll 

och möjligheten att kunna leverera system och mjukvaror med hög kvalitet för 

slutanvändarna. I Risk management in software development projects av Mcmanus 

(2004) bör det finnas en riskhanteringsprocess med regelbunden utvärdering för att 

vara medveten om faktorer och risker för systemutvecklingsarbetet som kan vara 

affärsmässiga, tekniska eller externa.  
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 Befattningar och roller vid systemutveckling 

Systemutveckling måste bedrivas med hjälp av människor och i Software Engineering 

av Sommerville (2007) arbetar utvecklare med att specificera, designa, interagera, 

utveckla, testa, implementera, underhålla och utvärdera IT-system. Med rätt 

utvecklingsmetod är det möjligt att hålla leveranser inom rimlig tidsram och budget. 

Vid viss typ av utvecklingsmetod kräver utvecklingsarbetet att olika människor 

fungerar som ett team då varje människa har sina egna filosofier, kompetenser och 

erfarenheter vid systemutvecklingsarbete enligt boken Software quality - a 

practioner´s approach av Choudhary & Malik (2008). Detta ställer enligt boken Agile 

- Konsten att slutföra projekt av Gustavsson (2007) krav på en projektledare att leda 

projektet och gruppen för att kunna få olika erfarenheter, kompetenser och viljor att 

uppnå samma mål och beroende på om projektledaren är erfaren eller oerfaren får 

detta konsekvenser på projektet som helhet och dess val av utvecklingsmetod. 

3.5 Systemutveckling 

Processer är vanligt förekommande aktiviteter i systemutvecklingsarbetet. Under denna 

rubrik presenteras teori om systemutveckling. Detta är nödvändigt för att klargöra vad 

systemutveckling är och relationen mellan olika utvecklingsmetoder kopplat till kvalitet 

och ekonomi.  

 

3.5.1 Vad är systemutveckling? 

Systemutveckling är en kreativ process genom att ett system skapas för att användas av 

en eller flera personer. Systemutvecklingen blir en process eftersom ett arbete påbörjas 

för att senare resultera i att det implementeras i en verksamhet (se figur 3.2). Dessa 

processer består av olika aktiviteter som handlar om kartläggning, förstudier, 

genomförande, testning och slutligen implementering. Systemutvecklingsarbetet kan 

göras helt från början, men även omstrukturering och förändring av befintliga system kan 

ingå (Lind & Lönn, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: Systemutvecklingens olika delar likt ett pussel som skall resultera i en helhet 

för slutanvändare/kunder.  
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Systemutveckling bedrivs vanligen utifrån olika systemutvecklingsmetoder och det finns 

en hel del olika perspektiv i dessa olika metoder att tillämpa i samband med ett 

utvecklingsarbete. Andersen (1994) använder olika benämningar gällande metod samt i 

förhållande till begreppet modell som är förekommande för denna studie. Det talas ofta 

om systemutvecklingsmetod, systemutvecklingsmodeller och livscykelmodeller. 

Metoden i samband med systemutveckling är något som bör följas för att komma tillrätta 

med ett problem och modellen är bara ett komplement till metodens utformning. Metoden 

i sig blir då lite mer djupgående än modellernas funktion (Andersen, 1994). Olika 

systemutvecklingsmetoder och dess grenar som finns att tillgå vid systemutvecklings-

arbete kan enligt Bernstein & Yuhas (2005) vara följande: 

 

Evolutionär/Agil utveckling 

Under utvecklingsprocessen är det krav och design som kommer att växa och är oftast 

förknippat med användarcentrerade system eller system som ännu är i sin linda och det 

råder hög rörlighet och förändring. 

 

Imkrementell utveckling 

Är en linjär systemutvecklingsmodell som möjliggör iterationer mellan aktiviteterna i 

varje livscykelprocess för varje inkrement som definieras för systemet. 

 

Objekt orienterad utveckling 

Används för utvecklingsteam som är erfarna och motiverade vid krav, analyser, design, 

kodning och i testningsfaserna. 

 

Prototyp utveckling 

Är en informell utvecklingsmetod för att skapa prototyper. Tanken är att demonstrera 

mjukvara eller system med en iterativ utvecklingsapproach med så lite krav som möjligt i 

taget, för att successivt kunna arbeta sig igenom i etapper.  

 

Spiral utveckling 

Är en cyklisk metod för systemutveckling med upprepande aktiviteter på en ökande och 

mer detaljerad representation av ett system eller mjukvara. Vid uppstartandet av varje ny 

cykel och vid slutet av varje cykel måste en riskbedömning upprättas och göras innan 

arbetet kan fortsätta eller börja. 

 

Vattenfallsmodellen 

Är en linjär systemutvecklingsmetod där varje aktivitet i respektive fas måste vara klar 

innan nästa fas kan påbörjas. 
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Programmeringsprocessen vid systemutvecklingsarbete 

Datorer och system är en viktig del i samhället oavsett om det gäller enskilda 

organisationer eller enskilda personer. Datorerna och dess system utgör en viktig del i 

samhället genom dess informationshantering. För att systemen och datorerna skall kunna 

lagra, organisera och behandla information måste någon och något ge datorerna 

detaljerade instruktioner. Datorer kräver detaljerade instruktioner som är exakta för att 

kunna utföra ett visst arbete och vid programmering skrivs ett program eller liknande via 

ett programspråk. Oualline (2003, s. 87) menar dock att programmering är mer än att bara 

skriva kod och författaren menar att:  

 

"Software has a life cycle. It is born, grows up, becomes mature, and finally, dies, 

only to be replaced by a newer, younger product. Understanding this cycle is 

important because as a programmer you will spend only a small amount of time 

actually writing new code". 

 

Oualline (2003) menar att den största delen av programmering består i att modifiera och 

hitta fel. Utvecklingscykeln vid programmeringsprocessen börjar som oftast med en idé 

om vad som skall programmeras och vad som är tänkt att utföras. Varje program börjar 

programmeras från början i många fall och först skapas det en idé om vad som skall göras 

och vilka som skall använda programmet. Därefter måste den tekniska plattformen 

bestämmas samt ett lämpligt programmeringsspråk (eller flera). Sedan programmeras 

programmet och testas för att slutligen hamna hos slutanvändaren och användas i 

verkligheten (Wang, 2007). 

3.5.2 Systemutvecklingsmetoder 

3.5.2.1 Traditionell systemutveckling 

Traditionell systemutveckling handlade från början om att informationssystem byggdes i 

samband med systemutvecklingen och dessa system var oftast isolerade applikationer 

genom att dessa var automatiserade i sitt egna system, specificerade och baserades enbart 

på systemet självt. Systemen var oftast stabila med fasta specifikationer utan risk för att 

krav skulle ändras vid utvecklingsarbetet och det fanns ingen risk i att systemet skulle 

påverkas av ett annat system. Systemutveckling förr i tiden var en relativt ny företeelse 

och skapades av systemutvecklare som skapade sina egna utvecklingsmetoder och dessa 

specialister var ansvariga för hela utvecklingsprocessen. Det fanns en tro på dessa 

”specialister” som själva var systemutvecklarna och således också skaparna av något. 

Specialisterna var oftast också isolerade från den övriga organisationen som skulle 

använda systemet varpå de fick sköta sig själva så länge som de bara utvecklade ett 

fungerande system (Van Genuchten, 1992).  
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Sekventiell systemutveckling 

Den sekventiella systemutvecklingen syftar till att arbetssättet kännetecknas av olika 

sekventiella faser genom systemutvecklingens livscykel. Beroende på utformning finns 

det möjligheter att arbeta igenom varje fas innan nästa påbörjas eller så kan arbetet ske 

iterativt mellan faserna. Faserna skall vara till underlag och hjälp för att hitta problem, 

skapa möjligheter och uppnå mål (se figur 3.3). Figuren nedan visar den traditionella 

systemutvecklingens livscykel och via faserna analyseras, designas, utvecklas, testas och 

implementeras systemet med stöd av faserna och metoden (Kendall & Kendall, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3: Den traditionella systemutvecklings livscykeln (Kendall & Kendall, 2002) 

 

Ett exempel på en sekventiell systemutvecklingsmodell är vattenfallsmodellen som ett led 

i att reducera tid och skapa en struktur på systemutvecklingsarbetet (Bernstein & Yuhas, 

2005). Den bygger på att det redan finns fasta fördefinierade krav från början och det är 

svårt att ändra under livscykelns process (Van Genuchten et al, 1992).  

 

Vattenfallsmodellens tillkortakommanden är att den är aningen låst och orörlig tack vare 

dess utformning med sekventiella faser. Detta skapar en svårighet att vara flexibel mellan 

de olika faserna i takt med att krav ändras som gör att det utvecklas något som inte är 

aktuellt i slutändan och som kommer ligga i otakt med lyhördheten för slutanvändarnas 

önskemål och krav under utvecklingens gång. Detta skapar också oreda i dokumentering 

och att utvecklingsprojektet blir kostsamt då det har utvecklats ett system som inte är 

önskvärt eller aktuellt för slutanvändaren och kunden som en konsekvens av att 

vattenfallsmodellen inte har kunnat hantera förändringarna tidigare i projektet (Craig & 

Jaskiel et al, 2002).  

Fördelar med den sekventiella vattenfallsmodellen kan vara om krav finns fördefinierade 

från början och inte kommer ändras under projektets gång. Den systematiska 

arbetsmetoden skapar en trygghet i sig genom att en fas görs innan nästa del kan 

påbörjas, men att nackdelen blir oförmågan till att kunna vara flexibel för förändringar 

eftersom världen är i ständig förändring och saker kan inträffa utom människans kontroll 
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då kraven växer samtidigt som systemutvecklingsprojektet går framåt (Bernstein & 

Yuhas, 2005). Kommunikationen mellan användare och utvecklarna sker inte enligt ett 

nära samarbete vilket skapar en distans mellan det som skapas och slutanvändaren som 

skall använda systemet (Lind & Lönn, 2007). Nedan visas en bild på den traditionella 

vattenfallsmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4: Vattenfallsmodellen (Lind och Lönn, 2007) 

3.5.2.2 Agil Systemutveckling 

 

Rup  

Rup (Rational Unified Process) är en iterativ systemutvecklingsmetod som drivs av krav 

och arkitekturcentralisering och innehåller fyra faser (se figur 3.5). RUP handlar om korta 

iterationer som har väldefinierade mål och att kunna välja att arbeta mellan faserna 

iterativt. I slutet av varje fas sker det en utvärdering i form av en milstolpe. Faserna i 

RUP är Inception (förberedelse), Elaboration (utredning), Construction (konstruktion) 

och Transition (överlämning) (Ambler, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5: RUP - Rational Unified Process (Ambler, 2005)  
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SCRUM 

SCRUM är en agil och iterativ systemutvecklingsmetod som utgår ifrån att all 

mjukvaruutveckling är en föränderlig och oförutsägbar process varpå det är saker och 

ting i verkligheten som skall styra snarare än definierade metoder (Larman, 2004). 

SCRUM är från början en term från fotbollsvarianten rugby. Arbetssättet kan därför 

liknas vid rugbyspel, där medlemmar i ett lag skall arbeta tillsammans för att uppnå ett 

visst mål. SCRUM har ett intensivt arbetssätt och innehåller en del mentala processer 

genom att medarbetare i SCRUM-teamet har vissa specifika roller. SCRUM sessionerna 

innehåller en metod som skall följas som har att göra med olika tidsblock och 

interaktioner varpå det baseras mycket på lagbaserade aktiviteter som skall resultera i att 

system och mjukvaror levereras i slutändan. Inom SCRUM så finns det också vissa 

faktorer som måste tas hänsyn till och detta är ägare, utvecklingsteam, användare och 

ledningschefer med flera (Rosenblatt & Shelly, 2010). 

 

SCRUM bygger starkt på att alla medverkande i utvecklingsteamen skall vara så 

självständiga som möjligt och mycket är upp till deras arbetsförmåga att få saker och ting 

gjorda. För att säkerställa hur arbetet går har SCRUM-teamen dagliga möten där arbetet 

gås igenom där frågeställningar behandlas. Arbetet kännetecknas av kunddrivna 

iterationer med vanligtvis trettio dagars iterationer som i SCRUM benämns som 

”sprintar” där en resultatrapportering sker till styrledningen efter varje sprint. SCRUM 

livscykeln (se figur 3.6) består av fyra faser som är planering, iscensättning, utveckling 

och leverans. Planeringsstadiet kännetecknas av syfte varför något skall göras och 

aktiviteterna blir att skapa förutsättningarna i ett inledande skede. Iscensättningen är att 

samla in krav och skapa förutsättningarna för att senare kunna gå in i utvecklingsfasen 

och slutligen leverera (Larman, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6: SCRUM livscykel (Larman, 2004) 
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Genom det iterativa arbetssättet sker det små förbättringar i varje iteration som i 

slutändan skall leda till ett bra system eller mjukvaruprodukt. SCRUM är en iterativ och 

inkrementell systemutveckling i samexistens där den inkrementella processen är att det 

sker små steg hela tiden genom att funktioner förfinas steg för steg och iterationerna är 

hela utvecklingscykeln. Tack vare detta så kan en slutgiltig helhet leveras i slutet enligt 

SCRUM (Larman, 2004). 

 

För att veta hur mycket som teamet bör arbeta för att uppnå målen utifrån 

tidsuppskattning kan ett såkallat "burndown chart" användas vid SCRUM sprintarna (se 

figur 3.7). Detta diagram kan användas för att antingen underskatta eller överskatta hur 

mycket tid som krävs för att leverera i varje sprint. Detta märker medarbetarna dock vid 

de dagliga SCRUM möten som hålls, men olika saker kan inträffa som gör att projektet 

inte ligger i fas tidsmässigt på grund av sjukdom, konflikter i teamet eller att projektet i 

sig är komplext där saker tar mer tid än beräknat. För att komma tillrätta med 

underestimeringen går det att slopa vissa funktioner för det som utvecklas då "burndown 

charten" tydligt kan visa att det blir svårt att hinna inom rimlig tid mot vad som var tänkt 

från början exempelvis. Vid en överestimering har arbetet gått över förväntan och kan 

bero på att det skedde en tidsestimering för olika risker exempelvis, som av någon 

anledning inte inträffat (Pries & Quigley, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.7: Under och överestimering via Burndown chart (Pries & Quigley, 2011) 

 

När varje iteration och sprint skall börja så bestäms det en form av tidsestimering av 

SCRUM-teamet hur mycket tid och resurser det kan behövas för att hinna med denna 

sprint. Teamet i SCRUM brukas vanligtvis bestå av en projektledare som fungerar som 

en SCRUM-master, en produktägare som tar hand om det som skall göras och hanterar 

ändringar eller behov om produkten och fyra till sju utvecklare och i detta team kan det 
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också ingå personer med olika kompetenser, men det finns inga uttalade roller för att alla 

skall fungera som en enhet med lika mycket ansvar för hela projektet. Teamet är 

självförsörjande ur den aspekten att de själva är ansvariga för om projektet kommer bli 

lyckat eller inte (Cohn, 2004).   

 

Genom att dela in arbetet i sprintar delas också arbetet in i mindre delar för att lättare 

kunna visa upp delar och på detta vis blir det resultatorienterat, snarare än 

processorienterat som liknar den traditionella systemutvecklingen. Dagliga möten är 

centrala och genom dagliga möten skapas en närhet och närvaro i projektet där alla är 

insatta eller bör vara det (Cohn et al, 2004). 

 

Viktigt i SCRUM (se figur 3.8) är att skapa projektteam, dela in projektet i sprintar, att 

varje sprint skall ha mål och aktiviteter för hur de kan uppfyllas, upprätta en flexibel och 

föränderlig "produkt backlog" som är en lista med prioriterade arbetsuppgifter, 

tidsestimera med hjälp av burndown chart som visar hur mycket som skall göras i varje 

sprint, lämna över saker som inte hinns med till nästföljande sprint, sprint backlog skall 

innehålla högsta prioriterade arbetsuppgifterna för att nå målet och det viktigaste är att 

kunna kommunicera med varandra då projektets lycka hänger på de medarbetare som 

driver SCRUM (Cohn et al, 2004). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.8: SCRUM- processen (Cohn, 2004) 

 

Agila metoder eller inte?  

Agila metoder är inte för alla projekt då det kräver mer kunskap av medarbetarna med 

högre och mer spridd kunskap med möjligheterna att kunna axla flera olika roller i 

projektet och detta gör att agila metoder såsom SCRUM inte passar alla organisationer. 

(De Lucia, 2008) 
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Agila metoder i sig är flexibla och effektiva när det handlar om att hantera förändringar i 

någon form. Att leveranser sker i etapper kan på så sätt hjälpa till att validera hela 

projektet samt reducera risken. Ett problem med agila metoder är beroende på om succén 

att lyckas med det agila arbetssättet helt står i beroende till huruvida det finns duktiga 

medarbetare som arbetar i teamet beträffande personliga och tekniska kunskaper. Olika 

riskfaktorer som kan uppstå har också att göra med att en dålig struktur följs eller skapas 

under projektet och att dokumentationen inte följs upp i tillräcklig utsträckning. Hela 

projektet som helhet måste genomsyras av förändringsbarhet eftersom användarkrav 

kommer att växa under hela utvecklingsprojektet. Agila metoder skapar också en frihet 

för systemutvecklarna, men kan vara mer riskabla än traditionella utvecklingsmetoder 

och det kan bli problem om det inte finns krav som överensstämmer med företagets 

visioner och om iterationerna inte används på rätt sätt. Rosenblatt & Shelly (2010, s. 24) 

skriver:  

 

"Also, unless properly implemented, a long series of iterations might actually add to 

project cost and development time".  

 

De Lucia (2008) menar att agila metoder ger styrka åt det som de traditionella 

utvecklingsmetoderna saknar, dvs. flexibiliteten genom att definiera detaljer i början av 

ett utvecklingsprojekt och inkluderar hanteringen av förändringar samband med att 

utvecklingsprojektet går framåt. På detta sätt är kraven med hela tiden och diskuteras från 

kunden med den feedback som kunden ger under hela utvecklingsprojektet pga. att det 

sker iterationer.  

 

3.5.2.3 Experimentell systemutveckling 

Denna gren växte historiskt fram genom att vattenfallsmodellen i den traditionella 

systemutvecklingen ansågs vara för låst. Den experimentella systemutvecklingen handlar 

främst om "prototyping" vid systemutveckling. Orsaker till att experimentell 

systemutveckling används och då "prototyping" metoden kan som tidigare sagts vara ett 

missnöje med vattenfallsmodellen i samband med systemutvecklingsarbete. Andersen 

(1994) talar om experimentell systemutveckling som fördelar utifrån att användarna får 

ett system som de är nöjda med i slutändan och arbetet med prototyper och de många 

iterationerna skall avspegla vad som kommer vänta kunderna och slutanvändarna i 

slutändan. Fördelar med prototypmetoden anses vara att det är lättare att anpassa krav och 

kunna realisera definierade krav i kravfasen. En annan viktig faktor med prototyping är 

bekräftelsen på driftkompabilitet och genom att slutanvändaren och kunden kan bekräfta 

handlingsbarheten på ett system vid kravets definitionsfas. Prototyping möjliggör också 

en sorts verifikation om att systemet möter användarnas intentioner så att systemet i sig 



 

- 38 - 

kan effektivisera användarnas handlingar. Möjligheten till återanvändning av delar i 

systemutvecklingen är också en viktig faktor (Wada, 1986). 

 

Spiral livscykelmodell  

Denna ses som en systemutvecklingsprocess som är ett mellanting mellan design och 

prototyping och denna utvecklingsmodell kombinerar prototyping med inslag av 

vattenfallsmodellen fast med den skillnaden att modellen inte har någon slutpunkt. 

Utvärdering och utveckling pågår därmed tills systemet anses klart och spiralmodellen är 

bäst lämpad för stora, dyra och komplicerade utvecklingsprojekt. De olika stegen 

innefattar fyra steg och handlar först om att systemkraven definieras genom att 

slutanvändarna involveras. Därefter skapas en preliminär design för det nya systemet och 

det upprättas också en genomgång och grundlig riskhantering i denna fas. Tredje fasen är 

att prototyper skapas utifrån den föregående preliminära designfasen. Sista fasen är en 

sista prototyp som utvärderas gentemot den första prototypen (Ayesh, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.9: Modell över spiral livscykeln (Mall, 2009)  

 

Modellen visar en spiral med varierande loopar beroende på typ av projekt. Modellens 

loopar är bara för att påvisa exempel. Varje loop är tänkt som en fas i 

systemutvecklingsprocessen och är flexibel. I samband med varje loop så beaktas 

samtidigt olika aktiviteter genom prototyper tillsammans med analyser och riskhantering. 

En nackdel med denna metod och utvecklingsmodell är att vissa uppfattar spiralmodellen 

som en svår metod att följa eftersom den är riskbaserad. En fördel kan dock vara att om 

det finns många okända risker under ett utvecklingsprojekt, så kan spiralmodellen passa 

(Mall, 2009). 

 

Prototyp livscykel  

Prototyp utveckling är enligt Andersen et al (1994) ett koncept från den experimentella 

sidan av utveckling för att bygga snabba förenklade versioner av systemet så att 
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användaren kan förstå hur det slutgiltiga systemet kommer se ut i ett tidigt skede i 

systemutvecklingen. Detta skapar bättre kommunikation mellan användaren och 

utvecklaren och underlättar kravhanteringen och kravspecifikationerna. Modellen nedan 

(figur 3.10) visar en livscykel för prototyputveckling. Modellen visar att det finns en 

iteration mellan design, införande och test. Iterationen kommer pågå tills produkten eller 

systemet är helt färdigt. Den prickiga delen av modellen visar hur iterationen slutförs 

(Mall, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.10: Prototyputvecklingens livscykelmodell (Mall, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.11: En modell för experimentell systemutveckling (Andersen, 1994) 
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Modellen ovan (se figur 3.11) visar den experimentella systemutvecklingen enligt 

Andersen (1994) med två olika utformningsdelar som kallas slit och släng eller 

”papperskorg” respektive att prototypen skapas relativt snabbt, men att den då kanske 

inte blir så stabil. ”Papperskorg” utformningen är tänkt att vara lite mer omfattande 

gällande att flera prototyper och lösningar stöts och blöts. Metoden är mer inriktad mot 

processer än strukturer som är fallet med den traditionella systemutvecklingen (Andersen, 

1994). En viktig faktor i början är att försöka kartlägga och förstå vad som är syftet med 

utvecklingen och vad som skall göras. Genom att prototyper prövas och förkastas skapas 

också en insikt i vad som kommer bli bäst för slutkunden (Göransson & Gulliksen, 2000). 

Det gäller enligt Andersen et al (1994) att leta behov och kartlägga detta i ett tidigt skede 

vid prototypstadiet för att kunna vara på rätt väg och få kunden att känna att de är med i 

arbetet och är behövda. En viktig del är att skapa förbättrade krav och utvärdera den 

prototyp som skapats först. Genom att skapa en första prototyp är tanken att detta skall 

sporra kommunikationen mellan slutanvändare och systemutvecklare och driva arbetet 

framåt så det blir kul och bidra till utvärderingar så nya prototyper kan skapas och 

förfinas (Andersen, 1994).   

 

Författarna finner också arbetsstegen i Ahlandsberg & Sandström (1988) där det 

konstateras att prototyping bygger sedan tidigare konstaterat på stark interaktion mellan 

systemutvecklare och slutanvändare. Det viktigaste är att utvecklarna kan förstå och se 

vad systemet skall göra tillsammans med användaren. Krav och ”vad” systemet skall göra 

är från kunden centrala aspekter i sammanhanget. Det bygger på att kunden kan revidera 

sina krav framöver pga. öppenheten. Det skall "växa" och detta är en naturlig process i 

prototypingutvecklingen. En första prototyp utvecklas och prövas med kund för att 

därefter ändras igen där kunden och utvecklaren jobbar fram och tillbaks iterativt.  Nedan 

visas en modell (se figur 3.12) ur Ahlandsberg & Sandström (1988): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.12: Prototypmodellen (Ahlandsberg & Sandström (1988) 
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Software prototyping  

Enligt Aggarwal & Singh (2006) handlar prototyping om en teknik för att skapa en 

partiell implementation av ett större system så att kunder, användare och 

systemutvecklare lättare kan förstå ett problem eller en lösning på ett visst problem. Det 

kallas att det är en del av implementationen och ett partiellt införande eftersom om det 

var en komplett implementation skulle detta representera "hela" systemet. Tekniken med 

prototyping möjliggör fördelar för kunder och slutanvändare genom att först kunna 

påverka och ha synpunkter på det som systemutvecklarna skapar innan ett fullskaligt 

systemutvecklingsprojekt sker.  

 

Fördelar med att skapa en prototyp tidigt i systemutveckling är att det kapar 

missförståelser mellan systemutvecklaren och kunder, användarkrav syns tydligare och 

kommer upp till ytan, förvirrande och svåranvända användarkrav kan identifieras och 

göras om, ett fungerande system kan visas upp för att demonstrera användbarheten och 

prototyper kan fungera som en bas för specifikationerna av systemet som helhet 

(Aggarwal & Singh, 2006). 

 

Det finns olika grenar inom prototyping vid systemutveckling. Dessa är enligt Aggarwal 

& Sing (2006):  

 

 Rapid (Evolutionär) 

 Inkrementell (Strukturerad)  

 Throw-away (Papperskorg) 

Rapid eller evolutionär prototyping 

Det evolutionära perspektivet handlar om att skapa prototyper för att sätta sig in i 

problemet eller genom gradvisa steg hitta eventuella lösningar. När prototypen är använd 

och kunskapen tillskansats används detta för att förbättra nya behov. Prototypen 

återanvänds här som ett led i att kunskapen ökat och denna process håller på tills 

prototypen uppfyller alla krav i eller för systemet och kommer att utvecklas in i ett riktigt 

system. Med detta skapas en sorts funktionalitet för slutanvändaren och gehör fås från 

slutanvändaren som gör att systemet i sig kommer att växa. Det är vidare en stark 

användarmedverkan där användarna kan påverka det som utvecklas och det behövs ingen 

detaljerad specifikation från början vid utvecklingen. Det är ett givande och tagande 

mellan användarna och utvecklarna och processen är att kraven ständigt ändras och är 

växande i takt med utvecklingen. Prototypen byggs i syfte att den skall införas eller 

konverteras in i det slutgiltiga systemet. Den evolutionära prototypen kommer således att 

växa in i det slutgiltiga systemet och "evolvera och svälla". I samband med prototyperna 

är det viktigt att skapa sig så mycket kunskap vid användandet och kunna gå tillbaks och 

göra om krav, design, kod, test och distribuera om det igen. Efter att mer kunskap skapats 

så är det en process som görs om genom att bara det viktigaste görs om och fokuseras på. 
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Endast de delar som förstås skall byggas, andra delar lämnas till senare skeden eftersom 

kunden redan har sett och redan haft synpunkter vid t.ex. "Throw-away" inriktningen och 

på så sätt redan gett synpunkter på hur systemet fungerade vid det tillfället. Problemet 

med evolutionär prototyping är dock att det finns en fara i att det förlitas mer på 

systemutvecklarnas arbete och dess "hjärnor" och det kan finnas en stor fara i att bedriva 

"hacking" för hur skall medarbetarna veta när arbetet skall ske metoddrivet eller inte om 

programmerarna arbetar efter eget huvud. Det kan också finnas svårigheter att underhålla 

ett system som inte innehåller dokumentation. Även projektledningsproblem uppstår 

eftersom utvecklingen är av "adhoc" typ och sker oplanerat utan vare sig några delmål 

eller milstolpar. Frågan blir att det är svårt att veta när ett utvecklingsprojekt blir klart och 

färdigt eller än mer så finns ingen vetskap om vad som är "rätt" (Ibid). 

 

Inkrementell prototyping (Strukturerad prototyping) 

Den inkrementella prototypingen är en kombination av den evolutionära prototypingen 

och vattenfallsmodellens livscykel. Prototyper skapas på varje steg i vattenfallsmodellen 

t.ex. kravfas, designfas, kodningsfas och sedan sker testning. Systemet utvecklas utefter 

funktionsdelar, dvs. små delar utvecklas som utvecklarna tycker fungerar bra så det blir 

lite i taget. Problem med den inkrementella prototypingen är att det inte finns någon 

långsiktig planering med arbetet och en risk finns att kodning sker enligt "code and fix" 

metoden. Eftersom det arbetas med faserna kan det skapas för mycket resurser till en helt 

fel situation och arbetet med prototyper sker oftast via en person så arbetet kan inte göras 

av flera i ett team (Ibid). 

 

Throw-away prototyping (Papperskorgsmetoden) 

Prototyper skapas bara för att testas och sedan slängs de. Den förkastade tekniken inom 

prototyping handlar om att skapa något för att på detta vis tillskansa sig kunskap om 

problemet självt eller eventuell lösning och förkastas som oftast då kunskapen har 

uppnåtts. Kodningen startar också från början utan direkta premisser. Inom denna gren 

finns "exlorativa" prototyper där specifikationen skapas innan designen för att 

utvecklaren skall kunna förstå applikationen och systemet. Givetvis hjälper detta också 

till för användaren som kan se nyttan med applikationen eller systemet i sig. Den andra 

grenen är ”experimentell” prototyping där prototypen designas och testas för att se om 

det går att genomföra. Prototypen skapas snabbt för att användaren skall kunna delta i 

utvecklingen i form av krav. Eftersom prototypen skall förkastas är det inte nödvändigt 

att den är snabb att drifta, underhålla eller har omfattande feltolerans möjligheter. Under 

kravfasen under systemutvecklingen skapas det en "snabb och ful" förkastningsbar 

prototyp som är tänkt att visas för slutkunden och användaren för att avgöra 

genomförbarheten av kraven och validera om en funktion verkligen är nödvändig, hitta 

missade krav och avgöra hur bra användargränssnittet är. Under den preliminära och 

detaljerade designen kan en snabb prototyp skapas för att användaren skall kunna känna 

hur det slutgiltiga systemet kommer se ut i slutändan. Utvecklingen av prototyper skall 
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ske snabbt annars tappar det sitt syfte i sammanhanget eftersom det endast kan ha 

fördelar om resultatet från användandet har med tidsaspekter att göra. Utvecklingen kan 

ske på ett "fult" sätt då prototypen skall förkastas och kan ske utan design, kommentarer i 

koden, skapandet av testplaner eller liknande. (Ibid)   

    

Negativa aspekter med att arbeta enligt prototyper 

Meyerhoff & Wieczorek (2001) talar om prototyping som en iterativ process och att det 

har sina fördelar, men att risken finns att prototyping används utan kontroll. Varje 

iteration måste bygga på vad som har gjorts förut och att faserna är planerade för att det 

inte skall uppstå några överraskningar. Prototypingen går genom de olika iterationerna 

och därför kommer den också närmare företagets behov för att slutligen levereras. För att 

lyckas med detta är det viktigt att hålla ordning och reda på de olika versionerna som hela 

tidens skapats och byggts på.      

  

Meyerhoff & Wieczorek (2001, s. 26) konstaterar angående prototyping att: "Prototyping 

must be very carefully controlled if it is to be effective". Meyerhoff & Wieczorek (2001)  

nämner olika faktorer för att kontrollera prototypingen, förutom stark 

användarmedverkan; som är dels att bara leverera utifrån vad som är överenskommet 

med slutkunden och bara utifrån överenskomna prioriterade krav. Kvaliteten skall säkras 

genom att det sker små leveranser och att dessa bör tas tillvara på och lärdom bör tas från 

tidigare iterationer och prototyper. 

 

Det finns flera orsaker till att prototyping och dess arbetssätt inte används inom olika 

systemutvecklingsorganisationer. Dels behövs det bra medarbetare som behärskar 

tekniken och förstår arbetet i sig. Det finns alltså ett behov av att lära upp medarbetare i 

detta arbetssätt. Det kan vara svårt för organisationer att tillämpa tekniken och applicera 

den till verksamhetens verklighet samt så kan det vara en inställningsfråga gentemot detta 

arbetssätt inom organisationen. Ett annat problem med att införa en prototyp metod till 

systemutvecklingsorganisationer kan vara att det finns höga krav för produktiviteten med 

otillräcklig ansträngning. Prototyputveckling kan ha en ineffektivitet vid utförandet med 

tillhörande verktyg och kan vara en negativ aspekt vid prototyper. Ett annat problem kan 

vara kommunikationsproblem genom att ge synpunkter till slutanvändarna eftersom det 

kan finnas problem mellan slutanvändare och utvecklare sinsemellan. En slutkund som 

har en dålig erfarenhet sedan tidigare vid systemutveckling kan vara fördomsfull och 

påverka framtida utvecklingsarbeten med systemutvecklare (Aggarwal & Sing et al, 

2006) 

 

Positiva aspekter med prototyping 

Att alltid göra prototyper är till godo för ett systemutvecklingsprojekt eftersom 

slutanvändaren inte kan förvänta sig att systemutvecklarna skall kunna leverera ett färdigt 

system utan någon form av prototyp för hur det kan se ut i ett tidigt skede och detsamma 

gäller olika krav. Ett problem med att införa prototyping handlar om systemunderhåll. Att 
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göra om utvecklingsprocessen likt prototyping på ett existerande system anses inte vara 

genomförbart. Det finns dock en tröskel beträffande det faktum att den existerande 

livscykeln av systemet rättfärdigar att systemet bättre kommer kunna underhållas efter att 

hela utvecklingsprocessen görs om. Prototypmetoden i systemutveckling måste också 

integreras i en organisation genom att öva och skapa förstudier och ha ett bibliotek för 

utveckling rörande metoder och processer. Det finns också olika sätt att se på prototyping 

genom att utvecklarna själva måste tränas för att tekniken i sig skall vara bärande och en 

farlig händelse kan vara att om problem uppstår med detta arbetssätt så kan det resultera i 

att gå tillbaks till vad som har fungerat förut inom en systemutvecklingsorganisation. En 

fördel är att slutanvändarna involveras än mer när kraven kan ses utifrån prototyperna 

och att kraven måste vara överenskomna mellan kund och utvecklare innan utvecklingen 

fortgår. Senare vid utvecklingen av systemet och vid underhållet så kommer prototypen 

vara "överenskommen" med slutkund innan utvecklarna går vidare till ett annat steg i 

utvecklingen och på så sätt kan kraven anpassas till prototypen och tvärtom (Aggarwal & 

Singh et al, 2006). 

 

3.5.3 Jämförelse mellan olika systemutvecklingsmetoder och modeller  

Vattenfallsmodellen anses vara urmodern av alla livscykelmodeller vid systemutveckling, 

men modellen är olämplig att använda vid praktisk systemutveckling eftersom den inte 

kan hantera fel under de olika faserna då alla fel kommer hittas i slutet av 

livscykelmodellen. En iterativ vattenfallsmodell kan dock vara lösningen på problemet, 

men denna passar bäst för problem som kan förstås enkelt och vid större 

utvecklingsprojekt med många okända risker blir denna också olämplig. 

Prototyputvecklingsmodellen passar för utvecklingsprojekt t.ex. likt objekt orienterad 

utveckling eller om riskerna är små och där användarkrav inte från början är kända, men 

riskerna kan dock identifieras innan utvecklingsprojektet startats. Den evolutionära 

inriktningen eller det som kallas "rapid" prototyping passar bäst för större problem som 

kan brytas ned i moduler för inkrementell utveckling och leverans samt kan endast 

användas om den inkrementella leveransen av systemet godkänns från slutkunden. 

Spiralmodellen är bäst passande för projekt med stora okända risker samt så är metoden 

komplex att använda och tillämpa (Mall, 2009). 

 

Välja en lämplig livscykelmodell och metod för ett projekt  

Eftersom en metod med tillhörande livscykelmodell har fördelar och nackdelar så är 

frågan vad för metod som skall väljas för ett projekt och detta beror på sin tur på olika 

faktorer. Mall (2009) talar om följande aspekter att beakta:  

 

o Karaktär på mjukvaran som skall utvecklas 

Om mjukvaran är en enkel applikation kan en iterativ vattenfallsmodell användas. En 

evolutionär modell kan bäst väljas för objekt orienterade utvecklingsprojekt. 
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o Karaktär på utvecklingsteamet 

Om utvecklingsteamet har erfarenhet i att utveckla liknande mjukvaror och system kan en 

iterativ vattenfallsmodell användas. Om utvecklingsteamet istället är oerfarna och nya 

kan en enkel applikation kräva en prototyputvecklingsmodell. 

 

o Karaktär på kunden 

Om kunden inte kan något om datorer kommer kraven att ändras ofta eftersom det 

kommer bli svårt att kunna skapa fasta krav. En prototyputvecklingsmodell kan behöva 

reducera sena krav från kunderna (Mall, 2009). 

 

Chan & Lui (2008) menar dock att en organisations utvecklingsmetod kanske inte visar 

sig vara passande efter ett tag, men att frågan i så fall måste gälla vilken metod som skall 

användas istället och frågan måste gälla huruvida en metod skall skrotas eller vad i 

utvecklingsmetoden som i så fall skall ändras och vad som skall ersättas? För att kunna 

veta detta måste det kunna generaliseras och möjligen veta vad som är en bra metod för 

en viss typ av projekt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vad som har fungerat 

bra som metod för ett specifikt projekt kanske också har ett mindre värde i nästa projekt. 

Chin & Lui (2008) menar också att olika utvecklingsteam använder en metod på olika 

sätt och konstaterar därmed att systemutvecklingsmetoder bör utgå från människor 

snarare än att vara process orienterade. De menar att systemutvecklingsmetoder utförs av 

människor och att människor alltid väger in värderingar utifrån orsak och verkan. Detta 

får också konsekvenser på val av metod vid systemutveckling.  

 

Detta synsätt om huruvida metoder är användbara eller inte är också något som Fitzgerald 

(2002) tar upp. En metod vid systemutvecklingsarbetet kan ge en trygghet och stabilitet 

eftersom det rör sig om en formaliserad metod som har förankring i vetenskapen. Med 

denna formalisering följer också en vägledning och plan att följa vid 

systemutvecklingsarbetet. Fitzgerald (2002) menar dock att det kan uppstå problem i att 

metoden kan ta över fokus så att medarbetarna arbetar mer "utefter" metoden snarare än 

att metoden bara skall fungera som vägledning och vara ett komplement. Det finns en 

osäkerhet med hänsyn till att metoden kan ta över och att fokus istället läggs på att 

försöka följa metoden på bästa sätt snarare än att ägna sig åt att hantera de verkliga 

problemen och gå "utanför" boxen och den hårt hållna metoden. Ett problem är också att 

en metod uppfattas som att den går att tillämpa i varje projekt, vilket inte alltid är fallet 

(Fitzgerald, 2002).  

 

Traditionell vs Experimentell 

Cerpa & Verner et al (1996) anser vid jämförande mellan olika systemutvecklings-

metoder och livscykelmodeller att organisationer måste välja det perspektiv och metod 

som passar verksamheten. Den traditionella systemutvecklingen har en fördel gentemot 
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den mer lössläppta experimentella systemutvecklingen att det skapar en trygghet utifrån 

att metoden i sig blir en trygg vägledning och fungerar som ett stöd. Detta stöd leder till 

att det blir lättare att se "projektet" och kunna estimera tid och pengar utifrån vad som 

behöver och skall göras utifrån att det finns en arbetsmetod. Skillnaden mellan den 

traditionella systemutvecklingen kontra den experimentella och prototypiska är att den 

experimentella saknar formaliteten i form av dokumentering och där kommunikationen 

mellan slutkund och utvecklare sker lite "hipp som happ" och inte i den striktare form 

som den traditionella systemutvecklingen bedriver med rigorös dokumentation som kan 

förstås av alla medarbetare under systemutvecklingens faser. I den experimentella och 

prototypstyrda så finns inte denna dokumentering om vad alla gör osv. 

Livscykelmodellen kontra den mer experimentella approachen skapar också 

underhållbara system som i sin tur tjänas in framöver beträffande att hålla ner 

kostnaderna, men livscykelmodellen har inte samma smidiga kommunikation som behövs 

mellan slutanvändarna och utvecklarna beträffande att användarna kan känna sig 

åsidosatta i den låsta traditionella systemutvecklingsmetoden. På detta vis är den 

experimentella metoden mycket bättre med att användarna tillåts "vara med" på ett annat 

sätt och involveras i hela utvecklingsprocessen. I den traditionella systemutvecklings-

modellen så ignoreras slutanvändarna i de senare faserna och mycket kan hända med att 

användarna har andra krav eller frågeställningar och synpunkter allteftersom projektet 

fortlöper. 

 

Ett problem är också att livscykelmodellernas faser är ganska låsta, vilket gör att det blir 

problem under utvecklingens gång eftersom alla olika delar ibland kan "gå in i varandra" 

enligt Göransson & Gulliksen (2000), men också att den traditionella systemutvecklingen 

har låsta faser som bygger på vattenfallsmodellen. Detta skapar problem genom att det 

finns gamla krav i de tidiga faserna som kanske inte i slutändan är aktuella eftersom 

kunden har ändrat sig och resulterar i att systemet i sig blir ålderstiget. Systemet kommer 

heller inte kunna effektivisera människors vardag och slutanvändarnas arbetsuppgifter för 

ingen är nöjd med ett gammalt och felformulerat system (Göransson & Gulliksen, 2000). 

 

Eriksson et al (2008) menar att om kunderna inte är nöjda med systemet blir det en dyr 

process. Det kostar multum att åtgärda fel efter implementeringen och det är detta som 

kan hända vid den traditionella systemutvecklingen pga. hanteringen av krav och låsta 

faser som inte skapar en flexibilitet för slutanvändarna och kunder då system skapas för 

kundernas skull.  

 

Tillskillnad mot den traditionella utvecklingen så är inte den experimentella utvecklingen 

lika låst i faserna utan det finns mer informell frihet till kommunikation mellan användare 

och utvecklarna som skapar en dynamik. Cerpa & Verner (1996) samt Ahlandsberg & 

Sandström (1988) anser även att pengar kan sparas i utvecklingsprojekt med den 

experimentella för att slutanvändarna sätts i centrum som gör att kraven hela tiden kan 
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uppdateras och sättas i realitet mellan det som utvecklarna skapar och det som 

användarna vill att utvecklarna skall göra. På så sätt så skapas det mindre problem i slutet 

vid t.ex. implementeringen som i den traditionella systemutvecklingsmetoden.   

3.6 Val av systemutvecklingsmetod 

 

Systemutvecklingsprinciper 

Författarna Rosenblatt & Shelly (2010) menar att systemutvecklare kommer att utveckla 

sitt egna arbetssätt och tekniker vid systemutvecklingsarbete, men eftersom alla 

utvecklingsprojekt är olika finns det några viktiga faktorer att beakta vid system-

utvecklingsarbete, som är: 

 

Skapa en utvecklingsplan 

Upprätta en överblickbar projektplan för utvecklingsprojektet och att kunna hålla fast vid 

denna. Oavsett vilken systemutvecklingsmetod som används är det viktigt att följa de 

eventuella stegen i respektive metod. Det gäller att förstå respektive metod för att den 

skall kunna vara till bäst nytta. 

 

Låt användare vara med och lyssna på dem 

Se till att användarna får vara med i utvecklingsprocessen när det kommer till att hitta 

och skapa krav. Prototyper och modellering hjälper till att förstå användarnas krav och 

behov och hjälper till att skapa ett bättre system i slutändan. Det handlar om att interagera 

med användaren och ha en bra kommunikation. 

 

Använd projektledningsverktyg för att identifiera uppgifter och milstolpar 

Oavsett systemutvecklingsmetod måste projektet hållas på rätt bana och undvika 

överraskningar. Skapa ett fåtal delmål som kan stämmas av. Underskatta inte 

användningen av ett projekthanteringsverktyg. 

 

Skaffa dig kunskap om kostnad och fördelar 

Se till att ha tillräcklig information om kostnad och fördelar. Det är viktigt att veta vad 

utvecklingen kostar och vid start av varje fas i metoden gäller det att uppskatta tid och 

kostnad för att dessa också skall kunna uppdateras och revideras framöver under 

projektets gång. 

 

Var flexibel 

Var så flexibel som möjligt inom ramen för projektets plan eftersom systemutveckling 

alltid kommer vara en dynamisk process så kommer det också ske överlappningar mellan 

faserna i utvecklingsmetoden rörande systemplanering, analys, design och 

implementation.  Möjligheten att överlappa faser är speciellt viktigt vid systemutveckling 

som bedrivs snabbt. 
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Val av rätt metod vid systemutveckling 

En viktig faktor vid val av systemutvecklingsmetod är storleken på systemutvecklings-

projektet. Ett litet team med skickliga och erfarna systemutvecklare kan ha en mer 

lössläppt utvecklingsmetod, men vid stora utvecklingsprojekt där det finns oerfarna och 

erfarna medarbetare behövs mer struktur och styrning. Författarna Rosenblatt & Shelly 

(2010) talar om vikten av att förstå och ha kunskap snarare om att en specifik 

utvecklingsmetod måste väljas bara för att det måste finnas.  Rosenblatt & Shelly (2010, 

s. 24) konstaterar att: 

 

"The bottom line is that systems analysts should understand the pros and cons of any 

approach before selecting development method for a specific project". 

 

I samband med systemutvecklingsprojekt är det också viktigt att sätta det i sitt totala 

sammanhang utifrån “vad” det är och “hur” situationen ser ut för det specifika fallet. 

Bernstein & Yuhas (2005) hänvisar till Boehm och Turner´s fem olika 

projektdimensioner som kan påverka metodvalet vid systemutveckling: 

  

Storlek 

Vissa metoder passar bra eller mindre bra beroende på projektets storlek. Agila metoder 

passar t.ex. inte bra vid för stora projekt utan passar projekt med tio eller färre 

medarbetare. Strukturen beträffande ledning kan fasa in olika team i större projekt.  

 

Dynamik 

Mäts beroende på hur mycket uppdragen ändras per månad.  

 

Människors kompetens 

Varierar från mycket erfarna till mindre erfarna systemutvecklare.  

 

Kultur 

Varierar från de människor som trivs när det är kaos eller till de medarbetare som 

behöver order för att arbeta produktivt. 

 

Kriticitet 

Den potentiella förlusten av liv eller pengar för att fel inträffat. 

 

Att inte välja metod eller att skapa sin egen vid systemutvecklingsarbete 

Att inte ha någon uttalad metod vid systemutvecklingsarbetet kallas för ”no-method” 

eller ”code and fix”. Arbetssättet handlar om att programmerare brukar arbeta efter eget 

huvud och är på sitt sätt skapande konstnärer för slutkunden. Programmeraren och 

kunden är de enda som kan interagera med varandra eftersom programmeraren är 
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"skaparen". Detta arbetssätt är odisciplinerat för att programmeraren prövar sig fram 

tillsammans med kunden tills kunden är nöjd och ingen uttalad metod vid 

systemutvecklingen följs. Programmerarna har från början lärt sig att experimentera för 

att på detta sätt komma fram till hållbara lösningar i slutändan (Burnstein & Yuhas, 

2005). Chan & Lui (2008) menar dock att ”code and fix” perspektivet växt fram som ett 

alternativ gentemot de traditionella utvecklingsmetoderna och utvecklingssättet har från 

början sin grund från förr i tiden när programmerare var självlärda och sågs lite som en 

underground rörelse. Fördelen med ”code and fix” är att det är repetitivt och att vissa 

iterativa utvecklingsmetoder enligt en uttalad utvecklingsmetod inte är önskvärda. 

Förespråkarna menar att ”code and fix” handlar om att programmera kod för att klargöra 

krav för en bättre design senare. Burnstein & Yuhas (2005, s. 16) uttrycker sig: "This no-

method process is simply code-use-debug-fix". Chan & Lui (2008) ser det som att det är 

en strategi som sparar tid om mjukvaran eller systemet skall levereras eller släppas på 

utsatt tid och att eventuella uppdateringar får komma i efterhand.  

 

Chan & Lui (2008, s. 16) menar vidare att denna metod kan växa fram under stressade 

situationer vid systemutvecklingsarbete och konstaterar att: "It is common in software 

development that project pressure quashes discipline and that when software developers 

are under time constraints, they will naturally handle this pressure by jumping into 

coding immediately". Burnstein & Yuhas (2005, s. 16) menar dock att detta synsätt inte är 

att föredra och säger att: "This approach results in unstable systems. It can work in the 

short term but is not sustainable as projects grow." Detta synsätt är också något som De 

Lucia (2008) är inne på genom att hävda att detta är såkallad "cowboy kodning". Mall 

(2009, s.32) ställer sig också frågande till detta arbetssätt och tror att om en enskild 

programmerare kan göra som den vill vid utvecklingen kommer detta skapa problem vid 

utvecklingsarbetet och konstaterar att:  

 

"If each member is allowed to do whatever activity he feels like doing, then we have the 

perfect recipe for chaos and project failure". 

 

Burnstein & Yuhas (2005) anser dessutom att det möjligen kanske kunde tillfredsställa 

kunders behov på ett direkt sätt, men inte utifrån kundernas växande krav. Lösningen till 

detta lössläppta synsätt är att använda sig av metoder och processer vid systemutveckling 

för utan en plan för att möta systemutvecklingen och kraven så kan projektet fortgå i 

månader och dra över tiden. Det får också konsekvenser utifrån att fel funktioner 

utvecklas. Metoderna används vid kriser när processer eller liknande havererar. Bernstein 

& Yuhas (2005, s. 16) talar om slutligen om "code and fix" perspektivet som:  

 

"The bankrupt choice born of desperation". 
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Det finns dock utvecklingsorganisationer som inte följer en formaliserad metod utan har 

skapat sin egen metod eller plan som kallas för "method in action". Detta är en modell 

som skildrar olika förhållanden som styr val av metod och användning. ”Method in 

action” tillämpas i utvecklingsorganisationen genom att medarbetarna tar de delar från en 

formaliserad metod som de anser vara lämpligast för det specifika projektet och därmed 

så utformas en egen metod och ett eget arbetssätt eller plan för systemutvecklings-

projektet. Fitzgerald (2002) menar vidare att val av en formaliserad metod eller att välja 

"method in action" beror på erfarenheten hos medarbetarna i projektet om att våga välja 

ut godbitarna i en formaliserad metod eller att hålla sig hårt till den formaliserade 

metoden vid utvecklingsarbetet (ibid). 

 

Varför skall en metod med livscykelmodell användas?  

Mall (2009) menar att under utvecklingen av en mjukvara eller system så är det viktigt att 

ha en passande metod. Mall (2009, s. 52) menar vidare att: "Adoption of a suitable life 

cycle model is now accepted as a primary necessity for a successful completion of 

projects". Detta för att få en struktur på systemutvecklingsarbetet och beroende på vad 

organisationer väljer för metod och modell måste den passa för ändamålet. Mall (2009) 

påstår vidare att detta skapar en uppmuntran gentemot medarbetarna i utvecklingsteamet 

att genomföra utvecklingsaktiviteter på ett systematiskt och disciplinerat sätt samt att det 

underlättar för projektstyrning och ledning. Olika livscykelmodeller och metoder vid 

systemutveckling kommer ha dess fördelar respektive nackdelar, men just därför menar 

Mall (2009) att en passande metod bör väljas för det specifika ändamålet. Efter att 

organisationer valt en lämplig metod vid utvecklingen kan denna "anpassas" från att vara 

standardiserade metoder till att passa in beroende på vilka behov som det specifika 

utvecklingsprojektet har.  

 

De Lucia (2008) menar att styrkan i de traditionella systemutvecklingsmetoderna är att de 

finns för att försöka begränsa osäkerheten och oomvändbarheten vid systemutveckling 

och hävdar att de gör detta genom att det finns detaljerade planer för utvecklingsarbetet 

som helhet. Genom att specificera allting i början av ett utvecklingsprojekt går det att 

undvika dyra ändringar senare under projektet. De Lucia (2008) menar dock samtidigt att 

planerna inte fungerar för vissa problem för att de då är ineffektiva eller inte fungerar.  

 

De Lucia (2008) konstaterar också att även om utvecklingsmetoderna är tänkta att hjälpa 

organisationer så kan många projektledare uppleva att de inte kan följa metoderna i 

många projekt pågrund av marknadens behov. Mall (2009) ställer sig dock frågande till 

om organisationer verkligen behöver använda en metod och livscykelmodell vid 

systemutveckling och om de inte kan utveckla system eller mjukvaror "adhoc" eller 

genom "code and fix" perspektivet. Samtidigt konstaterar Mall (2009) att de flesta 
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systemutvecklingsorganisationer använder en process eller metod i deras projekt. Mall 

(2009, s .32) hävdar att:  

 

"Software development organizations have realized that adherence to a suitable well 

defined life cycle model helps to produce good quality products and that too without time 

and cost overruns". 

 

Det kan bli problem om olika personer i utvecklingsteamet gör olika saker på egen hand 

och är fria att göra olika delar i ett utvecklingsprojekt lite hur de vill. Om en person 

skriver kod, en annan dokumenterar och skapar testfall och en annan designar en viss del 

skapar detta enligt Mall (2009) ett projektmisslyckande och hävdar att det blir svårigheter 

att leda hela projektet som helhet. Vikten av att använda en lämplig livscykelmodell och 

metod är avgörande för ett lyckat systemutvecklingsprojekt, men att det samtidigt handlar 

om att människor måste samarbeta och arbeta metoddrivet. Om en utvecklare först 

utvecklar kod, tvingas en annan person vänta in vad denne gör och det kan resultera i att 

alla inblandade måste vänta eftersom alla gör separata egna delar som skall fungera som 

en helhet. Fördelarna med att använda en metod vid utvecklingsarbete överväger ändå de 

negativa. (Mall, 2009)  

 

Systemutvecklingsmetoder ur kundernas synvinkel  

Kunder har en tendens att gå in i ett utvecklingsprojekt med stort självförtroende i början 

oavsett vilken utvecklingsmetod som används vid systemutvecklingens start. Under 

utvecklingsprocessen så kan kundernas förtroende stanna av om ingen synlig produkt 

eller system finns. Systemutvecklare kan också använda ett annat språk gentemot kunden 

och kanske skjuter upp deadlines osv. som skapar problem. Ett evolutionärt perspektiv 

kan låta användaren pröva en fungerande produkt tidigt och vid en inkrementell modell 

kan det skapa mindre gap mellan svårigheten användaren känner för ett helt nytt och 

okänt system. Den gradvisa introduktionen via ett inkrementellt perspektiv kan skapa 

andrum för slutanvändaren att vänja sig vid ett nytt system. Inkrementell utveckling kan 

också ses ur ett ekonomiskt perspektiv för kunden där betalning kan ske efter förmåga 

och på kundens villkor (Mall, 2009). 

3.7 Mjukvara 

 

Vad är mjukvara? 

En mjukvara representerar ett datorprogram som tillsammans med procedurer och 

kommandon blir till en mjukvara (Horch, 2003). Mjukvaran innehåller ett 

programmeringsspråk som ger instruktioner som blir till ett program. Programmet 

innehåller kodinstruktioner med data och procedurer som möjliggör kommunikation med 

systemet som helhet (Galin, 2004).  
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Mjukvara är förutom att innefatta olika program också dokumentation och konfiguration 

som behövs för att programmen skall fungera på ett korrekt sätt. Ett mjukvarusystem 

består oftast av flera olika program, konfigurationsfiler som används för att ställa in 

programmen, system dokumentation som beskriver strukturen av systemet och 

användardokumentation som förklarar hur systemet kan användas. Det finns två olika 

mjukvaruprodukter som utvecklas av systemutvecklare. Det ena är allmänna 

mjukvaruprodukter som är fristående system som skapats av en utvecklingsorganisation 

och kan säljas på en öppen marknad till vilken kund som helst som vill köpa 

mjukvaruprodukterna. Det andra rör sig om såkallade kundanpassade mjukvaruprodukter 

som är system som är beställda av en specifik kund. Skillnaden mellan dessa är att 

utvecklingsorganisationen kontrollerar mjukvaruspecifikationen vid de allmänna 

mjukvaruprodukterna och vid kundanpassad utveckling så kontrollerar kundens 

organisation det som systemutvecklarna skall utveckla. (Sommerville, 2007) 

 

Intresset för att utveckla hållbar mjukvara var mer eller mindre framtvingat i samband 

med mjukvarukrisen under senare delen av 60-talet. Upprinnelsen var den starka 

tillströmningen och användningen av datorer och datasystem som ökade i samhället. I 

samband med att fler program och applikationer skapades som drev olika system 

resulterade detta också i olika problem utifrån hur mjukvaran fungerade. På en konferens 

1968 som kallas ”mjukvarukrisen” konstaterades det att det behövdes metoder och 

tekniker för att strukturera skapandet av mjukvaror för applikationer och system eftersom 

systemen och mjukvarorna fram till denna tidpunkt var uselt byggda som skapade grava 

problem för branschen. (ibid) 

3.8 Kvalitet 

För denna studie avses att studera systemutvecklingsmetoder och hur de används i 

praktiken. Genom att arbeta efter ett metoddrivet eller ostrukturerat utvecklingssätt 

påverkar det indirekt också kvaliteten på det som utvecklas för slutanvändaren. 

Kvalitetsaspekterna för mjukvara kommer härmed beskrivas tillsammans med kostnader 

eftersom det finns en koppling mellan kostnader och kvalitet.       

3.8.1 Mjukvarukvalitet  

Kvaliteten kopplas till kundens förväntningar och förhoppningar på en produkt. 

Kvaliteten står därför i paritet till hur väl en produkt kan överträffa kundens 

förväntningar och möta kundens krav. I samband med utvecklingsarbete för mjukvara 

finns det olika sätt att säkra upp kvaliteten genom att tillämpa och använda sig av olika 

aktiviteter som handlar om att upptäcka, dokumentera, analysera, rätta till och hantera 

ändringar i systemutvecklingsprocessen för att på detta sätt uppnå en acceptabel 

kvalitetsnivå som möter kundens förväntningar och krav. (Horch, 2003) Detta ligger 

också nära Bergman & Klefsjö´s (1995) definition av vad kvalitet är för något där de 
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anser det är en produkts förmåga att tillfredsställa och överträffa kundernas behov och 

förväntningar.    

 

Galin (2004) kopplar olika faktorer till mjukvarukvalitet som först handlar om hur ett 

system eller applikation kan uppfylla slutanvändarnas krav på hur det skall fungera och 

fungerar i praktiken. Den andra faktorn är om systemet eller applikationen införlivar 

användarnas förväntningar och uppfyller de behov som finns hos användarna vid 

användning av systemet eller applikationen. Den första faktorn handlar om de krav som 

slutanvändarna har medan den andra faktorn har att göra med vad för nytta ett system 

eller applikation gör för slutanvändaren utifrån förväntningarna. Detta i sin tur går att 

koppla tillbaks till kvaliteten i mjukvaran. För att säkerställa en bra kvalitet måste hänsyn 

tas till vad applikationen eller systemet skall göra för slutanvändaren och de funktioner 

som skall finnas för att hjälpa slutanvändarna i deras arbetssituationer som definieras som 

funktionskrav, kvalitetsstandarder som är en överenskommelse mellan slutkunden och 

utvecklingsorganisationen om vad som skall ingå samt den sista delen; vilken 

utvecklingsmetod som används och som också kan kopplas tillbaks till kvaliteten 

beroende på val av utvecklingsmetod för utveckling av mjukvara eller systemet (Galin, 

2004).  

 

Kvaliteten för en mjukvara är viktig och hamnar enligt Meyerhoff & Wieczorek (2001) i 

ett dilemma för många organisationer som menar att i takt med den allt mer hårdnande 

konkurrensen på marknaden så är det svårt att hitta en balans mellan att kunna leverera 

ett system på snabbaste sätt till kunden, men samtidigt kunna balansera upp denna 

framtvingade snabbhet gentemot behovet av att systemet och mjukvaran skall ha hög 

kvalitet. Selby (2007) använder Boehm´s teorier om att bryta ned kvalitet för mjukvara i 

tre frågeställningar och faktorer som påverkar mjukvarukvaliteten (se figur 3.13). Selby 

(2007) menar utifrån Boehm´s teorier om att när slutanvändaren och kunden fått 

mjukvaran är det viktigt att ta reda på tre frågeställningar: 

 

1.) Hur väl kan jag använda mjukvaran som den är beträffande enkelhet, pålitlighet och 

effektivitet? 

2.) Hur lätt är det att underhålla beträffande att förstå, modifiera och att omtesta? 

3.) Går det fortfarande att använda mjukvaran om hela miljön ändras för slutkunden? 

    



 

- 54 - 

 
Figur 3.13: Faktorer som påverkar mjukvarukvaliteten enligt Boehm (Selby, 2007) 

 

För att skapa en bra kvalité för utveckling av IT-system och mjukvaror behöver det finnas 

en god infrastruktur för hela systemutvecklingen. Dessa delar involverar att planera för 

projektet, ha en riskhantering/bedömning, använda systemutvecklingsmetoder och 

livscyklar, ha en kvalitetsprocess vid systemutvecklingsarbetet, tidiga tester av det som 

utvecklas, stämma av hur nöjda slutanvändarna och kunderna är under projektets gång 

samt att hela tiden förbättra utvecklingsarbetet inom utvecklingsorganisationen. För att 

kunna göra allt detta behövs också kartläggningar om varför ett visst IT-system eller 

mjukvara skapas, vem slutanvändaren och kunden är och deras önskemål och att veta 

krav från kund för att på så sätt tillfredsställa dem. (O´Regan, 2002) 

3.8.2  Kvalitetsprocessen 

Ett IT-system eller mjukvara bör vid utvecklingsarbetet kunna uppnå en nivå som 

bedöms vara tillräcklig ur kvalitetssynpunkt. Vid systemutvecklingsarbetet måste 

kvaliteten sättas i paritet till vad som anses vara en tillräcklig kvalitet för den miljö som 

mjukvaruprodukten eller systemet skall verka i, för den bör hålla en viss kvalitet 
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beroende på kontexten. I samband med systemutvecklingsarbetet är det lämpligt om det 

finns en kvalitetsprocess som genomsyrar hela utvecklingsarbetet. Pezzé & Young (2008) 

talar om kvalitetsprocessen som skall ligga bredvid systemutvecklingsprocessen, men 

inte inkräkta på systemutvecklingsarbetet som helhet. Pezzé & Young (2008) anser att de 

viktigaste faserna i systemutvecklingsarbetet är vid krav och design där grunden läggs till 

en bra kvalitet för det som utvecklarna genererar. 

 

Bernstein & Yuhas (2005) är också inne på samma spår genom att hävda att det är viktigt 

att kunna hantera krav i ett tidigt skede och på rätt sätt vid systemutvecklingsprocessen. 

Horch (2003) menar också att det främsta målet vid systemutveckling är att bygga in 

kvaliteten i mjukvaran eller systemet direkt vid starten. Om ett problem eller fel hittas 

och uppstår bör det säkerställas vad det är för fel tidigt och att kraven är tydligt 

definierade från början. Det är även viktigt att kraven kan uppfattas från början och vara 

dokumenterade. Om inte användarens krav har förståtts utifrån vad deras förväntningar 

och önskemål är med systemet eller mjukvaran kommer användaren och slutkunden 

heller inte bli nöjd med det system som levereras i slutändan. Vidare måste alla krav vara 

kända och tillfredsställda innan något utvecklas. Det kan komma nya krav och önskemål 

under utvecklingens gång dock, men att det i så fall får ske en prioritering av kraven från 

kund för att hinna inom tidsramarna för utvecklingsprojektet. (Horch, 2003)     

 

Anledningar till att kvalitetsprocessen misslyckas  

Pezzé & Young (2008) nämner flera viktiga faktorer till att kvaliteten för mjukvaran inte 

håller måttet. En faktor är att hela kvalitetsprocessen kräver engagerade medarbetare och 

team som har ett tydligt och utdelegerat ansvar. Det övergripande målet skall vara att 

kvaliteten upprättas och hålls, men om andra saker kommer emellan följer inte de 

individerna med ansvar upp kvalitetsprocessen som gör att allt kan fallera.  

 

De kopplar just ansvar som en orsak till att kvalitetsprocessen inte följs, men också 

vilken inställning medarbetarna har gentemot varandra och det objektiva perspektivet. 

Det kan finnas en rivalitet och prestige mellan utvecklare och t.ex. testare genom att 

programmerare premieras ju snabbare de arbetar och blir klara. Genom denna stress kan 

dålig kvalitet genomsyra mjukvaran eller systemet. Författarna föreslår istället att det sker 

ett givande och tagande och samarbete mellan utvecklare och personer som skall 

kvalitetssäkra det som utvecklas utifrån t.ex. testare som granskar det som skapats. Andra 

faktorer kan vara att utvecklarna inte trivs med varandra som påverkar projektet, dålig 

ledning från projektledaren och eller ledning/styrning eller att kommunikationen mellan 

utvecklare och kunder är dålig för det finns ingen förståelse om varför ett IT-system eller 

en mjukvara utvecklas och vilken kontext systemet eller mjukvaran skall vara bra för och 

fungera i. (Pezzé & Young (2008) 
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Paulk et al (1993) är inne på att orsaker till misslyckanden i utvecklingsorganisationer 

handlar om vilken sorts mognadsgrad som utvecklingsorganisationen har. Endast genom 

att utvecklingsorganisationen självt är medveten om vart de själva står kan saker och ting 

förbättras i utvecklingsprocessen. Först efter detta är det möjligt att sätta upp tydliga mål 

för att utvecklingsprocessen skall bli bättre. Paulk et al (1993) menar vidare att omogna 

utvecklingsorganisationer ofta improviserar under utvecklingsprojektens gång eftersom 

ingenting är specificerat. Detta leder till att tidsplaner och budgeteringar ofta överskrids.  

 

Genom att det inte finns någon bedömning om hur utvecklingsprojektet skall drivas och 

vilka delmål och deadlines som skall finnas så resulterar detta i halvfärdiga produkter 

enligt Paulk et al (1993). Om utvecklingsorganisationerna har en mognad istället så kan 

en bättre utveckling ske genom att projektet definieras tydligare såtillvida att en plan för 

projektet upprättas som kan utvärderas och under projektets gång uppdateras utifrån 

förändringar som sker. Med detta följer också tydligare ansvarsfördelningar med roller 

och ansvar mellan medarbetarna i projektet. Paulk et al (2003) menar även att det finns en 

högre medvetenhet vid mogna utvecklingsorganisationer utifrån att det ofta finns tydliga 

mål om vad som anses som hög kvalitet för det särskilda utvecklingsprojektet. Via 

ansvarsfördelningen med ansvar och roller så uppnås också en sorts kvalitetssäkring som 

hela tiden utvärderas under projektets gång för att uppnå målet med att hålla denna höga 

kvalitet för det som utvecklas till kund.     

 

McCall´s modell vid systemutvecklingsarbetet 

McCall´s modell för kvalitetsfaktorer för mjukvara kan användas för att komma till rätta 

med särskilda kommunikationsproblem som uppstår mellan utvecklare och slutanvändare 

som i sin tur leder till sämre kvalitet för mjukvaran och det som skapas. McCall´s modell 

kan användas i förebyggande syfte då modellen (se figur 3.14) innehåller faktorer som 

kan användas för att mäta kvaliteten för mjukvaran. Genom McCall´s modell kan olika 

kommunikationsproblem som uppstår mellan utvecklare och slutanvändare undvikas 

(Gillies, 1992).   
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Figur 3.14: McCall´s kommunikationsmodell vid systemutveckling (Gillies, 1992) 

 

Modellen visar en triangel som innehåller tre viktiga faktorer för att mäta kvaliteten hos 

en mjukvara enligt McCall´s modell som handlar om: Product Revision som är en 

omarbetningsfas och syftar till att förbättra systemet som helhet. Product Transition 

handlar om en övergång och anpassning till olika tekniska plattformar som evolverar i 

takt med tiden och tekniken. Den sista stora faktorn i McCall´s triangel är Production 

Operation som sätter användaren av systemet i fokus som syftar till användbarhet och 

handlingsbarhet (Gillies, 1992). Galin (2004) presenterar en modell (se figur 3.15) om 

vad kostnader för mjukvaran kan göra ur ett ekonomiskt perspektiv genom planeringen 

för omkostnader för mjukvaran från ledningshåll. Modellen visar på olika konsekvenser 

för vad dålig kvalitet i mjukvaran kan leda till likt ett eskalerande kluster. Beroende på 

grad av kvalitet kan det leda till ökade omkostnader och modellen visar på konsekvenser 

av att ledningen beaktat kvalitetsprocessen för mjukvaran, men att konsekvenser kan leda 

till mycket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.15: En modell som visar kostnad för att kvalitetssäkra mjukvara (Galin, 2004). 
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Modellen visar ledningens förberedelse, kontroll kostnader och ledningens misslyckade 

kostnader. Genom att ha en strategi för att klara av extra omkostnader kan det leda till 

både bra och mindre bra saker. Modellen visar att kostnaden för mjukvarukvalitet beror 

antingen på vad som planerats utifrån kontrollkostnaderna och vad det leder till utifrån ett 

misslyckande av kontroll kostnaderna. Dessa visar på förhållanden mellan lyckade och 

misslyckade kostnader. De lyckade kostnaderna har utförts i förebyggande syfte. De 

misslyckade kostnaderna är en konsekvens av att inte vara förutseende beträffande fel 

som uppstått som en följd av dålig kvalitet från början (Galin, 2004).    

 

Enligt Eriksson (2008) kommer kostnaderna eskalera om fel hittas sent i 

utvecklingsprocessen. Dessa fel kommer bidra till att kostnaderna ökar för utvecklings-

organisationen (se figur 3.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.16: En modell som visar hur kostnaden ökar ju senare felen hittas (Eriksson, 

2008) 

 

De Lucia (2008) kopplar också förändringar i kraven till skenande kostnader genom att 

olika beslut som tas inte kan gå obemärkt förbi utan att påverka projektets totala schema 

och budget. Kunden måste vara medveten om att hon eller han inte kan ändra något utan 

att det kommer få konsekvenser. De Lucia (2008) liknar det vid ett husbygge där kunden 

måste vara medveten om att den inte kan ändra formen på husets byggnad precis när taket 

skall på. Författaren menar vidare att kunder inom systemutveckling ofta är ovetande om 

att olika modifieringar eller ändringar har en påverkan på helhetsbilden och pratar om 

olika konsekvenser som handlar om att den fullständiga kunskapen som behövs för att 

bygga ett system inte alltid finns där och att det kommer uppkomma ändringar under 

systemutvecklingens gång. De Lucia (2008) menar också att en annan viktig faktor i 

sammanhanget är att det görs antaganden genom att olika lösningar prövas för att sedan 
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kastas bort om de inte passar och detta är inte alltid användbart då det är slöseri med tid 

och pengar. 

3.9 Mjukvarurisker 

För denna studie väljer författarna att prata om risker utifrån två perspektiv som är 

riskhantering och riskbedömning i förhållande till ett utvecklingsprojekt. Craig & Jaskiel 

(2002) menar att det gäller att definiera riskerna i ett utvecklingsprojekt och vidare 

utvärdera vilka effekter riskerna kan ha för ett specifikt utvecklingsprojekt. Från att 

kartlägga riskerna till att sätta de i sitt sammanhang går det att veta vad för påverkan 

riskerna kan ha för projektet under utvecklingens livscykel. Varje organisation bör ha en 

riskhantering som ett led i att leverera produkter med hög kvalitet. Organisationen måste 

se till att det finns en riskhantering för att skapa kontroll och ge kunder och slutanvändare 

nytta för pengarna. Organisationen i sig är inte ansvarig för riskhanteringen utan det skall 

vara en process som sköts av en projektledare som styr ett projekt. Organisationen skall 

dock enligt Mcmanus (2004) utifrån riskhanteringen se till att det finns en sådan process 

för att identifiera, utvärdera och hantera de risker som kan uppkomma i samband med ett 

projekt och denna process skall utvärderas regelbundet. Projektledaren bör vid 

riskhanteringen fråga sig vad som kan gå fel, vad som är sannolikheten att något kan gå 

fel och vad som blir konsekvenserna av riskerna för projektet. Dessa frågeställningar kan 

hjälpa projektledaren att identifiera, mäta och utvärdera konsekvenserna och påverkan på 

risker. Riskhanteringen är en teknik som behövs för att skapa en medvetenhet om olika 

faktorer som kan göra så att ett projekt misslyckas. Genom att titta på potentiella risker 

går det också att göra en riskbedömning av dem. Mcmanus (2004) menar att en 

riskbedömning är av största vikt för ett lyckat projekt och pratar om att det finns olika 

typer av risker utifrån tre kategorier: 

 

Affärsrisker 

Vilka hinder finns för att inte uppnå projektets mål? Riskerna hanteras av näringslivet 

och kan inte överföras. 

 

Tekniska risker 

Handlar om att involvera hela systemutvecklingens livscykel utifrån tekniska missöden 

 

Externa risker 

Är det som ligger utanför kontroll från själva projektet självt och kan vara saker som sker 

i världen eller andra saker som påverkar ett projekt negativt.  

 

Det andra perspektivet i samband med risk är riskbedömning, som i sin tur beror på hur 

bra riskhanteringen varit där riskhanteringen är tänkt att fungera som en vägledning för 

att fatta vissa beslut. Mcmanus (2004) tar upp olika steg i riskbedömningsprocessen i att 

hantera risker, som handlar om att:  
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1) Definiera vad projektets helhetsbild är och vad som definierar nyttan med 

projektet? 

2) Bedömningen om ett projekt skall gå framåt eller inte beror på den rådande 

riskstatusen. 

3) Titta på vad som kan gå fel i projektet och vad som blir konsekvenserna av det. 

4) Hur skall riskerna kunna minskas och hur finns beredskap i att förbättra 

riskreduceringen? 

5) Handlingsplaner måste upprättas för att minska riskerna. 

 

Dessa handlingsplaner vid riskbedömningsprocessen som Mcmanus (2004) talar om 

innehåller i sin tur aspekter som är: 

 

Eliminera 

Är riskreducerande åtgärder och planeringsstrategier för att minska eller ta bort 

effekterna av en realiserad risk. 

 

Framförhållning 

Här gäller det at planera för eventuella oförutsedda risker och avsätta resurser för detta 

som ett led i att effektivisera en realiserad risk. 

 

Backup 

Att alltid ha en reservplan i bakfickan och en alternativ strategi som skall vara opåverkad 

av den risk som identifierats. 

 

Delegera 

Möjligheten att överlåta och föra över risker och dess hantering till andra delar i 

organisationen som kan ta hand om dem. 

 

Nyckelaktiviteterna i riskbedömningen är enligt Mcmanus (2004) följande komponenter:  

 

En riskanalys  

Riskanalysen skall vara till hjälp för att bedöma vad för påverkan risken kan ha om den 

inträffar genom att metoder och tekniker används i riskanalysen för att få fram detta. 

 

Risk prioritering 

Skall vara till hjälp för att kunna bedöma vilka risker som är viktiga och varför. 

 

Riskreducering  

Här görs en bedömning om rätt åtgärd för att minska risken. 
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3.10 Befattningar och roller vid systemutveckling 

 

Utvecklare 

Utvecklare som begrepp uppkom i samband med mjukvarukrisen på 1960-talet som ett 

led i att införa metoder och tekniker för utveckling av mjukvara i takt med att datorer och 

system blev allt mer komplexare och svårare att underhålla. En utvecklare arbetar efter ett 

visst arbetssätt vid systemutvecklingsarbetet som kan handla om att specificera, designa, 

interagera, utveckla, testa, implementera, underhålla och utvärdera IT-system. 

Systemutvecklingsmetoder kan hjälpa utvecklaren att skapa hållbara IT-system och 

applikationer, men det viktigaste för utvecklaren är att förstå bakgrunden till varför ett 

IT-system eller applikation skall skapas för slutanvändaren och vilka villkor som 

systemet skall utvecklas för och vad som är syftet med systemet. Genom att utvecklaren 

arbetar med rätt utvecklingsmetod går det att hålla leveranser inom rimlig tidsram och 

hålla budgeten (Sommerville, 2007). 

 

Team 

Medarbetare kan arbeta tillsammans som med olika kompetenser löser problem och 

arbetsuppgifter i t.ex. arbetet med systemutvecklingsmetoden SCRUM eller andra 

liknande utvecklingsmetoder i samband med systemutvecklingsprojekt (Cohn, 2004). 

Varje medarbetare i ett team är också nyckelpersoner i systemutvecklingsprojekt. Varje 

människa har egna filosofier, kompetenser, erfarenheter och vanor vid olika sätt att 

arbeta. Det är upp till den ansvariga projektledaren att hantera människor och dess 

kompetenser för att projektet skall lyckas (Choudhary & Malik, 2008). 

 

Projektledare  

Projektledaren har till uppgift att vara chef och styra över ett projekt och grupp. Detta 

innefattar olika aktiviteter som att stämma av krav, gå på möten, kommunikation internt 

och externt, ansvara för kickoff, delegera ut ansvar, uppföljningar, hantera kunden eller 

projektbeställare, ta hand om budget med mera. Genom att projektledaren är erfaren eller 

oerfaren får detta också konsekvenser på ledarskapet och på projektet som helhet 

(Gustavsson, 2007). Projektledaren är alltså helt enkelt ansvarig för att hålla ihop 

erfarenheter, kompetenser och arbetssätt i teamet och gruppen vid systemutvecklings-

projekt. Projektledaren är ansvarig för projektet gentemot hela organisationen och för 

ledningen, men skall samtidigt lära ut och leda teamet och gruppen.  

 

Det svåraste för en projektledare är enligt Choudhary & Malik (2008) att få en struktur på 

arbetet och projektet varpå en standardiserad process behövs för att hålla ihop olika 

kompetenser i teamet och att förhålla sig till tid, pengar och resurser. Som projektledare 

handlar det om att leda projektet utifrån tid, pengar, risk, kommunikation, människor och 

integration. En svårighet kan också vara att en projektledare måste leda människor som 
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antingen är omotiverade och eller okontrollerade. Olika medarbetare i teamet kan känna 

sig förtryckta om det finns två eller flera chefer eller projektledare varpå dessa kan bryta 

teamstrukturen eller förväntningarna. Ett annat problem kan vara om det finns två 

projektledare varav en är projektledaren och en annan är t.ex. teknisk projektledare som 

gör att en av projektledarna har olika uppdrag och således också "stjäl" tid från det ena 

eller andra projektet som skapar problem. Choudhary & Malik (2008) menar att 

utmaningarna för en projektledare är att förstå gömda strukturer och hantera 

okontrollerade motiv och hantera dessa. Detta görs genom att kunna balansera stränghet 

och flexibilitet i roller och för projektet som helhet eftersom kunder vill ha något 

levererat, medarbetarna är alltid arbetsbelastade utifrån dåligt med tid och orealistiska 

krav från kund, sedan finns det förväntningar från ledning och ekonomiska aspekter med 

i sammanhanget. Choudhary & Malik (2008, s. 131) menar att:  

 

"A project manager´s dilemma is to balance such expectations. Ignoring 

one of them could be risky". 

 

Projektledning är en kritisk aktivitet som hela tiden kommer handla om det "osäkra" och 

kvaliteten står i kontrast till hur väl tid, pengar, resurser med mera disponeras och i 

slutändan mäts detta i hur stor kundnöjdheten är. 

 

SCRUM-master 

En SCRUM-master är en annan benämning på en projektledare vid 

systemutvecklingsprojekt som skall fungera som en coach snarare än den traditionella 

synen på projektledaren. Det är inte styrningen i sig som är viktig utan en SCRUM-

master skall fungera som en lots och coach genom svårigheter för att på så sätt trigga 

utvecklingsgruppen att kunna vara så självständiga och självgående som möjligt. Detta 

kan dock innebära problem om en grupp behöver tydligt ledarskap. Gustavsson (2007) 

menar att en viss oro kan bero på om projektledaren är oerfaren eller erfaren. En oerfaren 

projektledare i ett agilt projekt som SCRUM kan ha en viss oro över medarbetarna i 

projektet och detta kan i sin tur medföra ett kontrollbehov som inte stämmer överens med 

att ledaren skall fungera som "coach" och stöttare vid SCRUM. Erfarna projektledare 

brukar kunna tackla det agila arbetssättet enligt SCRUM som att coachningen inte är 

annorlunda än traditionell projektledning och styrning. Gustavsson (2007) menar att 

genom att lyfta projektledarens roll som coach i agila utvecklingsprojekt går det att 

”skola in” oerfarna projektledare till att agera som erfarna projektledare. Arbetssättet 

enligt SCRUM med att ha en coachande projektledare ställer krav på ansvar för 

medarbetarna och om någon medarbetare inte ställer upp på det måste konflikten lösas 

inom gruppen och personen kan behövas tas ur gruppen av projektledaren för att inte 

skapa problem.  
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Kunder/Produktägare 

Det är viktigt att ta hand om kunden och slutanvändarna och att detta är vad den totala 

kvaliteten skall utgå ifrån. Kunder och slutanvändare vill enligt Choudhary & Malik 

(2008, s. 131) alltid ha: "The client would always wish to have the product yesterday and 

for free". Produktägare är en speciell term i utvecklingsmetoden SCRUM som handlar 

om att det skall arbetas med rätt uppgifter och detta kan antingen vara kunden självt eller 

en person internt inom det aktuella utvecklingsprojektet (Cohn, 2004). 

3.11 Sammanfattning av den teoretiska studiens resultat 

Systemutveckling kan bedrivas utifrån ett agilt och iterativt arbetssätt eller ostrukturerat. 

Systemutveckling kan bedrivas enligt den traditionella läran med vattenfallsmodellen 

eller mer iterativt och agilt för att på detta sätt kunna hantera förändringar i krav från 

kunden enligt olika systemutvecklingsmetoder såsom RUP och SCRUM. En agil och 

iterativ utvecklingsmetod är mera resultatorienterad gentemot tidigare systemutvecklings-

metoder som är processorienterade likt den traditionella systemutvecklingen. Till 

respektive metod följer också ett förhållningssätt och regelverk inom respektive metod, 

vilket relateras till delfrågorna: Hur kan systemutveckling bedrivas enligt agil 

systemutvecklingsmetod samt hur kan systemutveckling bedrivas enligt den 

ostrukturerade metoden? 

 

Valet av att arbeta på det ena eller andra sättet kan få olika konsekvenser, även om målet 

är detsamma, dvs. skapa ett mervärde för kunden. Målet vid systemutveckling är att 

utveckla en mjukvara och ett IT-system som är hållbart ur kvalitetssynpunkt och berör 

delfrågan: Hur kan kvalitet säkras under systemutvecklingen utifrån det strukturerade 

och metoddrivna (agila) och ostrukturerade utvecklingssättet? Kvaliteten för en 

mjukvara och ett IT-system är viktig ur en kundaspekt, men i takt med att organisationer 

söker snabba lösningar och den konkurrens som finns på den globala marknaden skapar 

detta problem genom att kunna leverera ett system och mjukvara snabbt, men samtidigt 

hålla hög kvalitet och berör därmed delfrågorna: Hur kan kvalitet säkras under 

systemutvecklingen utifrån det strukturerade och metoddrivna (agila) och ostrukturerade 

utvecklingssättet? samt Vilka konsekvenser kan uppstå mellan att bedriva en agil 

systemutvecklingsmetod kontra att använda ett ostrukturerat arbetssätt vid 

systemutvecklingsarbete?  

 

För att uppnå kvalitet för det som skapas och utvecklas för kunden måste det finnas 

någon form av kvalitetsprocess i samband med systemutvecklingsarbetet. 

Framgångsreceptet är att arbeta tidigt med krav och design samt att kunna förstå och vara 

lyhörd för slutanvändarnas krav genom hela systemutvecklingsprocessen. Orsaker till att 

kvalitetsprocessen misslyckas kan vara oengagerade medarbetare, dålig 

ansvarsfördelning eller brister i kommunikationen mellan medarbetare eller mellan 

systemutvecklare och slutanvändarna.  
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McCall´s modell för kvalitet för mjukvara kan användas för att motverka 

kommunikationsproblem mellan utvecklare och slutanvändare som leder till sämre 

kvalitet för mjukvaran och systemet. Även kostnader vid fel av mjukvara utifrån ett 

ledningsperspektiv spelar in i sammanhanget genom att ledningen planerar utifrån 

förebyggande kostnader för mjukvaran och vad som kan hända om inte tillräcklig 

planering görs. Genom att olika fel hittas sent i utvecklingsprocessen kommer 

kostnaderna för utvecklingsorganisationen öka. Det kan ha att göra med olika faktorer 

såsom förändringar i kraven, att fel beslut tas, dålig förankring från ledningshåll, att fel 

saker prioriteras eller dålig kommunikation och berör delfrågan: Hur kan kvalitet säkras 

under systemutvecklingen utifrån det strukturerade och metoddrivna (agila) och 

ostrukturerade utvecklingssättet? 

  

Det finns även för och emotsägelser mot att anamma agila utvecklingsmetoder. I 

praktiken handlar det om att anpassa rätt utvecklingsmetod till sammanhanget och se till 

vad för utvecklingsmetod som behövs för det specifika projektet beroende på hur 

organisationen ser ut och vad som behövs i sammanhanget. Styrkan i de agila 

utvecklingsmetoderna är flexibiliteten, men att det samtidigt ställer krav på duktiga 

medarbetare som kan hantera denna frihet och flexibilitet eftersom metoden inte är lika 

hårt styrd som den traditionella systemutvecklingen. Behandlar delfrågorna ur olika 

synvinklar: Hur kan systemutveckling bedrivas enligt agil systemutvecklingsmetod? samt 

Vilka konsekvenser kan uppstå mellan att bedriva en agil systemutvecklingsmetod kontra 

att använda ett ostrukturerat arbetssätt vid systemutvecklingsarbete? 

 

Den experimentella systemutvecklingen eller arbetssättet har växt fram som en revolt mot 

den låsta traditionella systemutvecklingen. Vattenfallsmodellens brister, som har sin 

utgångspunkt i den traditionella systemutvecklingsläran är sin oförmåga att hantera 

föränderliga krav, men även om den används iterativt så bygger den på att problem måste 

definieras och förstås från början. Vid projekt med okända risker så kan 

vattenfallsmodellen bli problematisk att använda. Den experimentella 

systemutvecklingen med prototyping kan vara bra för att hantera föränderliga krav med 

små risker, men att denna flexibilitet och frihet kan skapa ett ostrukturerat arbetssätt. 

Vidare presenteras vikten av att välja rätt livscykelmodell och metod för respektive 

utvecklingsprojekt som beror på olika faktorer såsom vad som skall utvecklas, vilka 

medarbetare finns att tillgå för detta och vem kunden är. Berör därmed delfrågan om: 

Vilka konsekvenser kan uppstå mellan att bedriva en agil systemutvecklingsmetod kontra 

att använda ett ostrukturerat arbetssätt vid systemutvecklingsarbete? 

 

Den experimentella systemutvecklingen är mer lössläppt än den traditionella, men detta 

skapar också samtidigt ett ostrukturerat arbetssätt. Den traditionella systemutvecklingen 



 

- 65 - 

skapar ett metoddrivet arbetssätt genom att metoderna kan användas som en vägledning 

och bidra till trygghet då vissa problem uppstår. Berör delfrågorna: Vilka konsekvenser 

kan uppstå mellan att bedriva en agil systemutvecklingsmetod kontra att använda ett 

ostrukturerat arbetssätt vid systemutvecklingsarbete? samt Hur kan systemutveckling 

bedrivas enligt agil systemutvecklingsmetod? samt Hur kan systemutveckling bedrivas 

enligt det ostrukturerade arbetssättet? samt även Hur kan kvalitet säkras under 

systemutvecklingen utifrån det strukturerade och metoddrivna (agila) och ostrukturerade 

utvecklingssättet? 

 

Genom den experimentella systemutvecklingen med prototyping sker ett nära samarbete 

med kunden via korta och många iterationer. Olika utvecklingsprocesser tas upp såsom 

den spirala livscykelmodellen som kombinerar prototyping med vattenfallsmodellen utan 

någon slutpunkt där utvärdering och utvecklingen kan pågå tills det anses vara klart, som 

är bäst lämpligt för stora och komplexa utvecklingsprojekt. Den andra delen i den 

experimentella systemutvecklingen är just prototyping som förespråkar snabbhet och 

mycket kommunikation och interaktion mellan systemutvecklare och slutanvändare 

genom många iterationer, som skall resultera i en färdig produkt för slutkund som 

motsvarar slutanvändarens och kundens krav. Inom prototyping finns också olika grenar 

och tekniker som handlar om evolutionär, strukturerad och papperskorg tekniken. Som 

alltid finns det både positiva och negativa aspekter med den experimentella 

systemutvecklingen och tillämpning av prototyping.  

 

En fördel med prototyping enligt den experimentella utvecklingfilosofin är en stark 

kundmedverkan och att de som skall använda produkten i slutändan är med genom hela 

utvecklingsprocessen och på så sätt blir alla krav "up to date". En nackdel med den 

experimentella systemutvecklingen är att prototyping kan användas utan kontroll och om 

det uppstår eller finns kommunikationsproblem mellan slutanvändaren och 

systemutvecklaren, kan slutanvändaren och kunden få en dålig framtida inställning till 

övrigt systemutvecklingsarbete. Behandlar delfrågorna: Hur kan systemutveckling 

bedrivas enligt det ostrukturerade arbetssättet? Vilka konsekvenser kan uppstå mellan att 

bedriva en agil systemutvecklingsmetod kontra att använda ett ostrukturerat arbetssätt 

vid systemutvecklingsarbete? 

 

Det finns således många olika principer som är viktiga att tillämpa vid 

systemutvecklingsarbete. Genom att förhålla sig till olika viktiga faktorer som spelar in 

vid systemutveckling kan det också vara lättare att lyckas med ett 

systemutvecklingsarbete. Genom att veta ”varför” någonting skapas för kunden finns det 

också en medvetenhet och genom detta kan kvalitet uppnås. Medvetenheten om varför 

systemutvecklare utvecklar mjukvaror eller system och olika faktorer att tänka på vid 

systemutvecklingsarbete är viktigt varpå delfrågorna kommer in om: Hur kan kvalitet 
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säkras under systemutvecklingen utifrån det strukturerade och metoddrivna (agila) och 

ostrukturerade utvecklingssättet? 

 

Varje systemutvecklingsmetod kommer att ha fördelar och nackdelar, men vid rätt 

användande för det specifika sammanhanget så skapar det nytta. Olika faktorer som 

påverkar val av systemutvecklingsmetod är beroende på olika faktorer enligt Boehm och 

Turner´s olika projektdimensioner som påverkar valet av en viss 

systemutvecklingsmetod. Detta har också med kvalitet att göra eftersom val av rätt 

utvecklingsmetod kommer gynna kvaliteten för det specifika utvecklingsprojektet och 

delfrågan behandlas: Hur kan kvalitet säkras under systemutvecklingen utifrån det 

strukturerade och metoddrivna (agila) och ostrukturerade utvecklingssättet? 

 

Genom att välja en systemutvecklingsmetod följer också en livscykelmodell med i 

metoden som skall vara som en vägledning genom hela projektet. Genom rätt val av 

systemutvecklingsmetod kan också projektet dra nytta av hela livscykelmodellen under 

projektets gång som skapar en systematik och disciplin. Valet av en livscykelmodell och 

utvecklingsmetod kan avgöra huruvida ett utvecklingsprojekt blir lyckat eller inte, men 

att det samtidigt har att göra med människorna som använder och utför arbetet med hjälp 

av utvecklingsmetoden. För att jämföra med en metafor så betyder inte det att bara för att 

en person har körkort för bil, behöver det inte per automatik betyda att personen kan 

hantera alla bilmärken och bilmodeller i världen. Val av systemutvecklingsmetod bör 

också sättas i realitet till varför en metod används utifrån ett kundperspektiv. Behandlar 

delfrågorna ur olika synvinklar: Vilka konsekvenser kan uppstå mellan att bedriva en agil 

systemutvecklingsmetod kontra att använda ett ostrukturerat arbetssätt vid 

systemutvecklingsarbete? Hur kan kvalitet säkras under systemutvecklingen utifrån det 

strukturerade och metoddrivna (agila) och ostrukturerade utvecklingssättet? 

 

Det finns faror med att inte välja någon specifik systemutvecklingsmetod enligt ett 

arbetssätt som i teorin som benämns som "code and fix" eller ”no-method”. Vissa 

författare menar att det sparar tid, men att den växer fram i stressade situationer i 

samband med systemutvecklingsarbete. Det kan möjligen skapa nöjda kunder för stunden 

eller på kort sikt, men inte utifrån att kraven ökar från kund eller att utvecklingsprojekten 

i sig växer och blir större. Lösningen är att använda en systemutvecklingsmetod för att 

skapa struktur i arbetet och behandlar delfrågorna: Vilka konsekvenser kan uppstå mellan 

att bedriva en agil systemutvecklingsmetod kontra att använda ett ostrukturerat 

arbetssätt vid systemutvecklingsarbete? samt Hur kan systemutveckling bedrivas enligt 

det ostrukturerade arbetssättet?  

 

Det kan även i samband med systemutvecklingsarbete uppstå andra typer av problem än 

just bara att inte använda någon uttalad utvecklingsmetod utan dessa andra risker 
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påverkar också indirekt kvaliteten. Att hantera och utvärdera risker utifrån riskhantering 

och riskbedömning genom att vid riskhantering hitta, utvärdera och hantera riskerna för 

projektet är viktigt. Genom att kartlägga eventuella risker går det sedan att göra en 

riskbedömning utifrån hur de kan påverka projektet i stort. Risker kan vara rent 

affärsmässiga, tekniska eller externa och berör delfrågan: Hur kan kvalitet säkras under 

systemutvecklingen utifrån det strukturerade och metoddrivna (agila) och ostrukturerade 

utvecklings-sättet? 

 

Slutligen så skapas och utvecklas ingenting utan människor och dess kompetenser. För att 

bedriva systemutveckling måste det alltså finnas personer som skapar system, mjukvaror 

med mera. Utvecklare behövs som ett led i att skapa mjukvaror och system som håller en 

bra kvalitet för slutanvändarna för att inte systemen eller mjukvarorna skall vara svåra att 

underhålla. Det behövs också projektledare som styr det övergripande arbetet samt att det 

alltid finns någon som beställt systemet eller mjukvaran, dvs. skapandet sker alltid för 

någon och har ett större syfte. Berör delfrågorna: Hur kan kvalitet säkras under 

systemutvecklingen utifrån det strukturerade och metoddrivna (agila) och ostrukturerade 

utvecklingssättet? Hur kan systemutveckling bedrivas enligt agil systemutvecklings-

metod? samt Hur kan systemutveckling bedrivas enligt det ostrukturerade arbetssättet? 

3.12 Argument för en empirisk studie 

Genom den teoretiska undersökningen skapas en grund för att behandla olika för och 

nackdelar genom att bedriva systemutvecklingsarbete utifrån en viss typ av arbetssätt och 

utvecklingsmetod. Detta skapar en bra förutsättning för denna studie för att studera olika 

fenomen och visa på tydliga skillnader mellan teori och praktik. Organisationer kommer 

sannolikt att bedriva systemutvecklingsarbete utifrån olika systemutvecklingsmetoder. 

Genom den teoretiska undersökningen skapas en grund för att studera hur det ser ut i 

praktiken och genom praktiken används teorin gentemot att försöka förstå hur 

systemutveckling kan bedrivas och användandet av systemutvecklingsmetoder. För denna 

studie avses därför att titta på hur systemutveckling bedrivs i praktiken och tydligt kunna 

hitta fördelar och nackdelar som användandet av systemutvecklingsmetoder och 

arbetssätt medför i systemutvecklingsorganisationer. Med hjälp av den empiriska 

undersökningen kan författarna sedan jämföra empiriska studiens resultat med den 

teoretiska undersökningens resultat och på detta sätt få fram nya insikter i ämnet. 
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4 Empiri 
Nedan presenteras intervjupersonerna som ställde upp genom en kort bakgrund och 

därefter presenteras intervjusvaren i en sammanfattad version utifrån studiens 

forskningsfrågor. De intervjufrågor som närmast passade ihop har grupperats under 

respektive delforskningsfråga. En oretuscherad version finns att läsa i bilagan. Denna 

empiriska del kommer att vara till hjälp för att besvara delforskningsfrågorna i analysen. 

4.1 Om intervjupersonerna: 

Intervjuperson 1 (Ostrukturerat arbetssätt): Intervjuperson 1 har arbetat med 

systemutveckling i fyra år. Personen arbetar på ett ostrukturerat sätt då personen inte 

följer någon uttalad metod. Tidigare har personen utbildat sig till systemarkitekt och har 

en magisterexamen från Högskolan i Borås. Innan intervjun frågar intervjuaren 

intervjupersonen om denne samtycker till att samtalet spelas in? Intervjupersonen svarade 

ja. 

  

Intervjuperson 2 (Metoddrivet och strukturerat arbetssätt): Intervjuperson 2 har arbetat 

med systemutveckling i fem år. Personen arbetar på ett metoddrivet sätt då personen 

följer systemutvecklingsmetoden SCRUM. Tidigare har personen utbildat sig till 

systemarkitekt. Personen har även tjugo års tidigare erfarenhet som textildesigner och har 

arbetat på textilhögskolan i Borås med undervisning. Personen använder sig av sina 

designkunskaper när denna arbetar med webb och grafisk design. Innan intervjun frågade 

författarna intervjupersonen om denne samtycker till att samtalet spelas in? 

Intervjupersonen svarade ja. 

4.2 Intervjupersonernas svar (sammanfattning) 

Delforskningsfråga 1: Hur kan systemutveckling bedrivas enligt agil systemutvecklings-

metod? 

 

Intervjupersonen förklarar att SCRUM följs och att de arbetar på ett agilt sätt, men ändå 

metoddrivet. Från tidigare erfarenheter berättar personen att denne har arbetat: ”lite mer 

adhoc där man liksom ”det här ska göras” och så får man göra det...” Vilket personen 

anser inte är lika strikt och tillägger: ”om jag får välja själv så arbetar jag gärna 

strukturerat och agilt”. Personen fortsätter med att tala om att SCRUM är väldigt 

omfattande.  

 

Personen berättar att SCRUM innerhåller ett visst antal steg: ”en förstudie och 

processgenomgång innan själva utvecklingsarbetet”. Vidare förklarar personen att två 

utvecklare från det egna företaget och en utvecklare från kundens företag samt en 

projektledare finns. Projektet styrs utav två projektledare där den ena är sakkunnig och 
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svarar emot ledningsgruppen och den andra är mer tekniskt lagd och driver själva 

utvecklingsprojektet. Personen berättar: ”Vi arbetar i fyra veckors sprintar, så vi börjar 

varje sprint med ett måndagsmöte som är verkligen som ett måndagsmöte då det sträcker 

sig över hela dagen… ”. 

 

Vidare förklarar personen att i den andra sprinten i SCRUM går de igenom hur det har 

gått och där alla positiva och negativa effekter tas upp dvs. vad de har hunnit med och 

inte samt vad som skall tas med i nästa sprint. Där sitter hela projektgruppen med alla 

involverade, vilket klaras av på en halv dag. Den andra halvan av dagen sitter sex stycken 

från det egna företaget och planerar för kommande arbeten, tidsuppskattning och sätter 

upp mål och de aktiviteter som finns i varje mål. Personen berättar skämtsamt: 

”projektledaren brukar kalla det för att vi har så och så många bananer… sen hur 

många timmar det är, det är ganska oväsentligt...” 

 

Vidare förklarar personen att de har uppskattat ett visst antal dagar (bananer) för något 

och verkligheten har visat på en något för optimistisk förhållning, då har omprioriteringar 

tvingats göras och tids nog har de lärt sig: ”vart vi skall stoppa nånstans”. Personen 

säger också vidare att de har: ”lärt sig hur mycket de hinner med” och berättar att: 

”hinner vi mer så kan vi plocka ifrån den listan ... vid nästa sprint så kanske vi ser att vi 

kanske måste omvärdera och göra på ett annat sätt...”. 

 

Personen berättar att de har dagliga möten där: ”var och en går igenom vad dom har 

gjort och vi har en... SCRUM-board med ”postit” lappar där tiderna står... sen så flyttar 

man ju sin lapp till t.ex. påbörjat då och sen skall man ju skriva ned tiden om man nu 

börjar på en dag så man skall skriva upp t.ex…”jag har en halv dag kvar”. Personen 

påpekar att detta inte alltid görs och förklarar att det mest är för projektledarens skull så 

denne kan föra ner dessa tider i ett ”burndown diagram” som visas för ledningsgruppen 

och styrgruppen.  

 

Personen säger skämtsamt: ”projektledaren brukar skoja att, ja men ni kan väl skriva av i 

alla fall när ni går på fredag... men det har funkat bra ändå för vi ser tydligt ändå…” 

Personen tillägger: ”det är viktigt med SCRUM att gruppen är samlad och sitter 

tillsammans...”. Personen trycker på att det är viktigt att samarbeta med användarna. 

Personen berättar att: ”Allt går upp på SCRUM tavlan… systemutvecklingen också 

egentligen...”. Personen förklarar att även utbildning för användare finns med som ett 

mål. Personen fastställer: ”SCRUM används både som utvecklingsmodell och 

projektledningsmodell. ” 

 

Personen tillägger: ”... första två sprintarna så ska vi hämta upp data mot deras 

affärssystem sen så ska vi börja och spara ner på vår egen databas och då samlas vi och 
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diskuterar hur vi skall göra det här och hur ska det se ut och så och då har vi 

gemensamma möten... dokumentprocessen och hur ska vi spara dokumenten... det är hela 

tiden såna interna möten om hur vi skall gå vidare.” Personen berättar att: ”efter dom 

här fyra veckorna som sprintar är i, är målet att vi skall kunna ha något körbart och visa 

kunden och när vi jobbar så sätter vi ju gränsen nånstans att nu kör vi inte ut mer till test 

utan nu blir det inte mer färdigt.” 

 

Delforskningsfråga 2: Hur kan systemutveckling bedrivas enligt det ostrukturerade 

arbetssättet? 

 

Det som intervjupersonen säger är att det inte riktigt finns några klara direktiv på hur 

arbetet skall genomföras. När personen säger: ”vad jag förstått det som så använder man 

lite vad man tycker passar bäst i det aktuella projektet man ska jobba med då”. Personen 

har alltså fria händer och kan välja att jobba såsom det passar. Personen fortsätter med: 

”så som vi har jobbat nu sen jag började då, så har det varit ganska ostrukturerat, men 

ändå på ett kontrollerat sätt kan man väl säga”. Trots det ostrukturerade arbetssättet så 

känner personen att det ändå finns en struktur på arbetet. Personen fortsätter med att säga 

”Vi har haft korta iterationer och avstämningar en gång i veckan om vad som har gjorts” 

 

Personen berättar att: ”det bygger väl på RUP med de här olika stegen”. Det första steget 

var att de: ”vi hade ett möte med kunden och det dom presenterade var vad dom ville ha 

och visade skisser”. Redan innan detta har: ”dom gjort en förstudie, några härifrån 

företaget”. Vidare säger personen att: ”just när den här delen drog igång då så var det 

avstämning, genomgång och egentligen kravinsamling då vad dom ville ha” Följdfråga 

ställdes ifall det fanns en projektmodell som följdes där svarade personen: ”Nej det 

gjorde det inte”. Ovanstående svar besvarade hur denna outtalade metod användes i 

systemutvecklingsprocessen. 

 

Vidare för att kunna besvara delfrågan undersöktes det om denna systemutvecklings-

metod även används som en projektlednings modell? Personen svarade: ”vi kör ju våra 

avstämningar så att det är en utvecklingsmodell egentligen, projektet i sig känns som att 

det flyter lite ovanpå bara så och håller ihop det hela då”. Personen menar att det hela 

känns flummigt och menar att: ”Det blir lätt så känns det som när man inte har någon 

uttalad modell”. Personen förklarar att: ”på företaget jag jobbade på innan så fanns det 

ett uttalat sätt att jobba på… men det följdes ju inte då istället och då blev det också lite 

såhär.  

 

Personen förklarar att innan så jobbade personen på följande sätt: ”Först är det 

kravinsamling sen var det i princip tilldelning av resurser och utveckling”. Därefter gör 

personen en parallell och talar om hur de jobbar på det nuvarande företaget: ”här också 
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på företaget känner jag att vi har kört kravinsamling och så börjar vi koda då och så 

undertiden... samtidigt som vi programmerar... slipar dom på specifikationerna och 

kommer med mer önskemål”. De arbetar på detta sätt i iterationer. Personen tillägger 

vidare att: ”jag hade gärna sett att det var lite mer strukturerat faktiskt för det drar lätt 

iväg med timmar och önskemålen blir ju inte färre heller utan funktionaliteten som dom 

vill ha blir ju bara fler så då.. ja, i slutändan får man ju prioritera ner saker.” 

 

Personen förklarar att i det nuvarande projektet följs någon modell som personen inte är 

informerad om och personen anser att de ledande parterna är lite oerfarna och att det kan 

vara det som gör att arbetssättet blir mer lössläppt. Personen nämner även att: ”man har 

fått nya krav hela tiden och nya önskemål men budgeten är hela tiden densamma då är 

det svåra att... dels för oss att uppskatta.. hur lång tid ”det här” tar och kan ”det här” 

prioriteras ner eller bytas ut mot något annat”. 

 

Delforskningsfråga 3: Vilka konsekvenser kan uppstå med att bedriva en agil 

systemutvecklingsmetod kontra att använda ett ostrukturerat arbetssätt? 

 

Intervjuperson 2 

Vilka konsekvenser det finns med att jobba agilt och just med SCRUM berättar personen: 

”Svårigheten är väl alltid att tidsuppskatta (skratt)... Nej, jag är väldigt positivt inställd 

till att jobba på detta viset... jag gillar inte och jobba och veta att någon säger ”du har 

fyra timmar på dig att göra det här”.. och sen så vet man ju det att det kommer aldrig att 

räcka.”  

 

Personen berättar: ”Att poängsätta… ungefär vad kommer vi hinna med och hur lång tid 

kommer det att ta” menar personen är ett bra sätt att arbeta på, dock förklarar personen 

att feluppskattningar ibland kan förekomma och berättar: ”då tycker jag att vi kan 

fokusera på viktiga delar och basen”. Personen talar även om att: ”inte behöva... jobba 

dag och natt... då prioriterar vi ut detta och så tar vi det nästa gång istället”. 

 

En annan konsekvens personen upplever är: ”att det inte finns tillräcklig tid för test..” 

men tillägger: ”oavsett vilken metod man jobbar med så kommer test lite i kläm och även 

vissa delar med dokumentationen”. Vad det gäller konsekvenser vid användningen av 

SCRUM berättar personen: ”Dels att vi inte räknar och skriver ned våra tider.. ibland 

har vi inte burndown diagrammet synligt på väggen ibland.. men alla mål och sånt har vi 

ju inte bara på lappar utan det finns dokumenterat ”. Personen berättar även om fördelar: 

”en stor fördel tycker jag är att man kan plocka en uppgift som man kanske normalt inte 

hade gjort annars, man kan lära sig något nytt, man väljer ju lite det som man tycker 

verkar kul.. man kan utveckla sig själv också samtidigt...”.  
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Personen trycker på att: ” en aktivitet i SCRUM ska ju inte vara för stor för de längsta är 

ju på två dagar... Personen förtydligar att: ”det är en begränsad funktion som skall 

byggas och när den är klar så är den färdig för att användas.” Att jobba nära kund 

framgår som något positivt som personen berättar vidare om: ”Då har vi också kunnat få 

en bra respons från användarna som kan säga ”ja men jag gör ju så här, hur ska jag 

kunna hantera det här i systemet” det är något som vi kanske inte tänkt på och vi måste 

fundera på om vi skall ändra deras arbetsrutiner eller kan vi baka in det. Vidare berättar 

personen att: ”Vissa saker kommer upp på en lista som blir förvaltningspunkter eller att 

det kommer en uppgradering...” 

 

Det kan alltid finnas nackdelar med att använda en viss metod och personen berättar: ”om 

man säger att alla skulle vara dåliga på att ta eget ansvar och initiativ och så är det klart 

att då skulle det kanske inte hända så mycket.”. Personen fortsätter med: ”en nackdel 

faktiskt kan vara att man påbörjar väldigt många aktiviteter och inte hinner slutföra 

dom.. Det är väldigt viktigt att när man påbörjar aktiviteter också försöker slutföra den 

innan man tar upp för många andra.” 

 

Personen förklarar att det kan finnas nackdelar med SCRUM när det används i större 

projekt. Vad det gäller kunskapsisolering berättar personen: ”om någon blir sjuk som har 

tagit ett stort ansvar för någon del som en annan inte är insatt... det är viktigt att försöka 

ha kunskapsöverföring för att alla skall kunna vara insatta och veta hur det fungerar. 

Missar man i kunskapsöverföringen så är det en risk i så fall…” 

 

Efter att ha kommit in på frågor som rör hur systemutvecklingsprocessen kan förbättras 

svarade personen efter en lång fundering: ”Ibland kan man känna att det blir mycket 

möten...” och vidare att: ”jag hade lite svårt att veta vad min roll var och vad var det 

tänkt att jag skulle göra egentligen. Litegrann var det nog så att jag fick ta min roll.” 

Vilket personen menar bör vara mer tydligt vid uppstartfasen av ett SCRUM projekt.  

 

Personen tycket att ansvaret ligger hos de ledande parterna och berättar: ”det är viktigt att 

ha en projektledare som håller ihop allt och som man kan känna förtroende för.  Det kan 

vara svårare för en oerfaren projektledare...”. Vidare förklarar personen att det inte alltid 

är negativt med mycket möten och berättar: ”ståuppmötena vi har löser ju knutar många 

gånger för vi hade ju kunnat bli inplockade från olika håll och inte känna varandra så 

det är viktigt att få en naturlig dialog och det är projektledarens roll att se till så att detta 

fungerar bra. ” 

Intervjuperson 1  

Intervju personen menar att: ”ur utvecklarsynpunkt då så är det ju ganska fritt sätt att 

jobba på man får ju i princip söka informationen själv då och ifrån kunden egentligen”, 

vilket kräver att individen axlar mycket ansvar själv, men personen tillägger att: ”jag 
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skulle nog föredra och ha en mer strikt modell och gå efter även om det är en agil modell 

då så skulle jag nog ändå försöka ha lite mer struktur i det hela”.  

  

När intervjuaren frågade vad det fanns för risker med ett ostrukturerat arbetssätt svarar 

personen: ”risken med det här är ju att det inte blir nånting i slutändan, man påbörjar 

saker och så prioriteras dom ner och så påbörjar man nya saker som prioriteras ner och 

sen i slutändan så står man där med ingenting”. Vidare säger person att det är bra att 

företaget haft sina egna projektledare eftersom personen tror att de ändå har den 

kunskapen som krävs. Om kunden hade fått ha hand om hela projektet hade det kanske 

inte gått lika bra. Intervjupersonen tillägger även att eftersom de jobbar ostrukturerat så: 

”... jag tror att det kan vara lätta att missa saker”. 

 

När intervjuaren fortsatte och frågan om det fanns nackdelar med att arbeta på detta 

ostrukturerade sätt svarade personen: ”att hålla sig inom budgeten... kunden har ett visst 

antal timmar då som de kan disponera... får vi inte mer och då gäller det att vi är klara 

med nånting som vi kan leverera.” 

 

Delforskningsfråga 4: Hur kan kvalitet säkras under systemutvecklingen utifrån det 

strukturerade och metoddrivna (agila) och ostrukturerade utvecklingssättet? 

 

Intervjuperson 2 menar att: 

Som ett led i att säkra kvalitet sparas dokumentation och personen berättar vidare att: 

”projektledaren sköter projektdokumentationen... vi har skrivit användningsfall, 

användnings och test fall... vi har en webbsidan där det finns en wikisida där man kan se 

hur arkitekturen ser ut och det är tänkt att den skall fyllas på naturligtvis. Det har väl 

kanske inte varit så mycket tid till systemdokumentation och så.. utan det är sådant som 

förhoppningsvis skall skrivas efterhand. Så dokumenteras en del i koden man skriver 

förklaringar och så… alla aktiviteter och alla då samlade på sharepointsajten där allt 

samlas och vad som är färdigt.. alla gemensamma dokument som man arbetar med 

oavsett om de är gjorda i Visio... Excel.. så samlas det där på ett ställe.”    

 

Personen fortsätter: ” vi försöker ju testa naturligtvis. Vi testar ju när vi utvecklar. Det är 

inte alltid så lätt att testa sig själv alla gånger.”. Personen berättar att de har: ”en 

testmaskin där vi lägger ut test och när vi lägger ut test då får användarna i den 

organisationen testa .” Personen menar att för att säkra kvalitet borde fokus ligga på 

viktiga delar när planeringen spricker. Personen berättar att: ” då prioriterar vi ut detta 

och så tar vi det nästa gång istället”. Något annat som personen anser bidrar till en bättre 

kvalitet är bra relationer inom projektgruppen och att en bidragande faktor till bra 

relationer för dem har varit ”ståuppmötena” där gruppen har löst många knutar . 
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Personen förklarar att det är viktigare med test i projektets senare faser, där det slutligen i 

vissa skeden handlar enbart om att testa koden i en testmiljö. Utvecklarna tittar på 

funktioner och kunderna tittar på systemet utifrån hur de själva jobbar och det hela slutar 

med att buggar rapporteras in. Dessa buggar kan då rättas innan produktion eller längre 

fram i förvaltning eller uppgradering. 

 

En annan bidragande faktor till god kvalitet och felfriare system kan vara som personen 

förklarar att det i flera sprintar under projektets gång öppnats upp för test genom att 

produktionssätta systemet i flera omgångar och säger: ”det har varit rätt så bra med test 

på den biten med kvalitetssäkringen.” och tillägger: ”sen missar man ju säkert.. det 

kommer alltid in buggar (skratt). Det finns inget felfritt system. Vi ska ju ha någonting att 

göra sen också (skratt).” 

 

Huruvida kunden är nöjd berättar personen: ”dom är jättenöjda med projektet...  eftersom 

de själva är med och säkerställer kvaliteten.. så borde dom vara nöjda. Jag tror att sättet 

vi jobbat på har väldigt stor betydelse just med att jobba agilt och på ett strukturerat 

sätt.”. Hur uppföljning av systemet görs berättar personen: ”kunderna rapporterar in 

buggar eller om de undrar hur något fungerar och då finns det rapporterat eftersom vi 

har vår bugglista och vi har aktivitetslista som vi fyller på och tar hand om som skall 

planeras till nästa sprint.. Nu går vi in i en avslutande sprint på fyra veckor så de 

veckorna kommer vara en testperiod på det som vi har byggt då.. och då kommer det 

komma in och allt dokumenteras...” 

 

Vidare förklarar personen att underhållet av systemet blir en lista med punkter för 

förvaltning. Det framgick även att det var oklart vem som skulle få förvaltningsuppdraget 

då de själva inte kan råda över detta beslut. Det som görs vid förvaltning är att punkterna 

på listan betas av, vilket drar igång ”en ny snurra” för det aktuella projektet för att kunna 

förbättra vissa delar av systemet eller systemet som helhet. Personen berättar: ”Det är 

inte slut för att det är slut utan det kommer hålla på hela tiden.. det är ett levande 

system.” 

Intervjuperson 1 menar att: 

När intervjuaren ställa frågor rörande kvalitet svarade personen att: ”nu är kunden väldigt 

medveten om vad dom vill ha fast inte hur dom vill prioritera det ... det är väldigt mycket 

önskemål … men det kan vara svårt tror jag för dom att förmedla till oss exakt vad som 

är väldigt viktigt och vad som är väldigt önskvärt.” Vidare förklarar personen att det kan 

vara svårt att säkra kvalitet eftersom kunder hela tiden vill lägga till nya funktioner. Det 

är bättre att vissa ”få” basfunktioner fungerar riktigt bra säger personen, än att det 

fungerar lite sådär halvbra, men att mycket ”lullull” fås med runt omkring.  
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Personen tillägger att sådana funktioner är trevliga, men att: ”grundfunktionaliteten är ju 

trots allt viktigare” och påpekar att: ”risken är då att den kommunikationen brister lite ... 

så att vi jobbar med fel saker helt enkelt.” Vidare i intervjun ställdes en fråga om hur 

dokumentationen hanteras och personen svarade: ”vi dokumenterar ju inte varje funktion 

och så i detalj utan.. hela systemet är ju nedspecat i ... kravdokumenten då.” Vidare säger 

personen: ”det ligger ju lite på kunden i det här fallet också” och att: ”vi dokumenterar 

ju koden så gott vi kan men systemdokumentationen... det mesta av dokumentationen som 

inte rör koden ligger ju på kunden”. 

 

Angående koden säger personen: “den är väldigt strukturerat skriven ... och då blir det 

mycket lättare och sen är ju risken... att man strukturerar för mycket också”. Vad det 

gäller strukturen: ”Det tror jag har mycket att göra med vem som utvecklar. Hade man 

satt nån som... Det behöver inte vara en ny men det räcker ju rentav med att det är en lat 

programmerare som bara liksom skriver och hackar på i princip då va.. då blir det ju, 

det blir ju lite sämre då helt enkelt. ” 

 

Kvalitén för systemet säkerställs enligt personen genom att de: ”testar funktioner... 

allteftersom vi utvecklar”. Kunden testar sedan utifrån kravspecen. Personen tillägger: 

”vi har kört ett par flödestester här sen ligger en stor del av testansvaret på kunden i det 

här fallet... vilket jag tycker är ganska skönt samtidigt som man tappar ju kontrollen… 

man vet inte om dom har testat och då är ju risken att dom kommer… när timmarna är få 

och säger att ”nu har vi hittat massa grejer här” och då blir det ju problem”. När frågan 

ställdes om det skulle behövas en professionell testare svarade personen: ”inte i det här 

projektet”. Och tillägger: ”hade vi drivit det så hade vi nog fått lägga ned tid på 

testning”. Personen tillägger: ”vi gör ju inte så att vi sätter en dum användare framför 

och säger ”klicka lite här och där och se vad som händer” ... det skulle nog gå men 

risken är samtidigt då att användaren skulle starta något som kanske sänker databasen 

eller… så det är vissa operationer då som är tunga. ” 

 

När intervjuaren frågade om hur kunden upplever kvaliteten svarade intervjupersonen: 

”dom kräver en leverans av något... som skall skapa mervärde... nångång när vi inte 

riktigt har kunnat göra det som dom vill... på den tiden som vi har fått... det blir ju 

frustrerande för dom, men jag tror ändå dom ser att vi gör det bästa... och vi försöker 

hjälpa dom också att... om dom efterfrågar nåt som ... vi aldrig kan hinna med inom 

tidsramarna då så försöker vi föreslå alternativa lösningar eller arbetssätt” och 

tillägger: ”jag tror att dom är hyfsat nöjda!”  

 

Personen berättar hur de hanterar problem som uppstår: ”vi har ju ... dels ... 

veckoavstämningarna ... där brukar dom ta upp det mesta ... om det inte är så att dom 

anser att det är jätteallvarligt då, för då skickar dom mejl eller hör av sig. Personen 
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konstaterar att: ”hittar dom nånting i produktion då är det lite allvarligare då 

naturligtvis”. 

 

När författarna slutligen gick in på hur systemutvecklingsprocessen kunde förbättras 

svarade personen att det bör vara hårdare krav från båda hållen. Att närväl en iteration har 

påbörjats med en viss systemspecifikation och prioritetsordning skall det inte komma in 

nyderiverade multipla krav från kunden. Intervjupersonen tillägger också att det kan 

finnas undantag för regeln då det är ett ”lättviktsprojekt” där systemspecifikationen inte 

är huggen i sten, men att det hela tiden skall vara tillräckligt specificerat så att 

systemutvecklingen inte avstannar. 
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5 Analys och resultat 

I detta kapitel genomförs analysen enligt analysmetoden som finns beskriven i 

metodkapitlet. Analysen består av tre delar, vilka är prefiguration där författarna fångar 

rådande förhållanden i organisationen som påverkar utsagorna. Konfigurationen där 

texten bryts ned och analyseras för att slutligen i refigurationen sättas ihop tillsammans 

med den teoretiska undersökningens resultat för att vinna nya insikter. 

Delforskningsfrågorna kommer att presenteras separat och för varje delforskningsfråga 

genomförs konfiguration och refiguration i anslutning till varandra medan 

prefigurationen är gemensam. 

 

5.1 Prefiguration – beskrivning av rådande förhållanden 

 

Systemutvecklingsorganisationen bedriver systemutveckling i en systemutvecklingsmiljö 

vilken går att känna igen från den systemvetenskapliga skolan. De arbetar i olika projekt 

med olika metoder där metoderna även kan användas för projektledning. Metoderna kan 

vara vedertagna och väl strukturerade eller outtalade och kanske ostrukturerade, men 

även ett ostrukturerat arbetssätt har en struktur. Systemutvecklingsmetoderna används 

som ett hjälpmedel, vilket ger struktur för att lättare kunna bedriva systemutvecklingen 

och uppnå sina mål. I systemutvecklingsmetoderna ryms allt från kravinsamling till 

färdig produkt och därför är en systemutvecklare mångsidig och flexibel. 

Systemutvecklingsmetoderna kan ses som ”recept” för att ”baka ihop” ett 

systemutvecklingsprojekt.  

 

Systemutvecklare arbetar nära med kunden under hela systemutvecklingsprocessen från 

att samla in krav vilka de sedan följer för att utveckla (programmera), testa och till sist 

produktionssätta. En systemutvecklare arbetar på ett konstruktivt sätt och kan kallas för 

”skaparen” av system. Det kan vara svårt för en systemutvecklare att kritiskt granska det 

egna arbetet. För att försöka säkerställa kvalitet används kunden som testare av sitt eget 

system där denne ger synpunkter på olika sorters fel. En systemutvecklare är dock alltid 

ansvarig för sitt eget arbete. Intervjupersonerna i sig kändes öppna och ärliga och 

besvarade våra frågor utan några större förberedelser. Likaså ledningen i organisationen 

tog emot oss med stor entusiasm och ärlighet. Enbart en restriktion togs i beaktning, 

vilken var att kunders namn inte fick nämnas i studien. 
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5.2 Konfiguration och Refiguration 

 

Forskningsdelfråga 1: Hur kan systemutveckling bedrivas enligt agil systemutvecklings-

metod? 

 

Konfiguration 

Intervjuperson 2 har varit systemutvecklare i fyra år och har en kandidatexamen som 

systemarkitekt. Intervjuperson 2 har även över tjugo års erfarenhet inom det 

textilvetenskapliga området. Dessa kunskaper beträffande design används i samband med 

personens systemutvecklingsarbete. Personen arbetar inom en medelstor organisation 

som sysslar med förvaltning och systemutveckling till företag och andra organisationer. 

Organisationen ingår i en större koncern som har flera små kontor i Sverige. De ingår då i 

en marknad där det finns mycket konkurrens och där pressen är stor på att kunna leverera 

rätt saker till rätt pris och kvalitet eftersom kunden som anlitar systemutvecklings-

organisationen är fri att byta om de inte är nöjda med det som utvecklats/utvecklas. De 

som arbetar inom denna organisation fungerar alla som konsulter med olika 

systemutvecklingsuppdrag och beroende på vilka uppdrag konsulten får och vem som 

leder projektet så använder de sig av olika systemutvecklingsmetoder och 

projektledningsmetoder, vilken ibland kan vara densamma. SCRUM är en sådan 

utvecklingsmetod där arbetssättet sker på ett mer strukturerat sätt och är metoddriven 

samt används både som projektmetod och systemutvecklingsmetod.  

 

Personen säger att de arbetar utefter SCRUM utvecklingsmetoden med arbete i fyra 

sprintar varav fyra veckor i varje sprint och på ett agilt sätt, men påpekar samtidigt att det 

sker på ett strukturerat och metoddrivet sätt. Detta tyder på att personen har en 

uppfattning om SCRUM som ett ostrukturerat arbetssätt, men ändå mer strukturerat än 

personens tidigare erfarenheter som ansetts ha varit ”adhoc” mässiga vid 

systemutvecklingsarbete. Personen vill gärna arbeta metoddrivet och agilt för att detta 

skapar trygghet ur projektets synvinkel och för slutkunden om att kunna leverera rätt sak i 

rätt tid, men samtidigt kanske det är kunden som kräver att det måste arbetas enligt 

SCRUM just för projektet och kunden kanske alltid sedan tidigare arbetat enligt SCRUM 

metoden och känner att detta är säkert vid systemutvecklingsarbete och i projekt. 

Eftersom personen säger sig arbeta enligt sprintar och med täta möten är detta ett starkt 

tecken på att SCRUM metoden följs. Personen tycker att det är svårt med att planera och 

mer eller mindre att skriva upp hur mycket var och en arbetat. Författarna till denna 

studie förklarar det som att det här är ett sätt att komma undan en diktaturmässig kontroll 

från projektledare. Det kan röra sig om att medarbetaren inte vill och kanske inte alltid 

utför uppgifter som läggs på medarbetaren utan disponerar sin tid som den själv vill. Det 

har därför bildats någon underförstådd regel om att inte redovisa sin tid eftersom det leder 
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till mer frihet och att göra lite mer saker vilket leder till att projektledaren tappar makt 

och därmed kontrollmöjlighet. Detta citeras av personen under intervjun: ”projektledaren 

brukar skoja att: ”ja men ni kan väl skriva av i alla fall när ni går på fredag...”        

 

Projektledaren uppvisar någon form av svaghet här då arbetarna har format dennes 

uppgift. Projektledaren i sig har ett ansvar gentemot ledningen och styrgruppen att påvisa 

dessa arbetsflödet och i ”burndown chart” för hur mycket tid som behövs för varje 

aktivitet som har planerats in och denna tappar sin exakthet då tiderna inte skrivs ned 

dagligen, men trots allt går det att se hur långt medarbetaren har kommit ifall tiderna 

rapporteras in en gång i veckan. Intervjuperson 2 säger också att de arbetar nära varandra 

i grupp och att de oftast har möten, vilket författarna kunde känna av i samband med 

intervjun och det upplevdes som att intervjupersonen inte riktigt uppskattade och gillade 

att ha så mycket möten hela tiden, men sa även samtidigt att dessa möten hjälpt till att 

ventilera olika företeelser samt löst många knutar och problem som kan finnas inom en 

grupp som arbetar tillsammans. På sätt kan arbetet fortskrida i en positiv anda. Sprintarna 

i SCRUM syftar till att ha något fullt fungerande för slutkunden i sista sprinten.   

 

Refiguration 

Utvecklingsorganisationen befinner sig på en marknad där det finns konkurrens såtillvida 

att ett system skall levereras till rätt pris och kvalitet. Kunden skall vara nöjd med det 

som skapats just för dem, vilket kan relateras till resultatet från teoriundersökningen om 

att kunna leverera ett system som är rätt för kunden. Detta beror på systemutvecklings-

metod och struktur för arbetet som skall skapas samt att ha en bra kommunikation med 

kund och hantera krav och önskemål (se kap 3.5, kap 3.6 samt kap 3.8). Det är därför 

viktigt att välja en metod som passar syftet. Som en följd av en konkurrerande marknad 

har kunderna möjlighet att byta utvecklingsföretag till ett som passar deras behov och 

önskningar. För att utvecklingsarbete skall kunna ske inom den specifika system-

utvecklingsorganisationen finns det olika roller såsom kunder, utvecklare, projektledare 

med flera. Genom att alla i utvecklingsorganisationen fungerar som egna konsulter där 

det arbetas med olika systemutvecklingsuppdrag så kan även uppdragens storlek och 

ändamål skiljer sig. Stöd i resultatet utifrån teorin överensstämmer med antydandet, då 

det är viktigt med duktiga drivande människor och om detta saknas får det konsekvenser 

vid leveransdagen då det inte är färdigt och budgeten är överstigen (se kapitel 3.10).  

 

I samband med systemutvecklingsarbetet tas det stöd av SCRUM som utvecklingsmetod. 

Via SCRUM anammas även en struktur på systemutvecklingsarbetet. Utvecklings-

organisationen arbetar agilt och iterativt utefter SCRUM i sprintform då sprintarna i 

SCRUM syftar till att ha något fullt fungerande för slutkunden i sista sprinten. Enligt den 

teoretiska undersökningens resultat visar SCRUM att metoden inte passar alla projekt 

eftersom medarbetaren måste axla flera olika roller. Hur väl ett projekt lyckas eller inte 
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ligger hos medarbetarna, och ifall inte SCRUM har följts på ett bra sätt som ger struktur 

till projektet riskerar det att fallera. En positiv aspekt av SCRUM är att den hanterar 

förändringar i kraven på ett bra sätt då det hela tiden sker feedback från kund (se kap 

3.5). 

 

Intervjupersonens tidigare erfarenheter har baserat sig på att bedriva systemutveckling 

enligt ett mer adhocmässigt arbetssätt. Enligt det teoretiska resultatet ser författarna till 

denna studie att inte välja metod vid systemutvecklingsarbete är en konsekvens av att 

tempot är högt vilken pressar utvecklarna och dessa i sig blir stressade och slänger sig på 

kodningen utan någon som helst eftertänksamhet (se kap 3.6). Intervjupersonen föredrar 

att arbeta agilt och metoddrivet vid systemutvecklingsarbetet vilket kan bero på att det 

inte känns så säkert. Som tidigare diskuterats av vissa författare menar dessa att det kan 

vara farligt att inte följa en metod eftersom det är ett odisciplinerat arbetssätt (se kap 3.6). 

Att jobba på ett strukturerat och metoddrivet sätt skapar ett mervärde och kan kopplas till 

tidigare uttalanden om att slutkunden får rätt saker inom rätt tidsperiod och därtill känna 

trygghet eftersom det finns en metod och struktur som följs (se kap 3.5 samt kap 3.6). 

 

Val av metod bör sättas i realitet till projektet som helhet då det kanske är kunden som 

kräver att ett agilt arbetssätt och metod för systemutvecklingsarbetet måste väljas 

eftersom det kan baseras på tidigare erfarenheter. Den teoretiska undersökningens resultat 

antyder att det är viktigt vid val av metod att förstå varför något skall göras och att det 

finns kompetens och kunskap om det som väljs snarare än att någon metod väljs bara för 

att den ”måste” finnas där. Detta kan resultera i att metoden inte kan fullföljas. Kunskap 

och förståelse är alltså viktigt för att kunna känna till fördelar och nackdelar vad 

respektive metod medför för det specifika projektet (se kap 3.5 samt kap 3.6)  

 

Intervjupersonen arbetar i sprintform och med täta möten som är centrala delar vid 

SCRUM vilka är till för att vara ”up to date” i projektet om vad som skall göras och vad 

som gjorts. Det är även användbart för att lösa knutar i gruppen. Enligt den teoretiska 

undersökningen kan författarna till denna studie dra slutsatsen att SCRUM är en metodik 

som förfinar arbetet i små steg där olika problem kan lösas från det personliga planet till 

ett mer projekt- och organisationsmässigt plan (se kap 3.5).  

 

SCRUM har dessvärre vissa nackdelar som bland annat när inte medarbetarna kan ta 

ansvar och om den tid som behövs läggas ned inte utförs eller överskrids och därefter inte 

redovisas för att upprätta ett korrekt ”burndown chart” för sprintarna kan det bli problem 

med över eller underestimering av tid vilket stöds av det teoretiska resultatet. Om 

medarbetarna inte kan tidsestimera på ett acceptabelt sätt eller inte rapporterar in tider 

blir det svårt för projektledaren att få en helhetssyn och kontrollmöjligheten tappas (se 

kap 3.5, kap 3.8, kap 3.9 samt kap 3.10). 
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Förfarandet kan leda till att projektledaren inte kan upprätthålla acceptabel nivå för 

projektet och visa på en svaghet då projektledaren har ansvar gentemot ledning och 

styrgrupp. Enligt det teoretiska resultatet ser författarna till denna studie en ”Scrum-

master” som en vägledande coach som skall guida medarbetarna i teamet då dessa är fria 

att ansvara för varierande delar och deras förmåga att genomföra det åtagna arbetet. Alla 

är ansvariga för om projektet lyckas eller misslyckas (se kap 3.5, kap 3.8 samt kap 3.10). 

 

Forskningsdelfråga 2: Hur kan systemutveckling bedrivas enligt det ostrukturerade 

arbetssättet? 

 

Konfiguration 

Intervjuperson 1 har varit systemutvecklare i fyra år och har en magisterexamen som 

systemarkitekt. Intervjuperson 1 har arbetat inom några olika systemutvecklings-

organisationer under dessa fyra år. Intervjuperson 1 arbetar inom en medelstor 

organisation som sysslar med förvaltning och systemutveckling till företag och andra 

organisationer. Organisationen ingår i en större koncern som har flera små kontor i 

Sverige. De ingår då i en marknad där det finns mycket konkurrens och där pressen är 

stor på att kunna leverera rätt saker till rätt pris och kvalitet eftersom kunden som anlitar 

systemutvecklingsorganisationen är fri att byta om de inte är nöjda med det som 

utvecklats/utvecklas. De som arbetar inom denna organisation fungerar alla som 

konsulter med olika systemutvecklingsuppdrag och beroende på vilka uppdrag konsulten 

får och vem som leder projektet så använder de sig av olika systemutvecklingsmetoder 

och projektledningsmetoder, vilken ibland kan vara densamma. 

 

Intervjuperson 1 arbetar inte efter någon uttalad systemutvecklingsmetod. Detta påverkas 

i stor grad av projektet som personen arbetar inom och författarna till denna studie har 

förstått det som att personen använder vad som verkar passa bäst för respektive projekt. 

Det ostrukturerade sättet är dock mer strukturerat än författarna från början trodde och 

tolkar det som att även en outtalad metod medför en viss struktur och i vissa fall kan det 

överträffa uttalade metoder, det kan röra sig om att vissa bra delar plockats ut ur andra 

metoder för att på så sätt skapa ett vinnande ”recept”. Det okontrollerade sättet passar 

medarbetarna för de kan slappna av mer och känner sig inte lika hårt uppassade. Personen 

säger att det sker ett nära möte med kunden genom flera möten och genomgångar med 

skisser och diskussioner om vad kunden vill ha. Utvecklarna skapar åt kunden, visar det 

för kund och beroende på om kunden är nöjd eller inte så görs det om eller byggs vidare.  

 

Författarna till denna studie tolkar detta som att det rör sig om såkallad experimentell 

systemutveckling med prototyping. Det här ostrukturerade sättet är antagligen enligt vår 

tolkning något som de känner sig trygga i och att de som styr projekten inte känner sig 

trygga i nya metoder då perceptionen baseras på tidigare erfarenheter vilket bidrar till att 
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medarbetarna fortsätter att arbeta på det trygga sätt de alltid gjort och har på så sätt 

skygglappar på sig. Författarna tolkar även utifrån personens svar att intervjuperson 1 fått 

dålig information och inte är välinformerad utifrån projektet då ingenting är förklarat 

utifrån projektet utan allting finns bara där och flyter runt. Det känns oseriöst att bedriva 

systemutvecklingsarbete utifrån detta. Det blir lätt så när ingen uttalad konkret metod 

används. Personen har tidigare arbetat mer strukturerat och metoddrivet, men metoderna 

har inte följts. Intervjuperson 1 hade gärna sett att arbetet skett mer strukturerat då 

personen vid tidigare erfarenheter enbart arbetat ostrukturerat och okontrollerat. 

Författarna tolkar det som att personen arbetar på ett ”adhocmässigt” sätt, men att det 

ändå lyckas göra det som skall göras trots att de arbetar ostrukturerat.     

 

Refiguration 

I samband med den teoretiska undersökningens resultat framkom det att 

systemutvecklingsarbete bedrivs utifrån ett visst syfte som handlar om ”varför” något 

utvecklas. Svaret på detta är att utveckling och skapande sker mot en slutanvändare och 

kund som fungerar i ett större sammanhang. Det är även kunderna och slutanvändarna 

som kommer bedöma hur bra kvaliteten är för mjukvaran och IT-systemet. Ett IT-system 

som utvecklas måste hela tiden sättas i realitet till ett större sammanhang såtillvida att 

systemet skall fungera i ett sammanhang och skapa affärsnytta för slutanvändare och 

kunder som ett led i att effektivisera verksamheter med hjälp av IT. Det finns alltså 

många faktorer som påverkar systemutvecklingsarbetet dels beroende på utomstående 

risker, val av arbetssätt vid systemutvecklingsarbetet, medarbetare och resurser, som 

också påverkar det som utvecklas och skapas.  

 

Det är detta som slutanvändarna och kunderna kommer utvärdera i slutet vid IT-systemet 

skall användas. Kunden avgör därmed IT-systemets och mjukvarors kvalitet i förhållande 

till hur kunden upplever att det är ett stöd eller inte för deras verksamhet och livsvärld (se 

kap 3.5, kap 3.6, kap 3.8, kap 3.9 och kap 3.10). Systemutvecklingsarbetet måste sättas i 

realitet till kunderna och ett visst val av utvecklingsmetod eller arbetssätt är bara ett sätt 

att försöka uppnå ett mål genom att skapa och leverera något kvalitetsmässigt som är av 

nytta till kunden (se kap 3.5, kap 3.6 samt se kap 3.8).      

 

Systemutvecklingsmetoden eller valt arbetssätt kommer att prägla kunden vilket antingen 

kan vara lyckat eller misslyckat ur utvecklingssynpunkt genom att respektive system-

utvecklingsmetod också kommer ha med sig olika tekniker för projektet som i sin tur 

kunden kommer att påverkas utav antingen positivt eller negativt (se kap 3.6 samt kap 

3.8).  
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Utvecklingsarbetet bedrivs utifrån olika roller genom att det finns kunder som beställer 

system, utvecklare som skapar saker åt kunderna, projektledare som styr 

utvecklingsarbetet med mera och genom att alla i utvecklingsorganisationen fungerar som 

konsulter där det arbetas med olika systemutvecklingsuppdrag så kan uppdragens storlek 

och variation skilja sig från gång till gång beroende på krav och önskemål från kunderna 

(se kap 3.5 samt kap 3.10).  

 

I samband med systemutvecklingsarbetet vittnar intervjupersonen om att arbetet med att 

utveckla system åt kunderna sker utifrån ett ostrukturerat arbetssätt och att det inte finns 

någon uttalad systemutvecklingsmetod. Detta kan både vara en fördel och nackdel enligt 

den teoretiska undersökningens resultat. Positivt såtillvida att det sker en dynamik och 

flexibilitet mellan utvecklaren och kunden. Negativt ur den aspekten att projekt riskerar 

att haverera som en följd av att det inte existerar någon utvecklingsmetod för projektet 

vid systemutvecklingsarbetet och att svårigheter uppstår med att hålla projektet på rätt 

kurs utifrån att hinna med inom rimlig tidsram och budget (se kap 3.5 samt kap 3.6).  

 

Intervjupersonen säger att det ostrukturerade systemutvecklingsarbetet har en viss 

struktur i arbetssättet genom att de anammat och valt vilka delar de vill arbeta med och 

att arbetet präglas av iterativa möten med kunden vid utvecklingsarbetet och arbetssättet 

kännetecknas av en utbrytning från den traditionella utvecklingen för att inte bli lika hårt 

hållen som vid arbete med viss metod. Detta är något som den teoretiska undersökningen 

också vittnar om såtillvida att den experimentella systemutvecklingen med prototyping 

växt fram utifrån att den traditionella systemutvecklingen ansetts ha alltför låsta faser vid 

hantering av kundernas alla önskemål och kravförändringar (se kap 3.5)  

 

En anledning till varför de arbetar ostrukturerat vid systemutvecklingen beror på tidigare 

erfarenheter och att de känner sig trygga i det sättet som de genomfört tidigare projekt på. 

Vid den teoretiska undersökningen framkommer det att val av metod och arbetssätt till 

typ av projekt handlar om att förstå vad det är för mjukvara som skall utvecklas, vad för 

resurser det finns till detta utifrån medarbetare och vad det rör sig om för kund. En 

anledning till att utvecklingsorganisationer arbetar på ett ostrukturerat arbetsätt sätt är att 

detta valda arbetssätt utgår från människor snarare än att vara processorienterade likt den 

traditionella systemutvecklingen. Det är människorna och medarbetarna som kommer ha 

sina värderingar som får konsekvenser på val av arbetssätt och metodval vid 

systemutvecklingsarbetet. Detta ostrukturerade arbetssätt kräver en stark kommunikation 

och förståelse mellan utvecklare och kund för att det skall lyckas (se kap 3.5, kap 3.8 

samt kap 3.9).  

 

Det finns en uppenbar risk i att inte använda någon uttalad systemutvecklingsmetod vid 

systemutvecklingsarbete. Det blir en uppenbar brist utifrån vägledning och detta kan 
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påverka kvaliteten och risken för systemet som utvecklas eftersom systemutvecklings-

arbete handlar om att upprätthålla ett gott samarbete med slutanvändare och kunder för 

att på detta sätt skapa affärsnytta och hållbara relationer (se kap 3.5, kap 3.6 , kap 3.8 

samt kap 3.9).   

 

Forskningsdelfråga 3: Vilka konsekvenser kan uppstå med att bedriva en agil 

systemutvecklingsmetod kontra att använda ett ostrukturerat arbetssätt? 

 

Konfiguration 

Intervjuperson 2 anser att det är svårt att uppskatta hur mycket tid som behövs för ett 

projekt och utvecklingsarbete i SCRUM och författarna till denna studie tolkar det som 

att det alltid måste finnas en ”plan B” om något skulle gå snett, vilket är att fokusera på 

de viktiga delarna för det specifika projektet och i princip strunta i det som egentligen 

skulle göras vid den utsatta tiden. Personen tycker det är svårt att tidsuppskatta samtidigt 

som personen säger att den inte gillar att jobba och att någon ställer krav på att något 

skall göras inom en viss tid. Författarna tolkar det som att personen uppfattar detta som 

pressande och tyngande för att intervjuperson 2 utgår ifrån att tiden ändå inte kommer 

räcka, men hur kan personen veta det utan att vara i den situationen? Det känns som att 

personen tar förhastade slutsatser om tidsuppskattningen. Författarna kopplar det till att 

det finns ett problem eftersom arbetarna inte skriver upp sina tider vid SCRUM projektet 

förrän i slutet av veckan och detta kan ses som ett genomsyrande problem för 

organisationen och speciellt i samband med att det arbetas enligt SCRUM metoden vid 

systemutveckling. Det finns en konsekvens om att SCRUM inte följs och att en egen 

metod i sig görs baserat på SCRUM då det inte är SCRUM, men organisationen kallar det 

för det. Författarna tolkar det även som att de är duktiga på att skjuta upp olika problem, 

som kanske är en indirekt följd av att tidsuppskattningen inte följs då de skjuter upp saker 

till nästa sprint. För att få ett annat perspektiv på saken så kanske det är projektledaren 

som är felet och ett problem kan vara att projektledaren inte vet hur denne skall hantera 

sina anställda och kan avgöra hur lång tid saker och ting skall ta att utveckla.  

 

En annan konsekvens utifrån problem med att estimera tiden vid SCRUM är 

sammankopplat med kvaliteten och då främst genom att verifiera det som utvecklats med 

att testa. Detta är en indirekt konsekvens av ett misslyckande med tidsestimeringen för 

hela projektet. Personen säger att: ”oavsett vilken metod man jobbar med så kommer test 

lite i kläm”. Detta tolkar författarna till denna studie som att detta också är en dålig 

uppskattning av tid utifrån tidspress osv. och personen tycker sig vara dålig på att planera 

och estimera hur mycket tid som behövs och detta kommer vara erfarenheter som 

personen bär med sig in i nästa projekt. En positiv konsekvens med SCRUM kan vara att 

i utvecklingsskedet är det inget uttalat om vem som tar vad i gruppen utan uppgifter som 

skall göras plockas ifrån SCRUM-tavlan. Detta ses som en positiv effekt där 
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kunskapsutveckling sker, men att detta samtidigt ställer krav på att medarbetarna kan ta 

eget ansvar och arbeta relativt fritt under ansvar. Däremot skall medarbetarna inte gå på 

något som de inte gjort tidigare och tycker är svårt när budgeten börjar sina för då kan det 

lätt hända att utvecklaren sitter fast med koden längre än förväntat och det som 

uppskattats och denna person kan bli som en börda för gruppen som helhet som leder till 

problem för projektet eftersom SCRUM bygger på att alla i gruppen är ansvariga för 

projektet som helhet. Om inte alla tar sitt ansvar vid arbete med SCRUM så fungerar det 

inte och metoden fallerar. En person skall heller inte ta på sig för stort ansvar och för 

många aktiviteter på en gång, för då riskerar projektet att hamna i fällan och fastna i 

problem.  

 

Vid förlust av medarbetare till sjukdom eller rent av döden så kan kunskap försvinna. 

Intervjuperson 2 säger att det är viktigt med kunskapsöverföring och att detta bör göras i 

största omfattning, därför som tidigare nämnts är det bra med att byta arbetsuppgifter och 

ge sig på saker som tidigare inte gjorts. Vid kunskapsöverföringen kan det finnas vissa 

inbromsningar, människor som har arbetat länge och funnit kunskap genom hårt slit 

kanske ogärna vill dela med sig av denna kunskap. Det kan vara så att de bara ger 

ledtrådar och detta kanske inte ens är det som behövs för att de ogärna vill dela med sig 

och dessa kan ge dig väldigt lite eller andra saker som rent utav kanske är falska och 

felaktiga, enbart för egen vinnings skull. Däremot kan kunskapsöverföring fungera då 

den frågande parten har kunskap att dela med sig till den frågade parten. I så fall kan en 

byteshandel av kunskap äga rum. Sedan kan det finnas andra tillfällen då medarbetare 

delar med sig av sin kunskap, men dessa berörs inte vidare i denna tolkning.  

   

Genom det agila arbetssättet i SCRUM så arbetar de nära kunden och på så sätt ses detta 

som något positivt utifrån systemutvecklingssynpunkt och perspektiv. Detta leder till att 

rätt saker skapas utifrån krav från kund och önskemål och minskar risken att utveckling 

sker utifrån vad medarbetarna ”tror” istället för hur det ”är”. De flesta utvecklarna arbetar 

idag nära kund och sitter inte fast på samma sätt och kan komma ut och prata med 

människor och kunder som leder till nya insikter och uppfattningar. Samtidigt kan det 

också vara en avkoppling att komma ut från sin arbetsplats för alla behöver komma ifrån 

det som de sysslar med för att senare kunna prestera till maximum. Speciellt om det är 

dålig stämning på arbetet eller i projektet så kan det kännas skönt att komma ifrån lite. 

Eftersom medarbetarna arbetar nära kund och att intervjuperson 2 säger att kunden också 

är testare av systemet så fås också en felrapport in från kund med de fel som har 

identifierats vilka utvecklarna och medarbetarna inte alltid åtgärdar utan lämnar till 

senare skeden som förvaltningsuppdrag. Detta tolkar författarna till denna studie som att 

det kan vara ett knep för att hålla kunden på kroken rent affärsmässigt och det som 

stödjer vår tolkning är att personen säger att: ”Vi ska ju ha någonting att göra sen också 

(skratt).” 
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Och detta görs kanske då för att kunna få förvaltningsuppdraget eftersom det inte alltid är 

självklart att de som har skapat systemet också skall förvalta det utan denna 

förvaltningsbit går till lägst bjudande part och organisation.    

 

En annan konsekvens av att arbeta med SCRUM är enligt intervjuperson 2 att i samband 

med att arbetet sker i en tät grupp tillsammans så kan det vara svårt att veta vilken roll 

den enskilde medarbetaren har i gruppen, speciellt upplevde personen detta i början av ett 

projekt. Detta kan tolkas som att det är projektledarens ansvar att se alla i gruppen och 

dess kompetenser. Dessutom skall projektledaren ansvara för att gruppen presterar och att 

alla resurser (medarbetarnas) kommer till användning och används på bästa sätt. Sedan 

kan detta även vara ett problem med själva SCRUM metoden i sig då det inte är den 

lättaste metoden att använda och att det inte finns någon garanti för att SCRUM skall och 

kommer att lösa allting, då det alltid gäller att anpassa metoden till situationen och det 

specifika utvecklingsprojektet och inte tvärtom att anpassa organisationen eller projektet 

till en specifik utvecklingsmetod. Metoden skall enbart fungera som en vägledning, 

vilken inte kan vägleda sig själv.  

 

Att välja en systemutvecklingsmetod ser författarna till denna studie som att köpa en bil. 

Olika bilmodeller erbjuder olika utrustning, men bortsett från ”exteriören” så används 

den till att köra med på vägarna vilket kan jämföras med att olika 

systemutvecklingsmetoder har olika ”approaches”, men att de används ändå till samma 

sak. Vilken bilmodell som än väljs så går det inte komma undan md att krocka vilket kan 

ses som en budgetöverskridning eller rent av kollaps i ett systemutvecklingsprojekt, men 

då är frågan vad som orsakar dessa krockar eller kollapser? Föraren är förövaren som 

orsakar krockar och projektledaren i sin del kan kollapsa ett systemutvecklingsprojekt. 

Det författarna vill säga med denna metafor är att det behövs en person som styr 

vägledningen utifrån utvecklingsmetoden i sig och utan en styrande person som vet vad 

som görs kommer det på sikt att haverera. Oftast kommer detta med erfarenhet. Det bör 

ske en uppstyrning om vem som skall vara ledaren för ett projekt då det inte går att ta 

vem som helst från gatan.   

 

Intervjuperson 1 säger att jobba ostrukturerat har sina konsekvenser, både negativa och 

positiva beroende på projektet. En positiv aspekt som personen belyser är att det är ett 

fritt sätt att arbeta och när information behövs eller vägledning så får utvecklaren hitta det 

på egen hand. Det är positivt då detta bidrar till att personen går utanför organisationen 

och söker nya svar och bättre lösningar. Samtidigt som det kan tyckas att det är ett 

riskabelt arbetssätt eftersom om informationen och vägledning inte hittas blir det svårt att 

ta stöd i något eller någon för vart skall den enskilde medarbetaren vända sig? Det finns 

givetvis andra medarbetare, men dessa arbetar också enligt samma arbetssätt. 

Intervjuperson 1 ser gärna att en metod och vägledning skulle följas för att skapa 
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trygghet. Om det skulle finnas en struktur och vägledning utifrån en metod så finns det 

också t.ex. förstudier och någon ansvarig för t.ex. förarbete eller liknande och även under 

tiden som projektet som fortlöper. Intervjuperson 1 menar att vid problem får denne själv 

kontakta kunden, men om någon metod och struktur hade funnits så hade det varit mer 

uppdelat utifrån ansvaret att medarbetare hjälper till med dessa delar som nu utvecklaren 

ensam måste stå för vid det ostrukturerade arbetssättet. Det finns därmed en risk att 

arbeta ostrukturerat eftersom då kanske inte utvecklarna alltid tar sitt ansvar att kontakta 

kunden vid problem vid själva utvecklingen och kan således blir sittandes och rulla 

tummar tills någon annan löser problemet åt personen. Detta kan i sin tur leda till att det 

inte blir något utav det hela, dvs. utvecklingsprojektet som helhet.  

 

En annan nackdel är att det inte finns riktig kontroll på hur mycket nya krav som kan tas 

med genom att kunden kommer med många krav hela tiden som leder till en 

nedprioritering för att tiden inte räcker till. Detta är en konsekvens av det ostrukturerade 

arbetssättet. Om det hade funnits en metod enligt ett strukturerat och utifrån det 

metoddrivna arbetssättet istället så hade kanske projektet som helhet kunna hantera krav 

och förändringar av krav på ett bredare sätt med den tid och resurser som finns 

tillgängliga. Intervjuperson 1 säger att den egna projektledaren har tillräckligt med 

kunskap för att driva igenom det nuvarande projektet på ett ostrukturerat sätt och att det 

inte har varit lika lätt för en utomstående att bedriva projektet lika effektivt. Här bekräftas 

ännu en gång projektledarens roll och förmåga att driva igenom ett 

systemutvecklingsprojekt via den erfarenhet och kunskap som krävs. Vidare anser 

personen att det kan vara lätt att missa saker för en projektledare. Författarna till denna 

studie tolkar det som att under utvecklingens gång kan det vara lätt att missa ”saker” då 

ingen specifik struktur följs vid utvecklingsarbetet som helhet. Det hade förmodligen 

varit mycket svårare att missa saker och ting då dessa ”saker och ting” hade omfattats 

utav en strukturerad och en mer metoddriven utveckling. Med det ostrukturerade 

arbetssättet kan det som det tidigare nämnts vara svårt att hålla sig inom ramarna för 

budgeten. Kunden kan kräva viss funktionalitet och disponerar ett visst antal timmar för 

den utvecklingen. Denna tidsbegränsning måste tas till vara på och om kunden vill ha 

något utöver den överenskommna funktionaliteten bör en dialog ske där kunden blir 

informerad om detta är möjligt inom ramarna för projektet. Kunden har därefter en 

möjlighet att byta ut befintliga funktioner mot nya funktioner eller utöka budgeten, vilket 

kan vara svårt när arbetar sker på ett ostrukturerat sätt. Ett mer metoddrivet arbetssätt 

hade förmodligen tillåtit förändringar av denna sort att lättare bli utförda.   

 

Refiguration 

Intervjuperson 2 upplever det svårt att uppskatta tid för projekt i samband med SCRUM 

utvecklingsmetoden och att det vid problem fokuseras på de viktiga delarna eftersom 

SCRUM kräver disciplin och ansvar för de medarbetare som är med och att saker och 
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ting måste göras i sprintarna för att hinna med projektet (se kap 3.5). Personen säger sig 

vara pressad av SCRUM genom att hinna med sprintarna i SCRUM (se kap 3.5). Det har 

skapats en del problem med tidsuppskattningen i SCRUM (se kap 3.5) och att det finns 

brister i projektledarens roll att leda projektet som en konsekvens av dåligt ledarskap (se 

kap 3.8, kap 3.9 samt kap 3.10). Testningen i SCRUM blir lidande som är en konsekvens 

av dålig tidsuppskattning och dåliga fördefinierade roller (se kap 3.5, kap 3.8, kap 3.9 

samt kap 3.10). Den teoretiska undersökningen tar upp att agila utvecklingsmetoder 

skapar en flexibilitet och hanteringen av kravförändringar, men att den agila SCRUM 

metoden inte kan fasas in i alla typer av projekt eftersom framstegen i varje sprint beror 

på medarbetarnas vilja och kunskap som slutligen skall resultera i en ”helhet” (se kap 3.5 

samt kap 3.8). Iterationerna och sprintarna kan skapa merkostnader och att deadlinen 

överstigs (se kap 3.5). Om ett projekt lyckas eller ej beror också givetvis på SCRUM-

teamet och medarbetarnas kompetenser tillsammans med SCRUM-masterns förmåga att 

leda utvecklingsprojektet framåt mot utsatta mål. Genom en dålig ansvarsfördelning och 

dåligt ledarskap kan kvalitet för projektet som helhet och det som utvecklas kan inte 

garanteras eller säkerställas. Detta beror på olika faktorer som har att göra med 

befattningar och roller, men också att kvalitetsprocessen misslyckas genom att det som 

utvecklas inte hinner testas och kvalitetssäkras i den önskade mån som behövs för ett 

projekt. Detta är en följd av nedprioritering utifrån dålig tidsestimering och ansvar (se 

kap 3.8 samt kap 3.10).  

 

Intervjuperson 2 säger att när utvecklingsorganisationen arbetar med SCRUM så sker 

det utifrån att alla tar ansvar för vissa delfunktioner i projektet genom att plocka det från 

SCRUM tavlan. Vidare menar intervjuperson 2 att det finns svårigheter med att arbeta 

enligt SCRUM och speciellt att finna sin roll i ett projekt då arbetet sker med täta möten 

och i grupp. Den teoretiska undersökningens resultat påvisar att det måste finnas ett 

tydligt ansvar för alla medarbetare i projektet då alla medarbetare är ansvariga för 

projektets framgång. Dålig styrning och ledning från projektledaren kan bidra till att 

ansvar inte delegeras och att medarbetarnas kompetenser i teamet inte tas tillvara på (se 

kap 3.5, kap 3.8 samt kap 3.10).  

 

Intervjuperson 2 säger vidare att för att säkra en viss kunskapsöverföring sker en 

fördelning av arbetsuppgifterna genom att alla försöker hjälpas åt med att beta av 

uppgifter som skall göras för projektet som helhet och att detta är en förutsättning enligt 

den teoretiska undersökningens resultat för att projektet skall lyckas och att alla bör agera 

på ett sätt så att alla ”drar åt samma håll” för att uppnå det slutgiltiga målet eftersom 

SCRUM bygger på en stark teambuilding och sammanhållning (se kap 3.5 samt kap 

3.10).       
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Intervjuperson 2 arbetar nära kunden genom ett agilt och iterativt arbetssätt vid 

systemutvecklingsarbetet och i SCRUM. Detta bidrar enligt den teoretiska 

undersökningens resultat till att rätt saker utvecklas som på sikt också gagnar kunden och 

slutanvändaren och minimerar att fel saker utvecklas under utvecklingens gång och 

framfart (se kap 3.5, kap 3.6 samt se kap 3.8). I samband med systemutvecklingsarbetet 

och dess utvecklingsmetod med SCRUM så läggs mycket testarbete på kunden och 

slutanvändaren i slutet av systemutvecklingsarbetet. Detta bidrar enligt den teoretiska 

undersökningens resultat till en risk genom att fel kan hittas sent vid implementering hos 

kunden (se kap 3.8 samt kap 3.9).   

 

Att välja en systemutvecklingsmetod generellt sett ser författarna till denna studie som att 

köpa en bil. Olika bilmodeller erbjuder olika utrustning, men bortsett från ”exteriören” så 

används den till att köra med på vägarna vilket kan jämföras med att 

systemutvecklingsmetoder har olika ”approaches”, men de används ändå till samma sak 

(se kap 3.5). Vilken bilmodell som än väljs så går det inte att undkomma att krocka vilket 

kan ses som en budgetöverskridning eller rent av kollaps i ett systemutvecklingsprojekt, 

men då är frågan vad orsakar dessa krockar eller kollapser? Föraren är förövaren som 

orsakar krockar och projektledaren i sin del kan kollapsa ett systemutvecklingsprojekt. 

Det författarna vill säga med denna metafor är att det behövs en person som styr 

vägledningen utifrån utvecklingsmetoden i sig och utan en styrande person som vet vad 

som görs kommer det på sikt att haverera. Oftast kommer detta med erfarenhet (se kap 

3.10). Arbetet bör styras upp med vem som skall vara ledaren för ett projekt då det inte 

går att ta vem som helst från gatan (se kap 3.8, kap 3.9 samt kap 3.10).  

 

Intervjuperson 1 säger att det har sina konsekvenser att arbeta ostrukturerat, då det 

positiva är att det är ett fritt sätt att arbeta och informationsinhämtning och vägledning 

sker på utvecklarens eget bevåg . Det riskabla är risken att bli ensam och låst vid något 

och att detta resulterar att inte medarbetaren tar sitt ansvar för projektet, vilket leder till 

att det inte blir något utav utvecklingsprojektet som helhet. Detta är något som 

framkommer i samband med den teoretiska undersökningens resultat då det finns risker 

med att inte använda och ha en uttalad systemutvecklingsmetod, men att val av metod 

måste styra behov för det specifika projektet och varför som något skall skapas. Förstå då 

går det veta vad för eventuell metod som behövs för att uppnå slutmålet för kund, d.v.s. 

att leverera ett system och mjukvaror. Den experimentella systemutvecklingen bygger på 

kommunikation och stark användarmedverkan, men är svag i att skapa styrning och 

struktur för ett större utvecklingsprojekt där det finns mer outtalade risker som påverkar 

projektet (se kap 3.5, kap 3.6, kap 3.8 samt se kap 3.9)  

 

Intervjuperson 1 vill gärna följa en utvecklingsmetod för att det är tryggt. Enligt den 

teoretiska undersökningens resultat finns det klara fördelar med att använda en 



 

- 90 - 

utvecklingsmetod vid systemutvecklingsarbetet utifrån tids och kostnadsaspekter samt att 

det möjliggör en tydligare delegering av ansvar tillsammans med en uttalad metod vid 

systemutvecklingsarbetet (se kap 3.5, kap 3.8 samt se kap 3.10). Ett annat problem som 

intervjuperson 1 tar upp är att tiden inte räcker till för att hantera nya krav och att en 

nedprioritering krävs för att hinna. Det konstateras också från intervjuperson 2 att det 

vid det ostrukturerade arbetssättet är enkelt att missa saker och en efterföljande 

konsekvens som intervjuperson 1 säger är svårigheter att hålla sig inom fastsatt budget 

och att det finns en deadline för när projektet och systemet skall vara klart till kund.  

Det är svårt att hantera nya krav från kunden i takt med att tiden krymps efter hand. 

Enligt den teoretiska undersökningens resultat är detta en konsekvens av att arbeta utan 

någon uttalad utvecklingsmetod (se kap 3.6). Genom att arbeta enligt en uttalad 

utvecklingsmetod skapas också möjligheter för att hantera förändringar under projektets 

gång, men också tidsestimering och schemaläggningar för vad som skall göras och hinnas 

med inom viss tidsram och budget (se kap 3.5 samt kap 3.6).  

 

Intervjuperson 1 säger att det är den egna projektledaren som driver det nuvarande 

projektet på ett ostrukturerat sätt. Det hade varit svårt för en utomstående projektledare 

att driva projektet då denna kanske saknarkunskapen inom systemutveckling . Enligt det 

teoretiska undersökningens resultat kan projektledarens erfarenhet och kunskap påverka 

systemutvecklingsarbetet (se kap 3.8 samt kap 3.10).   

 

Forskningsdelfråga 4: Hur kan kvalitet säkras under systemutvecklingen utifrån det 

strukturerade och metoddrivna (agila) och ostrukturerade utvecklingssättet? 

 

Konfiguration 

Intervjuperson 2 säger att kvaliteten säkras med hjälp av att projektet dokumenteras av 

projektledaren. Författarna till denna studie ser återigen att det faller på projektledaren att 

upprätta en viss nivå för projektets framgång och vad det gäller koddokumentation så 

görs detta utav utvecklarna självt i största mån, men personen tillägger att mer 

omfattande dokumentation får kunden stå för. Kunden är även den som testar mjukvaran 

och systemet som utvecklats vilket ses som en nackdel. Det är inte kunden som skall testa 

det som utvecklarna skapat och det skall heller inte läggas dokumentation på kunden. Att 

testa bör ske hela tiden under projektets gång av utvecklarna själva vilket utförs när det 

väl hinns med eller genom oberoende separata testare, vilka är utbildade på att identifiera 

fel med mjukvaror och system för att på detta vis säkra upp kvaliteten.  

 

Intervjuperson 2 säger att det inte alltid är lätt att testa sig själv och det som utvecklas av 

utvecklarna, vilket stödjer vår tolkning. Kunden som i detta fall kommer att testa 

funktionerna i sig, men vet inte alltid hur de skall gå tillväga t.ex. vilken metod som finns 

kring testning utan kunderna utför sina arbetsrutiner i mjukvaran och systemet så som de 
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alltid har gjort, Kunderna kommer inte utföra saker såsom det inte skall utföras och 

därmed kan också viktiga saker missas för att kunden inte väljer att gå in för att ”bryta 

ned” systemet eller mjukvaran som en professionell testperson med testmetoder och 

testprocesser i ryggen kunde ha gjort.      

Personen menar att test är viktigare desto längre in i projektet de kommer och därför har 

sprintarna avsatt tid för test. Författarna till denna studie anser att det är viktigt att testa 

mjukvaran och delarna för systemet under hela projektets gång eller efter varje iteration i 

sprinten och inte vänta till slutet och låta kunden testa om det fungerar. Det kan skapa 

dåligt rykte för organisationen och företaget när väl kunden testar och hittar flera buggar. 

Ryktet blir då att det aktuella företaget och utvecklingsorganisationen blir stämplat som 

dåligt. Därför kan författarna se det som att en separat testare bör testa mjukvaran 

noggrant. Det måste även skiljas på buggar och fel, dvs. tankefel. T.ex. att kunden har 

sagt att den vill ha det på ett visst sätt, men att utvecklaren utvecklat det fel. Med andra 

ord, det finns inga buggar men tänket är fel så kunden inte kan utföra rätt arbetsuppgifter 

för att funktioner inte stöds eller saknas.  

 

Ett strukturerat och metoddrivet arbetssätt vid systemutvecklingsarbete med möjlighet att 

arbeta nära kund är att föredra vid kartläggning av funktionaliteten i systemet, men inte 

vid letandet av diverse buggar i systemet. Vilket knyter an till det tidigare antagandet att 

medarbetarna inte medvetet gör ett fullständigt fungerande system för att på detta vis 

kunna hålla kvar kunden och få själva förvaltningsuppdraget av kunden. Det finns den 

synen också att kunden blir mer nöjd om denne tillåts vara engagerad och delaktig då de 

känner större samhörighet till systemet och det som utvecklas och skapas vilket tvärtom 

från tidigare uppfattning kan vara ett ”trick” i att hålla kvar kunden och vilja arbeta 

vidare på detta motivationsdrivande sätt. Det här är också ett bra sätt att under 

förvaltningsarbetet göra systemet och mjukvaran mer och mer vattentät då det hela tiden 

finns en kontakt med kunden och då denna är insatt i hur utvecklingen ser ut och går till. 

Kunden kommer inte kännas sig maktlös utan tvärtom känner kunden att den kan göra 

systemet bättre vilket i sig ger kunden en mer spännande tillvaro på arbetet. 

Intervjuperson 2 citerar att: ”det är ett levande system” och som enligt personen aldrig tar 

slut. Vilket författarna kan förstå utifrån organisationens tankesätt att skapa långsiktiga 

relationer ur affärssynpunkt.  

Intervjuperson 1 menar att det finns ett problem att säkra kvaliteten vid ett ostrukturerat 

arbetssätt vilket är när kunden vet vad den vill ha, men inte vet vad som är det viktigaste 

för dem och att hela tiden komma med nya krav på funktionalitet är en farlig 

kombination. Som nämnts tidigare bör de involverade medarbetarna sätta sig ned 

tillsammans med kunden och strukturerat gå igenom vad som är viktigt, mindre viktigt 

och på så sätt bygga någon form av prioritetsordning samt förklaras för kunden vad för 

funktioner som är viktiga att ta med inom ramen för projektbudgeten. Här kan det finnas 

risk att gå i fällan genom att arbeta med saker som inte är av högsta prioritet och därmed 
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missa viktiga funktioner vid slutet av projektet som vidare blir ett förvaltningsuppdrag. 

Därför menar författarna till denna studie att det är vikigt med kommunikationen mellan 

utvecklare och kunder, vilket också intervjuperson 1 instämmer på. Det kan alltså vara 

mycket svårt att mötas på en nivå där båda parterna kan förstå varandra på ett bra sätt, 

Det kanske i vissa fall är bättre att ha ”en” eller några få personer som har kontakten med 

kunden så att en optimal situation kan uppstå och skapas. Vidare säger personen att det 

inte dokumenteras alltför mycket och inte i detalj och hävdar att kravspecifikationen är 

likvärdig systemdokumentationen, vilket författarna anser vara farligt eftersom det finns 

vetskap om vad funktionerna skall göra, men inte exakt hur dessa funktioner utförs. 

Vilket i ett senare skede kan skapa svårigheter för en utvecklare som inte är insatt i 

projektet att göra ändringar i det systemet. Personen hävdar att koden är väldigt 

strukturerad skriven, vilket inte betvivlas men i vilken grad och omfattning detta innebär 

är svårare att sia om utifrån att en oinsatt utvecklare skall kunna förstå det som skapats 

för att kunna ta vid och då måste det finnas ett enhetligt utvecklingsspråk som är vida 

känt av många osv. och att det finns en standardiserad struktur t.ex. objekt orienterat 

utvecklingssätt. Risken finns annars att utvecklaren kommer in i en spaghettikod vars 

början eller ände är utom räckhåll och höljt i dunkel som skapats av en lat utvecklare eller 

någon som inte brytt sig om att dokumentera.  

 

Även i detta ostrukturerade arbetssätt ligger största testansvaret på kunden vilket 

författarna till denna studie återigen vill trycka på, och det är inte optimalt. Personen 

säger själv är ganska skönt samtidigt som denne tappar kontrollen över vad som har 

testats och om det har testat tillräckligt och att kunden mot slutet av projektet kommer 

med en stor lista på fel som borde ha upptäckts mycket tidigare, men som det av olika 

anledningar inte fanns tid till då test var inplanerat och tänkt. Återigen kan detta ses som 

att det blir problem utifrån den tidsestimering som planerats för att det ostrukturerade 

sättet inte har klara direktiv och vägledning som en metod kan stödja vid 

systemutvecklingsarbetet och projektet. Samtidigt gäller det än valet av testare då 

kunderna väljs som testare istället för att ta testning som en del av projektet under tidens 

gång av professionella testare. Intervjuperson 1 säger att: ”vi gör ju inte så att vi sätter en 

dum användare framför och säger ”klicka lite här och där och se vad som händer” ... det 

skulle nog gå men risken är samtidigt då att användaren skulle starta något som kanske 

sänker databasen”. 

 

Detta tolkar författarna till denna studie som att det hade varit bra att göra på detta sätt för 

att visa på felaktigheter och buggar i systemet, men att detta inte görs för risken att sänka 

databasen. Det är egentligen bra om någon lyckats sänka databasen för då uppkommer fel 

som i sin tur kan rättas till som kanske skapar ett bättre och mer hållbarare system. 

Risken är annars att fel inte uppkommer och upptäcks, men som i ett senare skede kanske 
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inträffar av misstag i vilket fall och då kommer det få ödesdigra konsekvenser för den 

organisation och verksamhet som systemet fungerar i.  

 

Det känns lite så att ingen björn vill väckas då den sover och att det fungerar bra som det 

är, så alla hoppas på det bästa. Som tidigare nämnts handlar detta om det här med att ha 

skygglappar på sig då det finns en trygghet utifrån via egen erfarenhet och 

organisationerna vill hellre ha förvaltningsuppdragen då det inte finns tidspress utan 

utvecklingsorganisationen kan i lugn och ro uppdatera och sköta problem efter hand då 

systemet implementerats och införts. Detta tolkas som att kunden är i 

utvecklingsorganisationens händer och att dessa kan bli irriterade vid eventuella 

budgetöverskridningar, men att kunderna tyvärr måste acceptera detta då 

systemutvecklingsuppdragen oftast är komplicerade och sträcker sig över längre perioder. 

Kunden är givetvis fri att byta till en annan utvecklingsorganisation, men kan riskera att 

hamna i samma sits där. Enligt personen verkar det som att kunden ändå accepterar vissa 

övertramp och förstår att detta inte är det lättaste. Angående kvaliteten nämner personen 

att det är jätteallvarligt när ett fel hittas efter implementeringsfasen. Detta tolkas som att 

det kan vara en konsekvens av att utvecklarna låter kunden testa istället för oberoende 

professionella testare.  

 

Intervjuperson 1 säger att en testare inte är nödvändig i detta projekt, men att en testare 

behövs i ett större utvecklingsprojekt, samtidigt som hela projektet enligt personen inte 

drivs av organisationen utan delvis av kund vilken har tagit initiativ till testning. Detta 

blir som en motsägelse då det finns en medvetenhet om att fel är jätteallvarliga efter 

implementeringsfasen, men att det ändå sker en ignorering av detta eftersom kunden 

tillåts testa. Som tidigare nämnts är det svårt att veta om kunden testar tillräckligt mycket 

och därav kommer problem ihop med det uttalandet som personen sade tidigare att när 

projektet är slut kommer de ha en jättelång lista på saker som måste åtgärdas för kunden, 

men budgeten räcker inte till för detta. Detta går att återigen koppla till att 

organisationerna försöker få förvaltningsuppdragen.  

 

När projektet är uppdelat mellan två parter på detta sätt blir det svårt att veta vem som är 

skyldig vid ett eventuellt misslyckande och en översikt är svår att ha då olika 

projektledare från olika organisationer och företag engagerar sig olika mycket vid 

utvecklingsarbetet. Det kan vara så att en projektledare har hand om systemutvecklingen 

medan en annan har hand om relationsrelaterade frågor med beställare, ledningsgrupp 

och styrelse. Som en konsekvens av detta som författarna till denna studie tagit upp 

tolkas personens förbättringsförslag som att det vore förslag till att komma ifrån det 

nuvarande arbetssättet som är ostrukturerat för att på något sätt göra 

systemutvecklingsarbetet mer metoddrivet. Vilket författarna förstår när personen säger 
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att denne vill ha hårdare krav från kunden samtidigt som personen vill ställa hårdare krav 

på kunden, vilket hade underlättat systemutvecklingsarbetet.   

 

Refiguration 

Enligt intervjuperson 2 säkras kvaliteten av projektledaren som dokumenterar projektet. 

Programkoden dokumenteras av utvecklarna själva och kunden får stå för all annan 

dokumentation. Dokumentation sker enligt intervjuperson 2 inte i någon större 

omfattning.  

 

Intervjuperson 2 säger att kunden testar i slutet av projektet vid arbete med SCRUM, 

men säger att det mesta av testningen läggs på kunden förutom att utvecklarna testar sin 

egen kod på enhetsnivå, men att det sker ett nära samarbete med kunden som präglar 

arbetssättet. Den största kvalitetssäkringen ligger på kunden eftersom dessa testar 

systemet i slutet vid implementeringen och att det sedan kommer en lista från kunden i 

slutet om vad som är fel.  

Enligt den teoretiska undersökningens resultat kan detta vara till nackdel då det inte är 

säkert att kunderna hittar olika typer av fel eftersom kunden utför arbetsuppgifter och 

rutiner i systemet som de alltid gjort. Genom att låta kunden testa ökar också risken att fel 

inte upptäcks. Fel riskerar även att hittas i ett sent skede som skapar stora risker och 

problem för det som utvecklas för kunden, men att fel också kan uppstå genom att 

utvecklaren och kunden missuppfattar varandra. Genom olika kommunikationsproblem 

kan det bli problem med att säkra kvaliteten gentemot kund genom att nya krav 

tillkommer som en konsekvens av det ostrukturerade arbetssättet som skapar 

kommunikationsproblem mellan utvecklare och kund. SCRUM som utvecklingsmetod 

förordar att test bör ske iterativt i sprintarna, men det största problemet är att 

kvalitetssäkringen ligger helt på kunden. Testningen sker i ett fåtal iterativa faser under 

utvecklingsarbetet. Ett härlett problem utifrån att kund testar är att fel inte upptäcks 

överhuvudtaget och detta är inte förenligt med den teoretiska undersökningens resultat 

om att uppnå hög kvalitet och säkra kvaliteten (se kap 3.5, se kap 3.8 samt se kap 3.9).   

 

Intervjuperson 1 anser också att det är allvarligt när ett fel hittas av kunden, men att 

dålig tidsestimering gör att fel måste åtgärdas i slutet.  Enligt den teoretiska 

undersökningens resultat så är det just detta ostrukturerade arbetssätt som också skapar 

problem utifrån att kunna estimera hur mycket tid som behövs för varje projekt eftersom 

det inte finns någon uttalad utvecklingsmetod och därmed inte heller någon vägledning 

vid systemutvecklingsarbetet. En utvecklingsmetod skapar vägledning och gör det lättare 

att tidsestimera medan en mer experimentell systemutveckling inte har tillräcklig 

dokumentation och saknar struktur för systemutvecklingsarbetet (se kap 3.5 samt se kap 

3.6). Detta påverkar också kvaliteten och ökar riskerna (se kap 3.8 samt se kap 3.9).  
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Intervjuperson 1 arbetar på ett ostrukturerat arbetssätt och hävdar att det är kunden som 

är projektledare och driver det. Enligt teorin kan detta skapa problem genom att den egna 

organisationen inte är tillräckligt involverad eller vet vart ansvaret ligger. Att veta vem 

som är ansvarig för det specifika projektet. Det är också svårt att veta vem som är 

ansvarig vid ett misslyckande för projektet genom att olika projektledare är ansvariga för 

det specifika utvecklingsprojektet och att det därmed finns otydliga roller och 

ansvarsfördelning.  Projektledarens förmåga att leda gruppen utifrån erfarenhet påverkar 

också projektet (se kap 3.10, kap 3.8 samt se kap 3.9).  

5.3 Resultatsammanfattning 

För att enklare greppa det som författarna kommit fram till kommer det allra viktigaste 

att sammanfattas nedan. Om läsaren vill ha en djupare förståelse till hur dessa resultat 

fattas rekomenderas läsaren att läsa refigurationen och följa de anvisningar som anges 

för respektive teorikapitel. 

 

Kunden skall vara nöjd med det som skapats just för dem, vilket kan relateras till 

resultatet från teoriundersökningen om att kunna leverera ett system som är rätt för 

kunden och detta beror på systemutvecklingsmetod. Det är viktigt att välja en metod som 

passar syftet. Kunderna har alltid möjlighet att byta utvecklingsföretag som bättre passar 

deras behov och önskningar. Uppdragen kan skilja sig åt beträffande storlek och ändamål. 

Det är viktigt med duktiga och drivande människor för om detta saknas får det 

konsekvenser vid leveransdagen då system inte är färdiga och budgeten är överstigen.  

 

SCRUM syftar till att ha något fullt fungerande för slutkunden i sista sprinten. Enligt den 

teoretiska undersökningens resultat visar SCRUM att metoden inte passar alla projekt 

eftersom medarbetarna måste kunna axla flera olika roller. Hur väl ett projekt lyckas 

ligger hos medarbetarna. SCRUM ger även struktur till projektet och minskar risken att 

det fallerar. Metoden hanterar även förändringar i kraven på ett bra sätt. Det framkommer 

att vid arbetssätt där det inte väljs eller följs en metod för systemutvecklingsarbete är en 

konsekvens av att tempot är högt vilket pressar utvecklarna och dessa i sig blir stressade 

och ”slänger sig” på kodningen utan någon som helst eftertänksamhet. Under intervjuerna 

framkom det att båda intervjupersonerna föredrar att arbeta agilt och metoddrivet vid 

systemutvecklingsarbetet.  

 

Vissa författare menar att inte följa en metod är riskabelt eftersom det är ett odisciplinerat 

arbetssätt. Att jobba på ett strukturerat och metoddrivet sätt skapar ett mervärde och att 

slutkunden i slutändan får rätt saker inom rätt tidsperiod. Det finns även en känsla av 

trygghet eftersom det finns en metod och struktur att följa. Kunden kan kräva att ett agilt 

arbetssätt och metod för systemutvecklingsarbetet följs och detta baseras oftast på 

tidigare erfarenheter. Vad det gäller kunskap och förståelse är denna viktig för att kunna 

känna till vilka fördelar och nackdelar respektive metod medför för det specifika 
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projektet. En metod bör inte väljas bara för att den ”måste” finnas för att sedan inte kunna 

fullföljas på grund utav okunskap. 

 

Vid användning utav SCRUM är täta möten centrala delar samt att hela tiden vara ”up to 

date”. Dessa möten är även användbara för att lösa knutar i gruppen vilket fås ”på köpet”. 

SCRUM är en metodik som förfinar arbetet i små steg där olika problem kan lösas från 

personligt plan till projekt- och organisationsmässigt plan. En nackdel med SCRUM kan 

vara att medarbetarna inte kan tidsestimera på ett acceptabelt sätt eller inte rapporterar in 

tider och då blir det svårt för projektledaren att få en helhetssyn som kan resultera i att 

kontroll tappas. Projektledaren i SCRUM-projekt kallas ”Scrum-master” och agerar 

coach. Dennes uppgift är och skall vara att guida medarbetarna i teamet då dessa är fria 

att ansvara för varierande delar som de själva kan råda över.  

 

Systemutvecklingsarbete bedrivs utifrån ett visst syfte som handlar om ”varför” något 

utvecklas. Svaret på detta är att utveckling och skapande sker mot en slutanvändare och 

kund som fungerar i ett större sammanhang. Kunderna och slutanvändarna bedömer hur 

bra kvaliteten är för mjukvaran och IT-systemet genom hur väl de kan utföra sina 

uppgifter. Slutanvändarna är i detta fall de som även säkrar mjukvarukvaliteten då de 

själva fungerar som testare. Systemet som skapas ska skapa affärsnytta för slutanvändare 

som ett led i att effektivisera verksamheter med hjälp av IT. Krav och önskemål från 

kunden påverkar storlekten utav projekt och därtill möjligen valet utav metod. Dynamik 

och flexibilitet mellan utvecklaren och kunden är ett måste vid utvecklingen. En viktig 

faktor vid systemutveckling är kommunikation med kund för att veta vad som skall 

byggas, vid avsaknad av en bra komunikation kan detta leda till missuppfattningar som i 

sig kan leda till att projekt misslyckas.  Vid användning utav ostrukturerade och outtalade 

arbetssätt kan det finnas vissa negativa aspekter som att projekt riskerar att haverera som 

en följd av att det inte existerar någon gemensam och uttalad struktur vid 

utvecklingsmetod.  

 

Det ostrukturerade systemutvecklingsarbetet har en viss struktur i arbetssättet genom att 

medarbetarna anammat och valt delar som de vill arbeta utifrån. Även det ostrukturarade 

arbetssättet kräver iterativa möten med kunden, men styrningen är inte lika hårt hållen 

som vid arbete med t.ex. SCRUM. En annan anledning till det ostrukturerade sättet är att 

traditionell systemutveckling ansetts ha alltför låsta faser vid hantering av kundernas alla 

önskemål och kravförändringar vilket ofta ledde till projektmisslyckanden. Bristen på 

vägledning är en uppenbar risk med detta arbetssätt men det kommer ändå ner till att 

skapa affärsnytta och hållbara relationer vilket går att göra även om en uttalad metod inte 

följs. 
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En svårighet med att följa SCRUM kan vara svårigheten i att uppskatta tid för olika 

projektdelar. När tiden är knapp fokuseras det ofta på de viktiga delarna, vilket även 

uppvisar brister i projektledarens roll. Testningen i SCRUM som nämndes tidigare blir 

lidande som är en konsekvens av dålig tidsuppskattning vilket egentligen agila 

systemutvecklingsmetoder har en flexibilitet för och hanteringen av kravförändringar. 

Hur långt medarbetarna kommer i varje sprint beror på deras vilja och iterationerna och 

sprintarna kan skapa merkostnader och göra så att deadlinen överstigs. Det är även i 

sprintarna som test bör ligga iterativt längs hela utvecklingsprocessen. När utvecklarna 

själva inte hinner testa och kvalitetssäkra är detta oftast en följd av nedprioritering utifrån 

dålig tidsestimering vilket enligt empirin och teorin visar på svårigheter när arbetet sker 

enligt SCRUM. Om ett projekt lyckas eller ej beror också givetvis på SCRUM-teamet 

och medarbetarnas kompetenser tillsammans med SCRUM-masterns förmåga att leda 

utvecklingsprojektet framåt och änvända de resurser som denna har att tillgå på bästa sätt. 

Det riktas en viss kritik till att medarbetare inte heller finner sina roller i projektet och det 

blir ofta att en roll får tas, men detta borde vara tydligare utdelegerat av SCRUM-mastern 

så att det finns ett tydligt ansvar för alla medarbetare i projektet eftersom alla 

medarbetare är ansvariga för projektets framgång. En oerfaren projektledare bidrar till att 

ansvar inte delegeras och att medarbetarnas kompetenser i teamet inte tas tillvara på. 

 

För att kunskap och kompetens skall överföras emellan medarbetarna används fördelning 

av arbetsuppgifterna där medarbetarna tillåts göra delar som de inte är van vid. Det 

riskabla med detta är om den enskilde medarbetaren blir ensam och låst vid något vilket 

medför risken att inte ansvar kan tas och för projektet innebär detta att det inte blir något 

utav utvecklingsprojektet som helhet. Enligt den teoretiska undersökningens resultat finns 

det klara fördelar med att använda en utvecklingsmetodik vid systemutvecklingsarbetet 

utifrån tids och kostnadsaspekter.  
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6 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet kommer bestå utav en diskussion som kommer att byggas kring den teoretiska 

undersökningen och kompletteras med den empiriska undersökningen där olika aspekter 

från respektive fält kommer att vägas in i diskussionen vilken i sig kommer att stå som 

grundfundament för en modell vars överlappning kommer att inrymma essensen i studien. 

Det kommer därför inte hänvisas till olika delar i teori och empiri eftersom dessa redan 

vävs in vid varje anträtt område. 

 

6.1 Den sammanfattade diskussionen 

Ett problem vid systemutvecklingsarbete är att hantera krav och önskemål genom 

systemutvecklingsarbetet. För att kunna veta exakt vad kunden vill ha och i vilket 

sammanhang som ett system skall fungera i är det därför viktigt att det sker en noggrann 

förstudie innan själva utvecklingsarbetet så att projektledaren vet vad som skall göras, 

varför något skall göras och hur vägen dit skall se ut. I nästa steg skall projektledaren 

informera teamet och kunden om hur det hela kommer se ut och därefter sätts en 

passande minimal budget. För att kunna planera och budgetera är det viktigt att veta vad 

för resurser det finns för att tillgå. Dessa nämnda resurser vilka är människor som skall 

vara duktiga på att jobba i team och på detta vis skall sträva att uppnå samma mål dvs. 

skapa ett mervärde för kunden genom att kunden i slutändan kommer att bedöma hur väl 

arbetet utförts utifrån kvalitet som funktion.  

 

Det bör finnas måttligt med möten som löser knutar för om dessa knutar får kvarstå och 

underbygga projektet kan en viss irritation skapas hos medarbetarna som jobbar i team. 

Dessa människor måste kunna anpassa sig till andra människor, deras arbetssätt samt 

värderingar för att inte bromsa projektets framfart. En annan faktor är 

kunskapsöverföringen som genom att vilja anpassa sig kan en medarbetare lära av 

varandra och utnyttja varandra på bästa sätt. I ett sådant skede finns ingen möjlighet att 

vara rebellisk eftersom det då inte sker någon produktiv utveckling. Medarbetarna i 

gruppen bör kontrollera normer och värderingar som gör att dessa måste följas. Därför 

måste varje medarbetare underkasta sig detta.  

 

Genom en tydlig planering och kartläggning av vad, hur och varför går det att uppnå ett 

lyckat projekt. Att delegera ut tydliga ansvarsområden och roller till medarbetare är något 

som påbackas från båda hållen och som bör påvisas tydligt i metoden. Rollerna skall vara 

tydliga för att medarbetarna skall känna sig delaktiga och även att de kan känna att de är 

på sin rätta plats där de kan tillföra mest utifrån kompetens. Projektledarens roll är väldigt 

viktig och är ansvarig för om ett projekt skall lyckas. Ledarskapet från denne skall vara 

tydligt och ansvar skall delegeras ut till medarbetarna. Ledarskapsstilen kan skapa 
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problem eller vara lyckat för projektet beroende på hur detta ledarskap uppfattas utav 

medarbetarna. Som nämnts tidigare så krävs det tydliga avstämningar i den initiala fasen 

dvs. hur det har gått under den första delen innan nästa fas kan inledas. Ett problem med 

systemutvecklingsarbete är när utvecklingsorganisationer blir stressade och hamnar i 

tidsnöd så går ofta den valda systemutvecklingsmetoden ifrån för att medarbeterna och 

speciellt utvecklarna känner att de behöver ”arbeta på” istället för att hålla sig till en viss 

metod och ”plan”. Detta gäller även det ostrukturerade arbetssättet där en 

utvecklingsmetod inte följs varpå tid och budget inte kan hållas pga. avsaknad av 

tidsplan, projektplan och utvecklingsmetod som vägledning.  

 

En central del är också kommunikation med kund för att på så sätt ligga i fas med 

kundens livsvärld. I samband med att hantera krav och önskemål från kunden genom 

kommunikation är det viktigt att också prioritera krav utifrån tid, pengar och resurser.  

 

Samtidigt bör krav av stort värde klaras ut i ett skede som ligger innan själva 

utvecklingsstadiet. Det går att skapa ett prototypstadie där kunden får påpeka om viss 

funktionalitet är överflödig eller om någon viktig del inte finns med. Här ges bollen till 

kunden som bollar den mellan sig i organisationen innan den passas vidare till 

projektledaren och utvecklarna. På så sätt minimeras risken för att fel saker byggs i det 

senare utvecklingsstadiet. 

 

Som tidigare nämndes skall en projektplan skapas initialt för kund så att det finns en 

struktur för hur arbetet skall fortlöpa. Att ha tydligt utsatta deadlines bör finnas med i 

projektplanen och genom avstämningar går det att på så sätt utvärdera hur projektet 

fortlöper över tid vilket skapar en trygghet för medarbetare, kunder och organisationen så 

att utvecklingsarbetet inte bedrivs ”adhoc” vilket kan leda till att projekt faller samman. 

En annan viktig del vid systemutveckling är skapandet av skisser och tidiga 

designförslag, såkallade prototyper; för att tillgodose kundens idéer och uppfattningar 

vilket resulterar i en bättre slutprodukt eftersom de baseras på kundens önskningar och 

krav. Dessa prototyper skall ligga till grund för det slutgiltiga systemet. 

 

Ett problem vid utvecklingsarbete är att det tillkommer önskningar och krav från kunden 

som inte funnits och därmed inte kunnat behandlas tidigare. Prototyping är alltså tänkt att 

minimera risken för detta genom ständiga iterationer emellan kunden och utvecklingen. 

Det kan förekomma förändringar av krav vid utvecklingsfasen men eftersom ett iterativt 

utvecklingssätt följs så kan detta pareras. För att knyta an till tidigare resonemang följer 

en metafor: Det liknas vid ett husbygge genom att kunden inte kan kräva att husets form 

skall se ut på ett annat sätt närväl taket skall placeras på huskroppen. Det är därför 

viktigt att i ett inledande skede prioritera viktiga krav för att på detta vis också kunna 

bygga rätt system och funktioner tillsammans med prototyputvecklingen. 
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Vid utvecklingsarbetet är det också viktigt att verifiera det som utvecklas genom tester 

som är ett led i att kvalitetssäkra systemet och dess funktioner för kunden. Test och 

utveckling bör vara som en iterativ fas med ett synergiskt samspel för att på detta vis 

kvalitetssäkra att kunden får rätt system och funktioner som har utvecklats under tiden 

med hjälp av prototyping och skisser samt sedan i utvecklings och testfasen. Själva 

testningen som i detta fall ligger mestadels på kunden kan komplikationer inträffa. I de 

fall då kunden är engagerad och gör sitt bästa för att maximalt testa alla funktioner i 

systemet kan det gå bra. I de fall då kunden inte har tid och genomför ett dåligt testarbete 

kan det gå illa. Organisationerna bör komma överens om att antingen kunden eller 

utvecklingsorganisationen anlitar en professionell testare vilken kan antingen leda 

testningsarbetet eller testa själv för att säkra kvaliteten.  

 

Implementationen av systemet skall kunna ske smärtfritt om föregående steg har följts 

som ett led i att minimera riskerna och kvalitetssäkra det som utvecklas utifrån kunden 

och dess behov. Först därefter kan kvalitet mätas utifrån hur nöjda kunderna är med det 

som skapats och nyckeln till detta är att hantera krav och önskemål tidigt i 

initieringsfasen och vid prototyp-utvecklingen för att säkerställa att inte fel saker skapas 

då detta kommer påverka de efterföljande faserna. Nyckeln till detta är kommunikation 

och feedback mellan kund och utvecklarna då utvecklarna finns till för att skapa 

mervärde för kunden och för att effektivisera kundens verksamhet och arbetsuppgifter 

som skapar affärsnytta. En annan viktig aspekt är dokumentationen. Genom att 

dokumentera projektet och med avstämningar och möten går det på så sätt att ha full koll 

på vad som skapats och även att projektplanen följs med tydliga ansvarsfördelningar 

mellan medarbetare i teamet och ansvarig projektledare.         

 

När projektet väl nått slutfasen vilken inrymmer implementationen varpå uppföljningen 

och slutligen förvaltning så skall minimalt med fel finnas i systemet. De fel som uppstår 

trots en väl genomförd förstudie med prototyper och kravprioritering som utvecklarna har 

följt och utvecklat efter och vilken därefter systemet blivit testat av användarna, så skapas 

en förvaltningslista med olika punkter som skall åtgärdas, förbättras eller uppgraderas 

efter att projektet slutförts. Diskussionen kring vem som bör testa mjukvaran anses av 

författarna inte ligga inom ramen för denna diskussion. Enligt författarna bör 

förvaltningen utav systemet tillfalla den organisationen som har skapat mjukvaran dock 

finns det inget som säger att denna får uppdraget. Ifall uppdraget tillfaller organisationen 

så kan det kanske vara lättare att åtgärda felen. Ur ett annat perspektiv kan felen bero på 

inkompetens hos organisationen. Vid ett sådant läge kan det vara bättre att ge uppdraget 

till en annan förvaltningsorganisation som kan se dessa förvaltningspunkter med fräscha 

ögon vilket kan ge ett mervärde då en bättre lösning hittas. 
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Ett annat problem med SCRUM är att det hålls många möten vilket både kan vara ett sätt 

att lösa saker och ting men kan även låsa medarbetarnas frihet. Personer som redan vet 

vad de skall göra och hur de tvingas med på mötena för att metoden skall följas. Vissa 

gånger hålls möten dagligen under projektets gång vilket kan vara påfrestande. En bättre 

planering med färre möten är då att föredra. All personal kanske inte behöver vara med 

på möten då vissa redan har klara och färdiga uppgifter i annat fall bör de gå på mötet. 

För att gå ifrån dagliga möten går det att ha vissa uppsamlingspunkter med avstämningar 

hur långt projektet kommit, vad som gjorts och då finns även möjlighet att omprioritera. 

Är det duktiga utvecklare som är med i projektet så kan mötena minimeras och enbart då 

avstämning skall ske kan personalen vara med. Är förhållandet motsatt kan det vara bra 

med fler möten där kunskapsöverföring sker för att inte avstanna utvecklingen. 

 

Utifrån diskussionen ovan har en SWOT modell skapats som förtydligar den teoretiska 

och empiriska diskussionen via ett klargörande utav styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot (se figur 6.1). 

 

 
 

Figur 6.1: Visar styrkor, svagheter, möjligheter samt hot vid ostrukturerad systemu-

tveckling kontra metoddriven utveckling. 
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6.2 Slutsatser 

 

Under denna rubrik besvaras studiens delforskningsfrågor vilka i sig indirekt besvarar 

huvudforskningsfrågan. Resultaten redovisas som så att en delforskningsfråga 

presenteras och därefter redovisas slutsatserna för den presenterade frågan, detta görs 

för samtliga delforskningsfrågor tills det att frågorna är besvarade. 

 

 ”Hur kan systemutveckling bedrivas enligt agil systemutvecklingsmetod? 

Besvaras via slutsatserna nedan: 

 

Den här slutsatsen är av störst intresse för de akademiska och professionella 

målgrupperna då systemutvecklingsmetoder kan utvecklas och tillämpas inom både 

akademi och industri. Även för personer i målgruppen allmänna som har ett intresse för 

systemutveckling kan denna slutsats vara intressant. En drivande faktor för att bedriva 

systemutvecklingsarbete är människor som skall utveckla ett IT-system för 

slutanvändare/kund. Det behövs även en projektledare som är en SCRUM-master och det 

är projektledarens ledarstil och hur väl denne kan leda gruppen som är avgörande. 

SCRUM-master skall fungera som en guide där team medlemmarna i SCRUM fungerar 

som mer eller mindre självförsörjande med olika kompetenser och kunskaper. 

Medlemmarna i teamet är själva ansvariga för hur projektet kommer att lyckas. SCRUM 

är en populär agil utvecklingsmetod där arbetssättet sker iterativt med sprintar som 

fungerar som faser där syftet är att leverera delfunktioner och små leveranser för att 

kunna skapa en helhet i slutet till slutanvändare och kund. Genom att bedriva 

systemutveckling med SCRUM får utvecklarna och beställarna en mycket 

anpassningsbar metod och struktur som ger trygghet till samarbetet som är fyllt av 

mängder med möten.   

  

 ”Hur kan systemutveckling bedrivas enligt det ostrukturerade arbetssättet? 

Besvaras via slutsatserna nedan: 

 

Målgruppsbilden för denna slutsats är identisk med föregående frågeställning. 

Systemutvecklingen bedrivs utan någon uttalad utvecklingsmetod. Arbetet sker utifrån en 

stark dynamik och ett samspel mellan utvecklare och kund/slutanvändare. Arbetet har en 

viss struktur, men denna är inte bestämd. Arbetssättet ligger i utvecklarens intresse och 

egna sätt att utveckla då det råder stor frihet i att skapa något för kunden. Dock är 

programkoden väl strukturerad och följer organisationsnorm. Arbetssättet har sin grund i 

människointeraktionen snarare än att vara processorienterat. Den drivande faktorn för ett 

lyckat projekt är kommunikation mellan utvecklare och kund vilket skall fungera som en 

motivation och skapa driv hos utvecklaren att vilja överträffa kundens förväntningar och 

önskningar. Detta ostrukturerade arbetssätt fallerar om inte det ovan nämnda uppfylls.  
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 ”Vilka konsekvenser kan uppstå med att bedriva en agil systemutvecklingsmetod 

kontra att använda ett ostrukturerat arbetssätt? Besvaras via slutsatserna nedan: 

 

Den här frågeställningen berör samtliga målgrupper. Både i akademiska och industriella 

projekt är det viktigt att ha ett effektivt arbetssätt och undvika resursslöseri för att uppnå 

affärsnytta. I förlängningen kan detta även påverka allmänheten då ett ineffektivt 

arbetssätt kan resultera i förhöjda kostnader och dåligt fungerande produkter. En 

konsekvens av en stor frihet kan vara att tidsuppfattning och estimering tar stryk då olika 

erfarna utvecklare estimerar på olika sätt. Då strukturerad och metoddriven utveckling 

sker i sprintar kan utvecklarna känna en tidspress vilken kan leda till överarbetning och 

att detta fördärvar utvecklarnas arbete. Det sistnämnda kan vara en konsekvens utav sena 

krav vilka bidrar till tidspress och ihophastade funktioner vilket direkt påverkar 

kvaliteten. Ansvarsfördelningen är en annan konsekvens av att arbeta enligt på bådadera 

sätten då utvecklarna oftast inte förstår vad deras roll är i projektet. Denna fördelning av 

roller bör vara mer specificerad med undantag för att medarbeterna ibland får gå ifrån sin 

roll och fylla på där det behövs och hjälpa andra medarbetare i teamet. Projektledarens 

roll viktig då denne delar ut roller, samtidigt som denne bör styra mot ett gemensamt mål. 

Något som kan påverka projektet är projektledarens personlighet och erfarenhet.  

 

Dålig kommunikation mellan projektledare och de anställda kan direkt påverka kvaliteten 

men även mellan utvecklarna i sig och deras kommunikation med kund och beställare. 

För att knyta an till erfarna och oerfarna anställda så är kunskapsöverföring en viktig 

faktor i hur väl ett projekt kommer att klara en budget och hur bra system blir vilket kan 

direkt kopplas till projekthaveri. Metoden i sig får inte ”ta över”, den skall fungera som 

en vägledning och återigen konstateras att en erfaren ledare använder sig utav en metod 

medan en oerfaren låter metoden styra vilket i sig utvecklar en metoddiktatur. En erfaren 

projektledare anpassar metoden till projektet vilket bidrar till trygghet och god struktur 

vilket även kan omfatta en god kommunikation. 

 

 ”Hur kan kvalitet säkras under systemutvecklingen utifrån det strukturerade och 

metoddrivna (agila) och ostrukturerade utvecklingssättet? Besvaras via 

slutsatserna nedan: 

 

Även den här frågeställningen berör samtliga målgrupper. Att kunna leverera system av 

god kvalitet bör vara viktigt både i akademiska och industriella projekt. Kvalitetsaspekten 

är även viktig vid utveckling av nya systemutvecklingsmetoder, inom både akademi och 

industri. I slutändan påverkar det även allmänheten i egenskap av kund då bristande 

kvalitet kan få allvarliga konsekvenser. En projektledare bör föra dokumentation under 

hela projektets gång. Projektmedlemmarna bör vara ansvariga för att dokumentera den 
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egna koden samt att även möten bör på något sätt ”fångas” för att inte tappa information 

på vägen. Det är viktigt för kvalitetssäkringen för utvecklingsprojektet att det finns en 

tydlig ansvarsfördelning och ledare för projektet som kan styra det mot tydliga uppsatta 

mål.  

 

En nyckel är att jobba tidigt med krav och design för att säkra kvalitén utifrån att rätt 

saker skapas för att minimera fel i slutet utav ett utvecklingsprojekt. Det är inte meningen 

att kunder skall få ett system som inte går att användas och som inte skapar mervärde och 

affärsnytta för kunden. För utvecklingsorganisationen skapas motsvarande onytta i form 

av dåligt rykte. 

 

En annan faktor som är avgörande för systemutvecklingen är god tidsestimering. Genom 

att estimera rätt i faserna och låta utvecklarna få bestämma själva hur lång tid en 

utvecklingsiteration kommer att ta, är det enklare att få en verklig budgetering. Oerfarna 

utvecklare estimerar upp mer tid för att de kanske måste söka upp information för att 

kunna slutföra en funktion medan en erfaren utvecklare redan stött på ett liknande 

problem och kan skapa funktionen snabbare.  

 

Kvalitetssäkringen bör ligga längs hela projektets gång. Att sätta kvalitetssäkringen på 

kunden utan några specifikationer på hur testning bör ske leder till olika risker i form av 

okunskap eller bristande engagemang. Följande konstateras: När väl test skall 

genomföras måste dessa tester utföras efter specifika krav och villkor då test kan tillfalla 

olika organisationer vilka har varierande kunskap kring denna fråga. Dock görs alltid 

vissa tester utav utvecklarna själva i form av system test och enhetstest. 

 

Slutsatserna ovan som delmängder besvarar i sin helhet huvudforskningsfrågan: ”Vilka 

fördelar och nackdelar finns det med att bedriva systemutveckling inom agil 

utvecklingsmetod respektive på ett ostrukturerat sätt?” 

6.3  Utvärdering av metod 

För denna studies undersökning har Ricoeur´s textanalys tillämpats för att på detta sätt 

kunna hitta och synliggöra olika perspektiv på hur systemutvecklingsmetoder och 

arbetssätt kan användas vid systemutvecklingsarbetet i systemutvecklingsorganisationer. 

Genom Ricoeur´s textanalys har författarna kunnat relatera ovan nämnda perspektiv till 

hur systemutvecklingsmetoder och arbetssätt används vid systemutvecklingsarbete. 

Genom att använda textanalys har det samtidigt skapat en chans att kunna sätta teori till 

fenomenet som studerats. Litteraturen har visat på fördelar och nackdelar genom att 

tillämpa olika arbetssätt och utvecklingsmetoder vid systemutveckling. För 

undersökningen och den empiriska studien beträffande hur systemutvecklings-

organisationer arbetar praktiskt vid systemutveckling har kvalitativa intervjuer använts 
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och som analysmetod har Ricoeur´s tre stadier av tolkning via mimesis tillämpats i 

analysen med prefigurationen; där en beskrivning getts av utvecklingsorganisationernas 

utvecklingsmiljö, konfigurationen; där tolkning av det som intervjupersonerna säger skett 

utifrån verkligheten och till sist refigurationen; där en reflektion gjorts utifrån teori och 

hur författarna tror att olika förhållanden påverkat svaren. 

 

6.4 Utvärdering av undersökningen  

Utvärderingen av undersökningen utgår ifrån Larsson (1994) och dess kriterier för att 

utvärdera en kvalitativ studie mer än bara validitet och reliabilitet. Utifrån kvaliteter i 

framställningen som helhet med de tre infallsvinklarna perspektivmedvetenhet, intern 

logik och etik; så är den viktigaste aspekten för kvalitet i framställningen som helhet att 

påvisa förförståelsen i samband med perspektivmedvetenheten. För denna studie har detta 

tillämpats utifrån graden av att påvisa och presentera studiens avgränsningar, författarnas 

bakgrund som tar upp förförståelsen utifrån egna erfarenheter inför studien samt 

klarlägga studiens tolkningsteori. För att skapa en så bra grund som möjligt beträffande 

den interna logiken för studien har forskningsfrågorna förklarats som skall fungera som 

en central punkt för studien och att dessa kopplats till empiri och teori för att senare 

kunna analyseras. Vidare har förklaringar getts huruvida datainsamling skall ske med val 

av metod och urval av intervjupersoner som är representativa för denna studies 

forskningsområde samt att analysmetoden med utgångspunkt från hermeneutiken och 

Ricoeur presenterats och tillämpats genom studien för att på så sätt presentera ett resultat. 

Beträffande etiken för denna studie har de medverkande intervjupersonerna i den 

empiriska undersökningen varit anonyma och att respektive organisation förblivit 

anonyma. De resultat och slutsatser som framkommit i samband med den empiriska 

undersökningen speglar den rådande verkligheten och aktuella, naturliga sammanhang 

och företeelser. Resultaten har således presenterats utifrån verkligheten. 

 

Det andra kriteriet enligt Larsson´s (1994) utvärderingskriterier utgår ifrån resultat som 

kvalitet med innebördsrikedom, struktur och teoritillskott. Denna studie har haft sin 

utgångspunkt i att förklara och presentera olika fenomen och företeelser i samband med 

systemutveckling och hur olika arbetssätt kan påverka det som skapas. Genom att 

presentera vad systemutveckling är och hur den kan bedrivas genom att via en empirisk 

undersökning kartlägga olika företeelser och arbetssätt i verkligheten går det också att 

uppnå en förståelse för hur systemutveckling kan bedrivas. Genom detta skapa också nya 

kunskaper och insikter om att använda en viss typ av arbetssätt eller utvecklingsmetoder 

vid systemutvecklingsarbete. Det finns en svårighet i att tvingas balansera 

innebördsrikedomen samtidigt som att studien skall kunna följas på ett enkelt och 

överskådligt sätt och ha struktur. För denna studie har empirin tolkats med hjälp av 

textanalysen enligt Ricouer´s mimesis och ställts mot det teoretiska underlaget. 
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Teoritillskottet sker med hjälp av att textanalysen ger oss nya kunskaper och insikter som 

adderar ny teori under studiens gång.         

 

Det sista kriteriet för utvärdering av en kvalitativ studie enligt Larsson (1994) är 

resultatens validitet med fem olika infallsvinklar; diskurskriteriet, heuristiskt värde, 

empirisk förankring, konsistens och det pragmatiska kriteriet.  

För studiens trovärdighet och validitet kan resultatet valideras gentemot fem 

infallsvinklar som är viktiga för studien som helhet. I samband med den empiriska 

undersökningen har flera perspektiv och företeelser ställts mot varandra som möjliggjort 

utvärdering mot vissa företeelser och således har diskurskriteriet uppfyllts. Detta har 

möjliggjorts genom den teoretiska undersökningen tillsammans med den empiriska delen 

för att kunna göra en utvärdering och argumentera utifrån olika företeelser. Det som 

framkommit i samband med intervjuer i den empiriska undersökningen sker direkt och 

”här och nu” som innebär att tolkningar gjorts i nutid. För denna studie finns det flera 

små delar som är tänkt att bidra till en helhet utifrån att det är många små delar i den 

teoretiska undersökningen och att dessa olika delar skall fungera som olika påverkande 

element för hur systemutveckling kan utövas utifrån olika arbetssätt och 

utvecklingsmetoder samt hur många delar kan påverka systemutvecklingsarbetet som 

helhet inom respektive organisation, och då få fram olika kunskaper och erfarenheter 

gällande hur arbetet går till i praktiken vid systemutvecklingsarbete. Detta skapar ett 

heuristiskt värde utifrån att olika kunskaper och erfarenheter som framkommer i samband 

med den empiriska undersökningen ökar kunskapen om hur systemutveckling kan 

bedrivas utifrån olika arbetssätt inom respektive organisation från verkligheten och på så 

sätt också kopplas tillbaka till validitet av resultatet. Resultatet som framkommer påvisar 

fördelar och nackdelar vid att arbeta efter ett visst arbetssätt och utvecklingsmetod för 

systemutvecklingsorganisationer och dess betydelse i verkligheten och på detta sätt så 

täcks det pragmatiska kriteriet in för validering av resultatet.          

 

6.5 Generaliserbarhet 

 

För denna studie har den teoretiska undersökningen varit gediget och har en hög grad av 

generaliserbarhet då teorins roll har betydelse utanför den empiriska undersökningen och 

inte är baserat utifrån särskilda fall. Intervjupersonerna för de respektive intervjuerna för 

den empiriska undersökningen är representativa för studiens forskningsområde med tanke 

på krav på minst 2 års aktiv erfarenhet av systemutvecklingsarbete. En representativitet 

har kunnat uppnås genom användningen av respektive intervjupersons kunskaper och 

erfarenheter och att de två intervjupersonerna arbetar efter skilda metoder och arbetssätt 

vid systemutveckling. Resultatet som framkommit av intervjupersonerna i den empiriska 

undersökningen är en spegling av verkligheten och rådande förhållanden som 
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intervjupersonen och dess organisation befinner sig i. Arbetssättet för respektive 

intervjuperson gäller därmed för hela organisationen då merparten arbetar efter samma 

arbetsmetoder, arbetssätt och utvecklingsmetoder. Det finns därmed liknande värderingar 

i organisationen som speglas av intervjupersonen. En generaliserbarhet kan också göras 

då respektive organisation finns på flera ställen i Sverige, men att förhållandet för 

respektive intervjuperson gäller för organisationen. Organisationerna har ett arbetssätt de 

följer oavsett vad det rör sig om för typ av projekt eller uppdrag och utför således 

utvecklingsarbetet på liknande sätt som intervjupersonerna återger.            

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

 

 Att bedriva en kvalitativ eller kvantitativ forskning beträffande mognadsgraden i 

utvecklingsorganisationerna 

 

 Att bedriva en kvantitativ studie på hur utvecklingsorganisationer upplever press vid 

systemutvecklingsarbetet utifrån tid, pengar och resurser och hur detta påverkar val av 

utvecklingsmetod eller arbetssättet 

 

 Att göra en kvantitativ studie på erfarenheter och hur utvecklingsmetoden SCRUM 

bedrivs inom utvecklingsorganisationer 

 

 Att göra en kvantitativ studie på hur ett ostrukturerat arbetssätt går till vid 

systemutveckling för att hitta eventuella mönster och spår i någon/några uttalade metoder 

 

 Att göra en kvalitativ studie på utvecklingsorganisationer som arbetar med en 

egenutvecklad metod och jämföra denna mot traditionella utvecklingsmetoder 

 

6.7 Spekulationer inför framtiden  

 

Författarna för denna studie tror att det ostrukturerade arbetssättet vid systemutveckling 

är på väg ut och att inom en snar framtid kommer de agila utvecklingsmetoderna såsom 

SCRUM att konkurrera ut de övriga systemutvecklingsmetoderna av den enkla 

anledningen att SCRUM är ett människonära arbetssätt. Med detta menar författarna att 

den är ytterst dynamisk och att organisationer som insett vikten av en sådan metod kan 

med stor fördel över konkurrenterna dra till sig såväl kunder som medarbetare. 

Författarna tror att SCRUM fortfarande ligger i tiden, men att en förbättring utav 

metoden är oundviklig. Organisationer som har stor erfarenhet av SCRUM kan och har 

anpassat den till sin egna. Vid misslyckanden av olika systemutvecklingssätt är det 
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väldigt enkelt att skylla på att metoden inte fungerat, men där det i själva verket varit 

människorna som tillämpat metoden som inte kunnat hantera arbetssättet. En viss 

grundläggande utbildning där det mest grundläggande och viktigaste lyfts fram med en 

viss metod är att föredra och att medarbetare som använder en viss metod förstår vart det 

hela kommer leda och på vilket sätt som metoden kan vara ett komplement. SCRUM har 

vissa begränsningar som kan bli problematiskt vid stora projekt som gör att iterationerna 

och gruppstorleken kommer blir allt fler vilket medför en stor komplexitet och större 

projekt skapar indirekt egna arbetssätt utifrån SCRUM. För att välja ut vilka delar som 

passar och inte så måste det finnas erfarenhet annars så kan projektet haverera eller 

riskera att komma utanför SCRUM’s arbetssätt. 

 

Systemutvecklingsarbete måste framöver kunna utvecklas så att hänsyn tas till att 

mjukvaror måste fungera med andra mjukvaror och äldre system som finns inom olika 

organisationer. Utmaningen är därför att kunna hantera denna "mappning" genom att 

genomföra systemutveckling så att pålitliga mjukvaror och system kan byggas och som är 

flexibla nog att kunna fasas in i äldre systemstruktur och med äldre befintliga mjukvaror 

som finns inom organisationen. En annan viktig del är att utveckla mjukvaror och system 

inom en rimlig tid eftersom organisationer förändras i mycket snabb takt och då måste 

mjukvaror och system också hänga med i utvecklingen. Utmaningen är att utveckla 

system inom en rimlig tid samtidigt som att kvaliteten är bra. Det är också viktigt att 

mjukvaror och system är säkra och att de går att lita på. 

 

Som alla utvecklingsmetoder som folk använt som recept för att kunna ”tillaga” ett bra 

IT-system så kommer det hela tiden ut nya recept som lockar. Kanske lever SCRUM ett 

långt liv, kanske ersätts den om tio till tjugo år, men en sak kan författarna säga säkert. 

Det är en början till ett nytt tänkande, längre och längre bort ifrån maskinmetaforen där 

maskinliknande metoder bestämmer en människas arbetssätt och mer emot att människan 

själv bestämmer arbetssättet och vad denna klarar av.  
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Bilagor  
 

Intervjuer 

 

Transkribering Intervjuperson 1: Ostrukturerat arbetssätt.  
Innan intervjun frågar vi intervjupersonen om han samtycker till att samtalet spelas in. 

Intervjupersonen svara att det går bra. Intervjun börjar. 

 

Allmänna frågor: 

 

1. Fråga: Hur länge har du jobbat med systemutveckling?  

 

Svar: Totalt har jag arbetat med systemutveckling i fyra år. 

 

2. Fråga: Vilka erfarenheter har du sedan innan? Bakgrund?  

 

Svar: Jag är systemarkitekt och har en magisterexamen från Högskolan i Borås 

där jag gick ut sommaren 2007.  

 

Systemutveckling: 

 

3. Fråga: Vilken systemutvecklingsmetod använder du vid systemutveckling här på 

företaget?  

 

Svar: Här… vi använder… det är väl ingen uttalad metod så utan det är lite som 

att.. vad jag förstått det som så använder man lite vad man tycker passar bäst i det 

aktuella projektet man ska jobba med då. Ehh… så som vi har jobbat nu sen jag 

började då så har det varit ganska ostrukturerat, men ändå på ett kontrollerat sätt 

kan man väl säga. Vi har haft korta iterationer då och avstämningar då en gång i 

veckan vad som  har gjorts men ehh ja, men ändå… ganska korta iterationer som 

sagt.   

 

Följdfråga Robert: Ligger det någon grundmodell i botten?  

 

Svar: Ja det bygger väl på RUP med de här olika stegen då.. det känns lite som att 

det mesta bygger på RUP.  Just med kravhantering, man samlar in ja man gör 

förstudie och sen utgår ifrån det då.   

 

Följdfråga Robert: rent praktiskt, hur börjar en dag när ni skall starta ett projekt? 

Hur börjar ni om man börjar från start till mål?  
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Svar: I det projektet som jag är i nu då så var jag inte med från början då eftersom 

jag inte varit här så länge då men vi har ändå haft.. det är uppdelat i mindre delar 

då så att den senaste delen nu då där vi har utvecklat ett administrationsgränssnitt 

för en.. ja.. en sajt kan man väl säga egentligen då och det började väl i princip 

med att vi hade ett möte med kunden och det dom presenterade vad dom ville ha 

och visade skisser då på hur de hade tänkt sig att det skall se ut och lite hur det 

ska fungera och så. Jag kan ju säga det också att det här har ju iochförsig dom har 

ju använt.. dom har gjort en förstudie innan några här ifrån företaget då, så det har 

ju funnits redan och de har ju vetat om lite vad som kunde komma då men just när 

den här delen drog igång då så var det avstämning, genomgång och egentligen 

kravinsamling då vad dom ville ha.  

 

Följdfråga Dennis: fanns det någon speciell modell dom följde då?  

 

Svar: Nej det gjorde det inte.    

  

4. Fråga: Hur använder du ”metod x” i systemutvecklingsprocessen?  

Se föregående svar. (frågan besvarades i föregående svar). 

 

5. Fråga: Använder du ”metod x” som systemutvecklingsmodell eller 

projektledningsmodell?  

 

Svar: Ehh.. det är väl.. alltså.. ja.. det är ingen uttalad modell heller egentligen då 

utan det är ju mest för att.. man kan väl säga att vi kör ju våra avstämningar så att 

det är en utvecklingsmodell egentligen, projektet i sig känns som att det flyter lite 

ovanpå bara så och håller ihop det hela då… (skratt) det är lite flummigt va. Det 

blir lätt så känns det som när man inte har någon uttalad modell så … på företaget 

jag jobbade på innan så fanns det ett uttalat sätt att jobba på, det fanns en 

specifikation så här ska vi köra våra projekt då men det följdes ju inte då istället 

så och då blev det också lite såhär att det var kravinsamling sen var det i princip 

tilldelning av resurser och utveckling då och det är väl lite så det är här också på 

företaget känner jag att vi har kört kravinsamling och så börjar vi koda då och så 

undertiden.. samtidigt som vi programmerar då och utvecklar så slipar dom ju på 

specifikationerna då och kommer med mer önskemål och så det… jag hade gärna 

sett att det var lite mer strukturerat faktiskt för det drar lätt iväg med timmar och 

önskemålen blir ju inte färre heller utan funktionaliteten som dom vill ha den blir 

ju mer bara så då.. ja, i slutändan får man ju prioritera ner saker där.  
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Följdfråga Robert: så då blir det kodning, nya krav, ny kodning igen, nya krav, ny 

kodning och sen tillslut blir det klart?  

 

Svar: Ja.  

 

Följdfråga Robert: jobbar ni nära kunderna?  

 

Svar: Ja, det gör vi, vi har väl inte kontakt dagligen men två gånger i veckan.. en 

gång i veckan har vi avstämningsmöte då och sen pratar vi med dom vid behov då 

när det är saker som är oklara då……  

 

6. Fråga: Går du ifrån ”metod x” i vissa tillfällen?  

 

Svar: Nja, eftersom det inte finns en uttalad modell så.. ehhm… nej, det gör ju 

inte det. (skratt) 

 

7. Fråga: Har du stött på svårigheter med ”metod X”?  

 

Svar: ja, absolut,. Det svåra är ju då att iochmed att man inte har en…ehh.. jag 

tror att dom har nog försökt att jobba efter någon typ av modell då, dom som 

driver det här projektet eller projektledaren och så men det har varit lite svårt för 

dom tror jag om… det känns som att dom varit lite oerfarna då och då har det 

blivit lite mer lössläppt då va så man har fått nya krav hela tiden och nya 

önskemål men budgeten är hela tiden densamma då den och det svåra är då att.. 

dels för oss att uppskatta.. okej, hur lång tid tar det här och kan det här prioriteras 

ner eller bytas ut mot något annat då.  

 

8. Fråga: Vilka fördelar anser du att ”metod x” och det här ostrukturerade 

arbetssättet medför?  

 

Svar: Nja (tveksamhet)…. Om man ser ur utvecklarsynpunkt då så, alltså det är ju 

ganska fritt sätt att jobba på man får ju… man får ju i princip söka informationen 

själv då. Ehhh och liksom få information ifrån kunden egentligen men ahh.. får 

man välja så är det nog.. nja jag skulle nog föredra och ha en mer strikt modell 

och gå efter även om det är en agil modell då så skulle jag nog ändå försöka ha 

lite mer struktur i det hela. Ehm.. risken med det här är ju att det inte blir nånting i 

slutändan, man påbörjar saker och så prioriteras dom ner och så påbörjar man nya 

saker som prioriteras ner och sen i slutändan så står man där med ingenting då 

istället. Ehh, nu då i det här fallet så har det gått ganska bra ändå ehh.. iochmed att 

dom.. en av dom som var med och tog fram kravspecen då .. ehh var med och.. 
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alltså vi är alltså inne i andra delen av det här projektet då så han var med i första 

delen och då drevs det ifrån detta företaget då så han vet mer eller mindre vad det 

handlade om då och är väldigt insatt i hur… och vad kunden ville ha då. Så… så 

sett så funkar det i det här fallet, men jag tror att hade det varit så att kunden helt 

och hållet själv drivit det här och utvecklarna inte var mer insatta än just med den 

informationen som kom ifrån kunden under utvecklingen så hade det blivit stora 

problem.  

 

9. Fråga: Vilka nackdelar anser du att ”metod x” medför?  

 

Svar: Ehh.. nej, ja.. det är ju att det är svårt med tids.. vad heter det.. att hålla sig 

inom budgeten och timmarna då.. vi har ju fått ett visst antal.. eller kunden har ett 

visst antal timmar då som dom kan disponera då och då, vi är ju en del av dom 

timmarna då, så när dom är slut nu då så.. enligt dom så får vi inte mer då och då 

gäller det att vi är klara med nånting som vi kan leverera då.     

Risk/kvalitet: 

 

10. Fråga: Vilka risker ser du med att jobba på detta sätt? 

 

Svar: ehh.. jag det är ju framförallt att saker inte blir färdiga då.. det blir.. jag tror 

att det kan vara lätta att missa saker.. nu är kunden väldigt medveten om vad dom 

vill ha fast inte hur dom vill prioritera det då.. ehm.. det är väldigt mycket 

önskemål  och väldigt så… men det kan vara svårt tror jag för dom att förmedla 

till oss exakt vad som är väldigt viktigt och vad som är väldigt önskvärt. Ehh.. det 

är ju…. Det är bättre.. jag känner ju att det är bättre att det fungerar liksom.. det 

som görs fungerar bra ehh… än att det fungerar lite så där halvbra och så får man 

med mycket sån här lullull runt omkring och trevliga funktioner, det är ju alltid 

bra eller trevligt men ehh grundfunktionaliteten är ju trots allt viktigare då  för 

risken är då att den kommunikationen brister lite kanske så att vi då får.. ja.. så att 

vi jobbar med fel saker helt enkelt. 

 

11. Fråga: Hur gör du med dokumentationen till det som skapats när du jobbar på det 

sättet? 

 

Svar: ehhh iochmed att vi så som vi gör nu då så.. vi utvecklar ju efter en 

systemkravsspecifikation då egentligen så vi har ju inte riktigt kommit till det här 

att vi dokumenterar ju inte varje funktion och så i detalj utan.. rent 

programmässigt då utan hela systemet är ju nedspecat i ja.. egentligen 

kravdokumenten då. Ehh. Och det ligger ju lite på kunden i det här fallet också då 

att.. vi dokumenterar ju koden så gott vi kan då men systemdokumentationen får 
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ju kunden i det här fallet driva eftersom att det är dom som ehh… driver projektet 

då. Sen… så har dom ju.. dom har ju…. Det finns ju även hjälpdokumentation om 

man säger så.. ja vanliga F1 knappen då.. vad jag vet är inte implementerad men 

det ligger också på kunden då egentligen det mesta av dokumentationen som inte 

rör koden ligger ju på kunden då om det är dom som driver den annars hade ju vi 

haft den på oss då och dokumenterat.    

 

Följdfråga Dennis: Är det lätt för en annan programmerare att sätta sig in i er kod 

med den mängden dokumentation? 

 

Svar: ehmm.. ja, det skulle jag nog tro att det är.. när jag började i projektet för en 

och en halv månad sedan ungefär så kände jag att det var.. det fanns.. genom och 

läsa systemkravspecen då så kände jag att då fick jag en bra insyn i hur det var 

tänkt att det skulle fungera. Sen att jag inte hade nån tidigare erfarenhet inom 

området då det… så är det ju ofta men man förstod ändå dom grundläggande 

begreppen och funktionaliteten och så och sen koden i sig den ehh… den är 

väldigt strukturerat skriven så då.. och då blir det mycket lättare och sen är ju 

risken.. kan ju vara en risk att man strukturerar för mycket också då och så som 

jag har jobbat tidigare så har det inte varit så uppdelat allting då för det var lite 

svårt för mig då att sätta mig in i att alla delar skulle hänga ihop också då men det 

funkar ändå, jag tycker det var.. ja, nej.. det funkade bra. Det tror jag har mycket 

att göra med vem som utvecklar. Hade man satt nån som... Det behöver inte vara 

en ny men det räcker ju rentav med att det är en lat programmerare som bara 

liksom skriver och hackar på i princip då va.. då blir det ju, det blir ju lite sämre 

då helt enkelt.  

 

Följdfråga Dennis: kör ni objektorienterat?  

 

Svar: Ja, det gör vi   

     

12. Fråga: Hur säkerställer du kvalitet?  

 

Svar: Vi testar funktioner och allteftersom vi utvecklar dom då ehh.. testar utifrån 

ehh.. kravspecen och…. Vi kör.. vi har kört ett par flödestester här sen ligger en 

stor del av testansvaret på kunden i det här fallet då.. ehh.. vilket jag tycker är 

ganska skönt samtidigt som man tappar ju kontrollen över då… man vet inte om 

dom har testat och då är ju risken att dom kommer… eller ja när timmarna är få 

kvar och att dom kommer då och säger att ”nu har vi hittat massa grejer här” och 

då blir det ju problem va.  
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Följdfråga Robert: Vilka tester kör ni själva?  

 

Svar: Ehh.. alltså vi kör ju inga sånahär vad heter det.. ehh.. inte enligt några 

testmallar eller nåt sånt utan det är ju framförallt att vi testar den koden vi skriver 

bara. Man kan ju sätta upp såna här testflöden  ehh… (lång tystnad) det finns väl i 

ja enhetstester.. n-unit, j-unit.. n-unit är väl dotnet eller? Är det inte så? J-unit är 

java… vi kör ju dotnet här då men vi har inga såna automatiserade tester utan vi 

testar ju manuellt då.  

 

Följdfråga Dennis: Vilka olika språk kodar ni i?  

 

Svar: ehh, vi kodar i Csharp och så en del javascript ehm.. vi kör sql då för att 

hämta upp databasen och även… vi kör några stop sedures för ett större jobb då, 

vi har ju… när vi uppdaterar mycket data på en gång då så kör vi en stop sedure 

som hanterar det och annars så kör vi link då mot sql… eller mot databasen då.  

 

Följdfråga Robert: Ni lägger inte mycket tid på att testa själva? Ni bara kollar så 

att det funkar okej eller?  

 

Svar: Ja, precis.  

 

Följdfråga Robert: Ni sitter inte jättemycket och håller på och analyserar koden 

eller?  

 

Svar: Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte utan vi har… vi testar ju så att…. 

Skickar vi in ett värde och det skall hamna i databasen så testar vi liksom ”ja okej, 

vi skickar in det här, hamnar det på rätt ställe”, vi skickar in nåt annat manipulerar 

det data ehh.. och sen är vi egentligen nöjda då.  

 

Följdfråga Dennis: Ser ni något behov av att ha testare här på företaget?  

 

Svar: Ehh.. njae.. egentligen inte. Inte mer än… nja..en bra fråga. Inte.. inte i det 

här projektet... iochmed att det inte r vi som driver det här nu då.. Hade vi drivit 

det så hade vi nog fått lägga ned tid på testning men… då hade man … då är det 

nog framförallt användartest då och kontrollera då att värdena stämmer efter att 

man liksom skickat in data och klickat och ändrat och grejat runt lite. 
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13. Fråga: Hur ser kunden på ert arbete med tanke på kvalitet?  

 

Svar: Mmm… jag tror att dom är hyfsat nöjda ändå ehh dom har ju.. dom har ju 

också press på sig.. det har vi märkt när man pratar med dom då så, dom har ju sin 

liksom ehh.. beställare om man säger så.. även fast det är dom själva då som har 

efterfrågat det så har dom ju nån som håller i pengarna då, dom kräver en leverans 

av något då som skall skapa mervärde ehh så det märker man ju att dom.. det har 

ju varit nångång när vi inte riktigt har kunnat göra det som dom vill då på den 

tiden som vi har fått till förfogande då och det är ju klart det blir ju frustrerande 

för dom men jag tror ändå dom ser att vi gör det bästa av det då och vi försöker 

hjälpa dom också att.. om dom efterfrågar nåt som vi ser att det här kommer 

aldrig, det kommer vi aldrig hinna med inom tidsramarna då så försöker vi föreslå 

alternativa lösningar eller då.. ja… alternativa arbetssätt då.. så jag tror att dom är 

hyfsat nöjda med det.   

       

14. Fråga: Hur arbetar du med att följa upp det som skapats?  

 

Svar: Hur menar du då?  

 

Följdfråga Dennis: Ja alltså går ni in och gör efterkontroller?  

 

Svar: Ehh, ja vi gör ju .. det blir ju inte så mycket flödestester för våran del från 

start till mål då utan det mesta blir ju den delen som vi för tillfället utvecklar då. 

Men det är klart att vi måste ju på något vi populera med data då va och då blir 

det ju att man skickar in skarpa filer om man säger så i en test miljö då och så ser 

så att datan hamnar på rätt ställe ehh. Guit visar rätt värden ja,… knappar gör det 

dom ska.. och såna grejer men vi gör ju inte så att vi sätter en dum användare 

framför och säger ”klicka lite här och där och se vad som händer” utan och det 

skulle nog gå men risken är samtidigt då att användaren skulle starta något som 

kanske sänker databasen eller… så det är vissa operationer då som är tunga.  

 

Följdfråga Dennis: Så när användaren upptäcker ett fel så kommer det tillbaka till 

er?  

 

Svar: Det gör det, dom… då får vi ju det.. antingen så hör dom av sig och det 

beror lite på hur kritiskt det är då och hur nära vi är en .. vi har ju ehh… dels då 

dom här veckoavstämningarna vi kör.. där brukar dom ta upp det mesta ehhh om 

det inte är så att dom anser att det är jätteallvarligt då, för då skickar dom mejl 

eller hör av sig. Sen har vi haft produktionssättning av visa delar vi har 

produktionssatt två gånger tror jag sedan jag började då i liksom skarp miljö då.. 
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förutom att vi lägger ut till test då med jämna mellanrum också då.. ehh.. och ska 

vi se vart jag ville komma någonstans….. och det ja just det… hittar dom nånting 

i produktion då är det lite allvarligare då naturligtvis. Sen är det här som vi 

utvecklar egentligen mest för internt bruk hos dom då sen finns det en del som 

dom exponerar till sina kunder också då men där gör vi för tillfället inte så stora 

ändringar då…  

 

Följdfråga Dennis: Ligger mjukvaran här hos er?  

 

Svar: Nej det gör den inte.. den ligger hos kund.  

 

Följdfråga Dennis: Åker ni dit när ni skall…?  

 

Svar: Ehh.. vi sitter hos kund en dag i veckan och det är… ja i samband med att vi 

har möte med dom då.. så sitter vi där och utvecklar.. annars sitter vi här på 

företaget och utvecklar.. remote då.. men all utveckling sker egentligen på deras 

maskiner då, som vi remotar mot. Och sen.. jag vet faktiskt inte hur det är med 

förvaltningen men ja.. dom har ju i alla fall driften utav det sen..  

 

Följdfråga Dennis: Så dom underhåller det?  

 

Svar: Ja… eller jag är inte helt 100, vi försöker få det till att vi ska få förvaltning 

också då, men nej jag vågar inte svara på det riktigt.   

       

15. Fråga: Hur arbetar du med att underhålla det som skapats?  

 

Svar: Hoppades över av Dennis för svaret har redan behandlats i föregående svar. 

 

16. Fråga: Har du förslag på hur man kan förbättra systemutvecklingsprocessen?  

 

Svar: (Lång tystnad) jaa… man.. om man.. man skulle kunna ställa hårdare krav 

egentligen ehh från båda hållen. Jag kan tänka mig att dom skulle säkert vilja 

ställa lite högre krav på oss samtidigt som vi skulle behöva ställa hårdare krav på 

dom också då med just när vi väl börjar med en iteration så att säga då så då 

behöver vi ju ha specat om vad är det som skall göras, vad är det som inte ska 

göras, vad är prioriterat och inte då… i vilken ordning vill ni ha det och så att 

allting är klart när man börjar just för den iterationen i alla fall sen är det ju 

naturligtvis så att när man kör en lite lättare eller lättviktigare metod då  så… eller 

utvecklingsprocess så… så har man ju inte alltid kanske hela specen exakt 

nedpräntad när man börjar men ändå så att det man för tillfället jobbar med.. det 
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måste ändå finnas och det kan jag känna att det har det alltid inte gjort i det här 

projektet iallafall. Så är det..      

- Fråga: Vill du tillägga något?  

Svar: Nej, egentligen inte… egentligen inte.  

[Inspelningen avslutas.] 

 

Diskussioner och frågor som uppkommit efter att inspelningen avslutats: 

 

Följdfråga Robert: Hur kan arbetsprocessen se ut när ni arbetar?  

 

Svar: Först görs en förstudie hos kunden där en här från företaget besöker kunden i dess 

miljö och intervjuar de som skall använda systemet och hur de arbetar och är tänkt att 

systemet skall fungera. Därefter specas detta upp med krav och en offert lämnas till 

kunden om vad det kostar att genomföra detta och skapa detta. Arbetsprocessen startas 

sen upp genom att vi kodar, pratar med kunden och visar vad vi gjort, kunden kanske sen 

kommer med nya krav och vi kodar på nytt och slutligen överlämning. 

 

Fråga Robert: Hur lång tid kan ett projekt ta?  

 

Svar: Detta projekt vi håller på med nu på företaget har tagit drygt ett år, men det beror 

helt på om det är stora eller små projekt… så det är svårt att säga generellt. 

 

Fråga Robert: Hur agerar kunden vill köp av ett system, vill de ha så billigt som möjligt?  

 

Svar: Det beror på beställaren, men om kunden har en utvecklarbakgrund så kan det 

finnas mer förståelse för att det tar längre tid. Oftast vill kunderna tro att det går snabbare 

än det gör i vissa lägen, men kunderna vill oftast få så billigt som möjligt och samtidigt 

att det skall vara så bra som möjligt.  

 

Följdfråga Robert: Hur blir det då med tidsestimeringen?  

 

Svar: Det gäller att vara ärlig mot kunden hur lång tid saker och ting tar. Har man lovat 

något mot kund och något inte är klart kan det bero på bristfällig information från 

kunden, men oftast så ser man det tidigt under iterationerna hur lång tid saker och ting tar 

och om man hinner. Beställaren måste se till så att den som driver projektet också måste 

stämma av i projektet. 
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Transkribering Intervjuperson 2: Strukturerat och metoddrivet arbetssätt - 

SCRUM.  
Innan intervjun frågar vi intervjupersonen om han samtycker till att samtalet spelas in. 

Intervjupersonen svara att det går bra. Intervjun börjar. 

 

Allmänna frågor: 

 

17. Fråga: Hur länge har du jobbat med systemutveckling?  

 

Svar: Jag har jobbat på detta företaget i 7 månader och har varit igång i flera olika 

uppdrag hela tiden sedan jag började här. 

 

18. Fråga: Vilka erfarenheter har du sedan innan? Bakgrund?  

 

Svar: När det gäller systemutveckling och den biten så har jag jobbat sedan 2007 

på ett annat företag liknande där jag är nu så det är de åren då och innan dess så 

gick jag på Högskolan i Borås och utbildade mig till systemarkitekt. Före det så 

var jag textildesigner och jag har jobbat en del på textilhögskolan med 

undervisning och jag har nästan 20 års erfarenhet inom den biten så mycket utav 

det jag sysslat med under min tid som systemutvecklare har varit mycket baserat 

på mina designkunskaper också så jag har haft nytta av det just när man jobbar 

med webb och grafisk design och den biten också så att det är en liten udda 

bakgrund mot många andra… jag tycker inte det är så stor skillnad på vad man 

utvecklar om det är textil eller ett system för det är en kreativ process man måste 

gå igenom då. Utvecklingsprocessen är inte så stor skillnad på egentligen… 

 

Systemutveckling: 

 

19. Fråga: Vilken systemutvecklingsmetod använder du vid systemutveckling här på 

företaget?  

 

Svar: Vi följer SCRUM och agilt, men ändå ganska strukturerat. I det projektet 

jag är i nu kör vi SCRUM och agilt.. för det är ju ändå strukturerat, men sen har 

man ju varit i en del andra projekt och förvaltningsprojekt där det är lite mer 

adhoc där man liksom ”det här ska göras” och så får man göra det.. och det 

kanske inte är lika strikt men att… om jag får välja själv så arbetar jag gärna 

strukturerat och agilt…så… det tycker jag är en bra metod. Vi jobbar enligt 

SCRUM i de många olika delarna, men sen så är ju SCRUM väldigt mycket 

också…    

   

 



 

- 124 - 

 

20. Fråga: Hur använder ni ”SCRUM” i systemutvecklingsprocessen? 

 

Svar: Detta projekt där jag arbetar i nu har pågått sedan årsskiftet som har börjat 

med en förstudie och processgenomgång innan själva utvecklingsarbetet drog 

igång och då bestämdes det att vi skulle sitta ute hos kunden och vi är då två 

utvecklare från detta företag som sitter där, en utvecklare från det företaget som är 

kunden och projektledare.. man kan säga att vi har två projektledare. Vi har en 

projektledare som är ansvarig för hela denna delen som jobbar på den avdelningen 

som skall använda systemet så att denna person är ju sakkunnig på det viset. Sen 

har vi vår tekniska projektledare som är från IT avdelningen som mer kanske 

egentligen driver själva utvecklingsprojektet men medans då den andra 

projektledaren driver… ehh.. andra frågor som att vi skall få in pengar och svara 

mot ledningsgruppen och så där så att dom samarbetar ganska mycket kan man 

säga.. från början så kändes det mycket som att den tekniska projektledaren var 

vår ledare för han kunde peka med hela handen och tala om var vi är och så men i 

alla fall så brukar….. och sen är det en till från avdelningen som är med och 

jobbar i projektet och sen kan vi plocka in någon annan sakkunnig som kan 

plockas in från avdelningen om vi behöver hjälp och så är det några andra till som 

brukar ställa upp.. dom testar och gör lite såna grejer.. sen har vi delat upp det 

litegranna så att…. Vi jobbar ju med ett dotnet projekt som är nytt, det finns ett 

system som vi använder oss utav som finns..som är en sharepoint lösning och sen 

har dom ett affärssystem och vi som är härifrån har arbetat mest med att utveckla 

det här nya systemet och han som är anställd från kundens företag från IT-sidan 

har jobbat med att utveckla vissa andra delar i projektet så det har liksom varit lite 

uppdelat på det viset och vi börjar varje…. Vi arbetar i fyra veckors sprintar, så vi 

börjar varje sprint med ett måndagsmöte som är verkligen som ett måndagsmöte 

då det sträcker sig över hela dagen där vi går igenom… ja första sprinten var ju 

lite annorlunda men den andra sprinten och fortsättningsvis sen har ju varit att vi 

går igenom hur det har gått och tar upp alla positiva och negativa effekter och sånt 

som har varit och vad har vi hunnit med… vad har vi inte hunnit med… vad skall 

vi ta med i nästa sprint och sen går vi igenom då vad skall vi göra i nästa sprint… 

då har vi varit hela projektgruppen och alla som varit involverade och gjort 

nånting.. då har vi varit ganska många.. sen halva dagen har vi suttit som jobbat.. 

vad blir vi sex stycken.. och då har vi suttit och planerat då för kommande 

arbeten, tidsuppskattat och satt upp målen.. och sen i målen har vi tittat på 

aktiviteterna i målen för att se ungefär hur vi har värdesatt dom ungefär som att vi 

sätter en dag eller en halv dag, men ofta är det inte… eller… det är inte alltid det 

är en dag men projektledaren brukar kalla det för att vi har så och så många 

bananer (skratt)…. Ungefär som att han säger att ”ja, vi har klarat av ungefär 30-
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40 bananer”… (skratt).. sen hur många timmar det är det är ganska oväsentligt 

då.. vi har lärt oss det att… för många gånger har det blivit så att vi har uppskattat 

och sett att… vi har en del som vi kanske har uppskattat till 70 bananer då och då 

ser vi ju detta ganska fort att så här mycket kommer vi inte att hinna med.. och då 

har vi ju satt en prioritering.. då har vi lärt oss att… kanske inte första sprinten när 

vi gjorde så men sen har vi insett att vi måste prioritera vart vi skall stoppa 

nånstans.. så att ja.. då vet vi ju ungefär att ”såhär mycket hinner vi med”.. hinner 

vi mer så kan vi plocka ifrån den listan och ta med oss nästa gång.. och sen vid 

nästa sprint så kanske vi ser att vi kanske måste omvärdera och göra på ett annat 

sätt då.. då tycker jag att vi kan fokusera på viktiga delar och basen och det tycker 

jag är positivt för jag har aldrig känt att bara för att vi har uppskattat något så ska 

vi inte behöva sitta och jobba dag och natt för att det ska bli färdigt för då har vi 

sagt det att ”nej, då prioriterar vi ut detta och så tar vi det nästa gång istället”.. så 

det är ett väldigt bra sätt att jobba på.. vi kanske inte alltid är så jätteduktiga på att 

skriva ned våra tider, vi ska ju egentligen…. Vi har ju dom här mötena varje dag 

där vi då.. var och en går igenom vad dom har gjort och vi har en sån tavla då 

naturligtvis… en SCRUMboard med postit lappar där tiderna står på och sen så 

flyttar man ju sin lapp till tex påbörjat då och sen skall man ju skriva ned tiden om 

man nu börjar på en dag så man skall upp tex, ”men jag har ju en halv dag kvar” 

så det har vi inte alltid varit så bra på.. vi har ju satt upp lapparna med målen och 

aktiviteterna vid sidan om och aktiviteterna har ju en uppskattning om vad som 

skall göras och det är ju meningen att den skall skrivas ned för projektledaren har 

ju ett burndown diagram som skall visas för ledningsgruppen eller styrgruppen 

och så men det har varit lite si och så med det där att uppskatta exakt ta tider för 

aktiviteterna.. projektledaren brukar skoja att ”ja men ni kan väl skriva av i alla 

fall när ni går på Fredag” (skratt).. så det har varit lite si och så med det men det 

har funkat bra ändå för vi ser tydligt ändå…. Just den här med att det är viktigt 

med SCRUM att gruppen är samlad och sitter tillsammans.. många gånger kan det 

bli annars i projekt att vi sitter här på kontoret och dom sitter 

någonannanstans…men det är bra att sitta nära ihop och ha användarna nära.. det 

är väldigt bra tycker jag.  

 

Följdfråga Robert: Ni har en Projektledare som styr allt då?  

 

Svar:Ja, jag känner ju mest att det är vår tekniska projektledare som styr för att 

driva framåtskridningen i själva utvecklingen för han har ju mer kunskaper om att 

bygga system också.. han har varit gammal utvecklare själv, men nu jobbar han 

mer med andra grejer och projektledning och så men han har ju mer kunskap om 

utveckling och den biten.. så det känner jag att han är bättre på att driva det.. 

medan hon som är ansvarig projektledare för styrgruppen kanske har för hon är 
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bra på att få information från det folket som vi behöver ha information ifrån och 

så.. i organisationen för det är mycket sånt som man behöver ställa frågor om och 

så..och den kontakten som man behöver ha.. delegera ut… och sådant är hon 

också bra på.   

              

21. Fråga: Använder ni ”SCRUM” som systemutvecklingsmodell eller 

projektledningsmodell?  

 

Svar: Allt går upp på SCRUMtavlan… allt som inte rör systemutvecklingen också 

egentligen.. det kan vara att dom ska göra några ändringar i systemet, dom kanske 

behöver…. Dom som jobbar inom organisationen kanske behöver planeras för 

utbildning.. det är inte alltid dom bitarna ligger med men dom finns med som mål 

så egentligen skulle man kunna säga att SCRUM används både som 

utvecklingsmodell och projektledningsmodell.  

 

Följdfråga Dennis: Har ni möten inom den här sprinten? Han ni interna möten?  

 

Svar: Ja, vi träffas ju varje dag kl 10 och då samlas alla inne på vårt lilla kontor 

och då gå vi igenom vad vi har gjort sen sist och vad vi planerar att göra och vad 

vi har för problem, vad som har gått bra och man ventilerar det här och man 

upptäcker att ”ja, men det här kan inte jag göra om inte du gjort färdigt det här”… 

det kan vara saker som vi inte tänkt på i planeringen som inte finns på 

SCRUMtavlan och som måste läggas till och då får vi försöka göra det på något 

vis eller baka in det i något annat då. Så att.. men det är ju väldigt flexibelt på det 

viset. Och sen har vi.. vi planerar in möten då typ tex om vi ska….. första två 

sprintarna så ska vi hämta upp data mot deras affärssystemet sen så ska vi börja 

och vi börja och spara ner på vår egna databas och då samlas vi och diskuterar hur 

ska vi göra det här och hur ska det se ut och så och då har vi gemensamma 

möten.. dokumentprocessen och hur ska vi spara dokumenten.. då skall dom in i 

sharepoint och sparas där och då har vi möte om det… så att det är hela tiden såna 

interna möten om hur vi skall gå vidare.      

 

22. Har ni stött på svårigheter med SCRUM? 

 

Svar: Svårigheten är väl alltid att tidsuppskatta (skratt). Nej, jag är väldigt positivt 

inställd till att jobba på detta viset jag tycker det är.. dels tycker jag att… jag gillar 

inte och jobba och veta att någon säger ”du har fyra timmar på dig att göra det 

här”.. och sen så vet man ju det att det kommer aldrig att räcka. Att poängsätta… 

ungefär vad kommer vi hinna med och hur lång tid kommer det att ta det tycker 

jag är väldigt bra.. sen så kanske det kan vara test.. att det inte finns tillräcklig tid 
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för test och sen är det.. mycket utav test har ju vi lagt mycket på organisationen 

där och dom har ju andra jobb..men jag tror inte det är unikt för SCRUM just utan 

jag tror att det är oavsett vilken metod man jobbar med så kommer test lite i kläm. 

Och kanske vissa delar med dokumentationen.. i början jobbade jag mycket med 

krav och processen och interaktionsdesign och den biten.. men sen så ju längre vi 

kom med att bygga upp strukturen och arkitekturen så har jag jobbat en del med 

koden och om det kommer något nytt så har man inte jobbat igenom den och då 

kanske man inte visste hur man skulle göra här och då kom det upp andra frågor 

istället. Jag har inte sett det som en nackdel egentligen utan mer sett det som att 

ha en färdig interaktionsdesign för att kunden har sett som positivt då kunden 

kunnat visa upp något utan att ha ett system att visa. Vi har jobbat med en 

applikation som man kan klicka sig runt och så..     

 

23. Fråga: Går ni ifrån ”SCRUM” i vissa tillfällen?  

 

Svar: det gör vi säkert, för att det är svårt att veta vart gränserna går. Dels att vi 

inte räknar ned och skriver ned våra tider.. ibland har vi inte burndown 

diagrammet synligt på väggen ibland.. men alla mål och sånt har vi ju inte bara på 

lappar utan det finns dokumenterat där vi har en sharepoint sida som vi sparar 

dem i så man kan gå in och titta i och skriva på om man skulle behöva det. 

 

24. Fråga: Vilka fördelar anser ni att ”SCRUM” medför?  

 

Svar: ja alltså en stor fördel tycker jag är att man kan plocka en uppgift som man 

kanske normalt inte hade gjort annars, man kan lära sig något nytt, man väljer ju 

lite det som man tycker verkar kul.. man kan utveckla sig själv också samtidigt 

som man utvecklar kunden positivt och sen just att en aktivitet i SCRUM ska ju 

inte vara för stor för de längsta är ju på två dagar eller 2 poäng beroende på hur 

man kör.. men det är väldigt få som vi har satt så mycket på.. och då vet man ju 

det att det är en begränsad funktion som skall byggas och när den är klar så är den 

färdig för att användas. Och efter dom här fyra veckorna som sprinter är i är målet 

att vi skall kunna ha något körbart och visa kunden och när vi jobbar så sätter vi 

ju gränsen nånstans att nu kör vi inte ut mer till test utan nu blir det inte mer 

färdigt. Det dyker hela tiden upp nya saker.. efter varje sprintavslut så har vi 

bjudit in alla som kommer att använda systemet och det rör sig om ett 80-tal 

personer varav 40 av dessa var på en visning. Och det är ju rätt kul faktiskt.. då 

har vi bjudit in dom och så har dom fått frukost och så har vi haft en demo och 

gått igenom vad vi gjort och så. Då har vi också kunnat få en bra respons från 

användarna som kan säga ”ja men jag gör ju så här, hur ska jag kunna hantera det 

här i systemet”.. det är något som vi kanske inte tänkt på och vi måste fundera på 
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om vi skall ändra deras arbetsrutiner eller kan vi baka in det. Vissa saker kommer 

upp på en lista som blir förvaltningspunkter eller att det kommer en uppgradering 

sen då. Det ser jag som mycket positivt.. just den här kommunikationen som man 

har haft.   

 

25. Fråga: Vilka nackdelar anser ni att ”SCRUM” medför?  

 

Svar: ehh om man inte är så bra på… om man säger att alla skulle vara dåliga på 

att ta eget ansvar och initiativ och så är det klart att då skulle det kanske inte 

hända så mycket. Nja, jag vet inte riktigt om jag kan säga att det finns några 

nackdelar.. det finns det säkert. Jo, det kan vara.. en nackdel faktiskt  kan vara att 

man påbörjar väldigt många aktiviteter och inte hinner slutföra dom. Det är 

väldigt viktigt att när man påbörjar aktiviteter också försöker slutföra den innan 

man tar upp för många andra. Så att… nu är inte detta ett jättestort projekt..   men 

vid ett större projekt måste man ha en annans struktur på det eftersom vissa av de 

större projekten kan hålla på upp till ett år eller mer. Just detta projekt har 

fungerat bra men arbetar man med SCRUM i större projekt så kan det finnas 

nackdelar…men inte för detta projekt jag arbetar nu utan där har det överlag 

funkat bra.  

Risk/kvalitet: 

 

26. Fråga: Vilka risker ser du med att jobba på detta sätt? 

 

Svar: om någon blir sjuk som har tagit ett stort ansvar för någon del som en annan 

inte är insatt i utan det får man tänka på.. det är viktigt att försöka ha 

kunskapsöverföring för att alla skall kunna vara insatta och veta hur det fungerar. 

Missar man i kunskapsöverföringen så är det en risk i så fall..   

 

27. Fråga: Hur gör ni med dokumentationen till det som skapats när ni jobbar med 

SCRUM?  

 

Svar: projektledaren sköter projektdokumentationen.. vi har väl inte dokumenterat 

så mycket systemdokumentation heller vi har väl.. vi har skrivit användningsfall, 

användings och test fall och det är en kombination av detta som finns då och vi 

har en webbsidan där det finns en wikisida där man kan se hur arkitekturen ser ut 

och det är tänkt att den skall fyllas på naturligtvis. Det har väl kanske inte varit så 

mycket tid till systemdokumentation och så.. utan det är sådant som 

förhoppningsvis skall skrivas efterhand. Så dokumenteras en del i koden man 

skriver förklaringar och så… och sen har ju vi alla aktiviteter och alla då samlade 

på sharepointsajten där allt samlas och vad som är färdigt.. alla gemensamma 
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dokument som man arbetar med oavsett om de är gjorda i Visio eller vad det nu 

må vara.. excel.. så samlas det där på ett ställe.    

 

28. Fråga: Hur säkerställer ni kvalitet?  

 

Svar: vi försöker ju testa naturligtvis. Vi testar ju när vi utvecklar. Det är inte 

alltid så lätt att testa sig själv alla gånger. När man tycker att man är klar med 

koden så checkar vi in på vår foundationserver där vi har all versionshantering, 

sen har vi en testmaskin där vi lägger ut test och när vi lägger ut test då får 

användarna i den organisationen.. då är dom inne och testar. Det har blivit 

viktigare och viktigare ju längre vi har kommit. Så nu den här veckan har jag tex 

enbart suttit och testat i den här testmiljön. Man tittar ju helt olika, jag tittar på 

funktioner och kunderna tittar på hur dom jobbar och det som inte funkar och 

så..och rapporterar in buggar. Det får vi in direkt från foundationservern och 

tilldelar vem som skall rätta dom buggarna och så.. det som kunder tycker borde 

vara extra aktiviteter eller läggas till läggs som markeringar om att fixa dessa 

aktiviteter längre fram.. i förvaltning eller uppgradering. När vi bestämmer oss för 

att det är färdigtestat så lägger vi ut det i produktion så vi har redan tror jag haft 

ute två versioner i produktion där då första versionen var det ett visst antal som 

fick testa och sen öppnade vi upp ytterligare… och sen nu då så ska vi ha en 

produktionssättning nångång nu inom närmsta tiden och då har även några kunder 

som har lovat att ställa upp testa och få tillgång till detta så det kommer att köras 

lite test.. om alla sen är nöjda med systemet så kommer det öppnas upp för alla 

användarna. Så det har varit rätt så bra med test på den biten med 

kvalitetssäkringen..sen missar man ju säkert.. det kommer alltid in buggar (skratt). 

Det finns inget felfritt system. Vi ska ju ha någonting att göra sen också (skratt).  

 

Följdfråga Dennis: Händer det att ni tar in separata testkonsulter?  

 

Svar: Inte i detta projektet, men det händer i större projekt. Nu har det varit 

användarna som testar.    

 

29. Fråga: Hur ser kunden på ert arbete med tanke på kvalitet?  

 

Svar: dom är jättenöjda med projektet..så det får man ju se som.. eftersom de 

själva är med och säkerställer kvaliteten.. så borde dom vara nöjda. Dom tycker 

nog att det är bra att dom får vara med och testa.. dom klagar inte. Styrgruppen 

har själva varit med på några av presentationerna vi haft och talat om vikten av 

det här systemet och talat om vad dom tycker är bra.. dom har varit nöjda med det 
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som har presterats och jag tror att sättet vi jobbat på har väldigt stor betydelse just 

med att jobba agilt och på ett strukturerat sätt.. 

  

30. Fråga: Hur arbetar ni med att följa upp det som skapats?  

 

Svar: kunderna rapporterar in buggar eller om de undrar hur något fungerar och 

då finns det rapporterat eftersom vi har vår bugglista och vi har aktivitetslista som 

vi fyller på och tar hand om som skall planeras till nästa sprint och så. Nu går vi 

in i en avslutande sprint på fyra veckor så de veckorna kommer vara en testperiod 

på det som vi har byggt då.. och då kommer det komma in och allt dokumenteras 

på vår sharepointsajt till deras intranät så det är uppföljningen så att säga. 

 

31. Fråga: Hur arbetar ni med att underhålla det som skapats?  

 

Svar: blir förvaltningspunkter och vem som… jag kan inte säga vem som kommer 

sköta det eller om de kommer jobba med det själva men dom har en lista med 

punkter för förvaltning som kommer in och så är det någon som bestämmer att 

såhär skall vi göra också får vi kanske.. om det nu är vi som skall förvalta och 

köra det så får vi en lista på punkter på vad som skall göras och sen så betar man 

ju av dom  punkterna då och sen så kommer det bli en ny snurra för det här 

projektet igen för att förbättra vissa saker för kunden. Det är inte slut för att det är 

slut utan det kommer hålla på hela tiden.. det är ett levande system. 

 

32. Fråga: Har du förslag på hur man kan förbättra systemutvecklingsprocessen?  

 

Svar: (Lång fundering) 

 

Följdfråga Robert: Finns det något som man kan addera eller ta bort i SCRUM-

modellen som följs?  

 

Svar: Ibland kan man känna att det blir jädrigt mycket möten, men vi har korta 

koncisa ståuppmöten som vi kallar det när vi träffas men i början var det otroligt 

mycket möten och vi skulle gå igenom processer och processer men det var ju 

nödvändiga saker för man måste ju sätta strukturen.. kanske att man.. jag vet att 

jag kände det i början att jag hade lite svårt att veta vad min roll var och vad var 

det tänkt att jag skulle göra egentligen. Litegrann var det nog så att jag fick ta min 

roll. Nu hade dom andra jobbat ihop förut i projekt i flera år och jag visste inte 

riktigt hur de jobbar där och man fick känna sig för lite vad min roll skulle vara 

och det kan jag känna bör vara tydligare i uppstartfasen men det beror lite på hur 

stort projektet är och vem man hamnar hos. Hamnar man i ett stort 
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SCRUMprojekt så har man tydliga roller tex ”du ska jobba med test och du ska 

jobba med krav och sen så har vi systemutvecklarna” då är man….. nu har jag 

flutit omkring lite såhär..  och det kände jag i början att det var svårt att veta vad 

min roll var.. det är viktigt att ha en projektledare som håller ihop allt och som 

man kan känna förtroende för.  Det kan vara svårare för en oerfaren 

projektledare.. fast jag tror att det är mycket vilken person. Vem som passar… 

Projektledare är mycket också att vara människa, kunna se och läsa av 

människotyper... man är ju olika, alla är olika i projektet och alla jobbar på olika 

sätt med sin roll och sin personlighet att bidra med också. Är det någon som har 

svårt för att kommunicera så borde väl projektledaren vara den som gör det.. och 

försöker och kommunicera med den personen och då kanske man bör vara en god 

människokännare för att vara en bra projektledare. Ska man projektleda ett 

utvecklingsprojekt behöver man ha erfarenhet av systemutveckling men man kan 

säkert göra det bra ändå men som nu hade ju vi en projektledare från varje håll 

men viktigt är att ha duktiga personer som kan verksamheten så man inte sitter 

och gör någonting för att man tror att det fungerar på ett visst sätt för det är viktigt 

att ha den här närheten i gruppen att man sitter och pratar med varandra och dom 

här ståuppmötena vi har löser ju knutar många gånger för vi hade ju kunnat bli 

inplockade från olika håll och inte känna varandra så det är viktigt att få en 

naturlig dialog och det är projektledarens roll att se till så att detta fungerar bra.  

 

Följdfråga Dennis: Vilka roller fanns det i det här projektet?  

 

Svar: Den som har varit bäst lämpad har tagit bitarna, men alla har varit delaktiga 

i allt så att säga. Man kan ju säga att vi har haft tre utvecklare varav en var 

arkitekt och sen så projektledare två stycken, en som ansvarat för att jobba mot 

affärssystemet genom att lägga upp aktiviteter och informera om saker och ting 

skall fungera med många ändringar som behövts göras i deras affärssystem och 

utbildning… för hela systemet finns också hjälpfiler med ett ”informations i” som 

man kan klicka på och läsa vad man kan göra och så.. dom bitarna är deras 

uppgifter utifrån att fylla i  och så.. jag vet inte vad man skall kalla en sån person, 

det är ingen utvecklare men det är ändå en stor del i utvecklingsprocessen. Testare 

har funnits.. det är dock allihopa i projektet egentligen.. Interaktionsdesigner har 

jag varit en del.. krav och… både jag och vår tekniska projektledare jobbade 

mycket med krav och kravprocesser.. det har inte varit uppdelat här att ”du gör det 

och det och det” utan alla har fått göra allt.            

- Fråga: Vill du tillägga något?  

- Svar: Nej, jag har sagt så mycket nu (skratt).  

[Inspelningen avslutas.] 



 

 

 

 
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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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