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0. Sammanfattning
Den här undersökningen har riktat in sig på systemutvecklingsansatser och systemutvecklingsmetodologier. Syftet med studien har varit att presentera en lägesbild beträffande olika ansatser
(agil, traditionell, iterativ och hybrid) och metodologier genom att belysa situationen ur ett antal
perspektiv. Frågeställningar som besvaras är vilka systemutvecklingsansatser och -metodologier
som kan utifrån respondenterna sägas vara mest frekvent använda, ifall vissa ansatserna kan ges
viss karaktäristik utifrån ett urval av faktorer och projektdeltagarnas inställning till den ansats de
tillämpar. Studien har genomförts som en enkätstudie där svaren har inhämtats via sociala medier.
Resultatet visar att agila metodologier dominerar och att de ofta ingår i olika former av hybrida och
agila ansatser. Vidare har det inte visat sig vara möjligt att skapa en ingående bild av ansatsernas
karaktär baserat på urvalet av faktorer. Slutligen noteras det att projektmedlemmar som arbetar med
en agil ansats har ett stort förtroendet för ansatsen och har en stark övertygelsen att den bidrar till att
öka kvaliteten i mjukvaran.
Nyckelbegrepp: Systemutvecklingsansatser, Systemutvecklingsmetodologier, Software Process
Improvement (SPI).
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1. Inledning
Systemutvecklingsmetodologier har en helt central roll när det gäller utveckling av mjukvara. Dessa
metodologier består av ett antal faser och aktiviteter som ska genomföras vid design, utveckling och
underhåll av mjukvarulösningar (Kaur och Sengupta 2011). Syftet är att göra systemutvecklingsprocessen mer effektiv och strukturerad (Awad 2005) och därmed uppnå bland annat kontroll över
kostnader, tid och kvalitet (Kaur och Sengupta 2011). I en ständigt föränderlig marknadssituation
och en kontinuerlig uppkomst av ny teknologi så tvingas företag att hela tiden utveckla sin
systemutvecklingsprocess, i vilket valet av systemutvecklingsmetodologi är en väsentlig del
(Kuhrmann, et al 2017). Under de senaste fem årtionden har ett stort antal metodologier tagits fram
för att stödja mjukvaruutvecklingen, alla med sina egna fördelar och nackdelar (Gupta 2015). Det
har dock visat sig att ingen av dem har kunnat vaccinera ett mjukvaruprojekt mot ett misslyckande
(Griffin och. Brandyberry 2010). För att öka möjligheten till ett framgångsrikt projektresultat är det
härigenom av stor vikt att välja en metodologi som är anpassad till utvecklingsprojektets karaktär
(Geambasu, et al 2011). Det samma gäller för den som vill inkludera specifika metodologiska
moment i en egenutformad systemutvecklingsansats (Xu och Ramesh 2008). I den här
undersökningen används beteckningen systemutvecklingsmetodologi (metodologi) för att beteckna
en bestämd metodologi som exempelvis Scrum, Rational Unified Process eller Vattenfall.
Begreppet systemutvecklingsansats (ansats) används för att beteckna en grupp av metodologier som
har en gemensam grundtanke.
En organisation eller projekts val av metodologi eller ansats är ett komplicerat beslut med många
fallgropar (Clark och O'Connor 2012). Den stora mängd av systemutvecklingsmetodologier som
vuxit fram över tiden ( inte minst antalet agila metodologier) har inneburit att det har blivit svårt att
skaffa sig en lägesbild och att kunna överblicka denna massa inför ett val av metodologi
(Geambasu, et al 2011). Det har även visat sig besvärligt att skaffa sig en uppfattning om vilka
metodologier som är mest frekvent använda (Vijayasarathy och Butler 2016) eller vilka som faktiskt
fortfarande är i bruk (Theocharis, et al 2015). Omständigheter som bör kunna innebära att processen
inför ett val kompliceras och förlängs.
Cockburn (2000) publicerade ett ramverk över faktorer som inverkar på valet av metodologi. Detta
ramverk har därefter utökats och förfinats av bland annat Clark och O'Connor (2012) vilka anger en
väsentligt större mängd olika faktorer av betydelse såsom marknadsförutsättningar, organisationens
karaktär, applikationens natur, projektets upplägg, teamets förutsättningar samt regelverk och
standarder som organisationen är åsatta att följa. Forskare som Kononenko och Kahrazii (2014) har
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dessutom kopplat olika faktorers karaktäristika till själva valet av en viss metodologi. Vijayasarathy
och Butler (2016) har istället kopplat vissa faktorers karaktäristiska till olika systemutvecklingsansatser. Undersökningar som visar en mängd av faktorer och dessas möjlighet till att
anta olika karaktäristik som i större eller mindre grad skulle kunna ha inverkan på utformningen och
val av ansats eller metodologi. I denna undersökning studeras bland annat faktorer som teamstorlek,
antal team och projektbudgetens storlek. Med karaktäristik avses här det värde en viss faktor kan
anta exempelvis ett värde som ”liten, medium, stor” eller ett rent siffervärde.
Det framstår som att projektdeltagare kan komma att konfronteras med en mängd olika ansatser och
metodologier samt att deras projektmiljö påverkas och bestämmas av karaktäristiken hos ett stort
antal faktorer.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna undersökning är att presentera en lägesbild baserad på i huvudsak systemutvecklare/programmerares avgivna svar rörande vilka ansatser och metodologier som tillämpas
idag samt vilken karaktäristik ett urval av faktorer har i de projekt de deltar i.
Följande frågeställningar har formulerats:
Q1:

Vilken eller vilka systemutvecklingsansatser (traditionell, iterativ agil och hybrid) och
metodologier är enligt respondenterna mest frekvent använda idag?

Q2:

Finns det ett samband mellan en viss typ av systemutvecklingsansats och karaktäristiken hos
en viss faktor (teamstorlek, antal team, organisationstyp, kunskapsnivå, projektbudget och
distribuerad utveckling)?

Q3:

Vilket omdöme ger respondenterna den systemutvecklingsansats som används i projektet
utifrån kvalitet, utvecklingstid och av dem prefererad ansats?
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1.2 Kapitelindelning
Undersökningen har följande kapitelstruktur. Metod (kapitel 2) tar upp den i studien tillämpade
metodiken, inklusive enkätundersökningens utformning. Bakgrund och tidigare undersökningar
(kapitel 3) behandlar forskningsresultat som relaterar till denna undersökning. Resultat (kapitel 4)
presenterar utfallet från insamlat data i form av diagram och kommentarer. I Analys (kapitel 5)
undersöks resultatet med hjälp av tabeller. Under rubriken Diskussion (kapitel 6) besvaras
undersökningens frågeställningar och vald undersökningsmetod diskuteras. Studien avslutas med en
konklusion (kapitel 7) där också förslag till fortsatt forskning återfinns.
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2. Metod
I undersöknings syfte ingår att mäta förekomster av antal, jämföra storleksförhållanden och
proportioner samt att relatera till andra närliggande undersökningar utifrån karaktäristika hos
faktorer och ansatser. Undersökningen bygger på insamlat mätbart data via ett internetbaserat
frågeformulär. Sociala medier och internetforum kan möjliggöra för forskare att lätt komma i
kontakt med potentiella respondenter och därmed skapa sig ett undersökningsmaterial. Man bör
observera att undersökningar via diskussionsforum på internet bättre lämpar sig för insamling av
data avseende specifika grupper av individer än från individer som ska företräda ett genomsnitt av
en större population (Denscombe 2018, 36-37). I det här fallet kan man inte med visshet avgöra om
respondenterna som besvarat enkäten kan sägas företräda de båda internetforumen. Inte heller går
det att avgöra hur forumens populationer faktiskt ser ut. Följaktligen kan undersökningens slutsatser
enbart dras utifrån vad respondenterna uttryckt i sina svar.
Studien riktade sig till de individer som deltar i utveckling och förvaltning i form av mjukvaruprojekt och som därmed kan tänkas vara involverade i, ha erfarenhet av och synpunkter på
systemutvecklingsansatser och -metodologier och hur dessa projekt är utformade. Grupperingar
såsom projektledare, systemutvecklare/programmerare, testare med flera förväntades kunna
återfinnas som följare i internetforum med ett fokus på systemutveckling. Man bör därmed skäligen
kunna anta att dessa grupperingar har god kunskap om hur projekt som de själva deltar i är
utformade. De skulle då kunna förmedla en rättvisande bild beträffande olika ansatser, metodologier
och karaktäristiken hos olika faktorer. Denna lägesbild bör kunna förmedla en inblick till de som
har behov eller intresse av att orientera sig bland systemutvecklingsansatsers och -metodologiers
användande. Två internetforum kom att användas i studien på grund av sin inriktning, den
förhållandevis stora mängden av följare samt att de faktiskt tillät publicering av enkäten. De två
forum som var tillgängliga för publicering av enkäten har dock en inriktning mot programmering,
varvid den svarande populationen från yrkeskategorin programmerare skäligen lär bli
överrepresenterad. Ett ökat inslag av svarande från grupper som projektledare och chefer som
knutits till ett projekt skulle kunna öka tillförlitligheten i svaren samt svarsfrekvensen speciellt när
det gäller frågor beträffande projektets budget. Man kan dock inte betrakta det som att
yrkesgruppen systemutvecklare/programmerare saknar insyn i ett projekts utformning.
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Frågeformuläret publicerades i följande två internetforum på Facebook:
Internetforum

Antal Max antal följare
svarande under perioden

Undersökningsperiod

I love programming

39

417057

180615 - 181111

I am programmer

47

113447

180616 - 181111

Facebook-forumet ”I love programming” beskriver sig vara dedikerad till programmering och
informationsteknologi. Forumet beskriver att det ska ta upp nyheter, artiklar och handledning
rörande programmering. Man ansluter sig till forumet som följare. Vill man ha exempelvis en
artikel eller undersökningsformulär publicerat i forumet så sänder man materialet och en förfrågan
om publicering till forumets administratör som fattar ett beslut i frågan. Sidan startades i juni 2013.
Facebook-forumet ”I am programmer” anger att den är till för programmerare. Någon ytterligare
beskrivning tillhandahålls inte. Forumet har dock en utformning som ligger nära ”I love
programming”. Anslutet till forumet blir man som följare. Man sänder även här en förfrågan till
administratör om att man önskar få något publicerat i forumet. Sida skapades 15 september 2013
Det totala antalet inkomna enkätsvar uppgick till 86 stycken. Antalet inkomna svar är lågt i
förhållande till den tillgängliga populationen i respektive forum. Antalet enkätsvar är inte alltid
identiskt med antalet svar per frågeställning, då vissa respondenter kanske inte velat svara eller
kanske inte haft tillräcklig kunskap om den ställda frågan. Dessa två faktum minskar naturligen
sammantaget och var för sig tillförlitligheten i studiens resultat. Antalet svar per fråga redovisas i
kapitel 2.4, Undersökningsfel.

2.1 Frågeformulärets utformning
Denscombe (2018, 243-265) påpekar att det existerar många skilda typer av frågeformulär: Han
anger samtidigt att det finns gemensamma beståndsdelar mellan olika formulär och i frågornas
utformning som man bör ta hänsyn till. Det finns information som ett frågeformulär ska innehålla
för att betraktas som passande i forskningssammanhang. Häruti inkluderas bakgrunds-information
som syfte med undersökningen och vem som ligger bakom den. Vidare ska det framgå att frivillighet och konfidentiell hantering föreligger. Slutligen ska informationen innefatta svarsdatum samt ett
förtydligande beträffande hur enkäten ska besvaras. Studien har efter bästa förmåga anpassats till
dessa råd och anvisningar. Frågorna i enkätformuläret togs fram efter genomläsning av ett antal
vetenskapliga artiklar rörande systemutvecklingsansatser, -metodologier samt faktorer som kan
inverka på valet av ansats eller metodologi. Undersökningens frågeformulär återfinns i bilaga A.
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Frågeformuläret är konstruerat med hjälp av Google Forms och inkluderar inledningsvis nödvändig
bakgrundsinformation, instruktioner och serienumrering. För att underlätta förståelsen hos
respondenterna har begreppet mixad ansats använts vid frågorna K, L och Q, vilket är liktydigt med
hybrid ansats. Detsamma gäller här också för begreppet vattenfallsansats som likställs med
traditionell ansats. Valet av denna terminologi baserades på de förslag och erfarenheter som
framkom i de tester som genomfördes av formuläret.
Frågeställningarna inklusive introduktionsbrev testades av två personer med IT-bakgrund i syfte att
kontrollera att frågorna uppfattas på ett korrekt och lämpligt sätt. Därefter har enkäten testkörts via
publicering på Facebook i gruppen Kodapor som hade som mest 14245 gruppmedlemmar under
perioden 180503-180611. I den första fasen där frågorna var obligatoriska i denna test, så inkom
endast två svar. Detta resulterade i en andra fas där respondenten hade valfrihet att fylla i de frågor
denne önskade. Följden blev att svarsfrekvensen ökade något. Hela denna test gav totalt elva svar.
Enkäten utformades därefter som en kombination av obligatorisk och valfri ifyllnad av
frågeställningarna, samtidigt översattes frågorna till engelska och enkäten förtydligades främst med
avseende på att använda begreppen ansats respektive metodologi på ett distinkt sätt i frågorna.
Det totala antalet frågor i enkäten är begränsat till 17 stycken. Formuläret nedan kan indelas enligt
följande:
Frågetyp

Frågeställning

Respondentens bakgrund

A-D

Projektkaraktäristik

C, E-J, N

Systemutvecklingsansats och -metodologi

K-M

Projektdeltagarnas uppfattning rörande ansatsen

O-Q

Frågorna A-G och K krävde obligatorisk ifyllnad medan resterande frågor var frivilliga, då man inte
kan förutsätta att alla respondenter har kännedom eller har en uppfattning om alla delar av projektet
man deltar i. Frågorna D, H-J var öppna frågor, medan resterande frågor var fasta.
För att eftersöka om inkomna svar är motsägelsefulla kan man inkludera så kallade kontrollfrågor i
frågeformuläret (Denscombe 2018, 256). Frågorna G och H kan sinsemellan sägas utgöra
kontrollfrågor, detsamma gäller förhållandet mellan frågorna K, L och M.
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Denscombe (2018, 346-349) anger att det finns fyra skilda typer av mätnivåer. Följande nivåer har
använts vid insamlingen av data:

Mätnivå

Frågeställningar

Nominalskalenivå

A-C, E-G, K-M

Ordinalskalenivå

N-Q

Kvotskale- och Intervallskalenivå D, H-J

2.2 Validitet
Beträffande undersökningars validitet, vilket tas upp av Denscombe (2018, 386-388), så nämns ett
antal kriterier som man ska vara uppmärksam på. Frågorna i studien ska vara de rätta och vara
inriktade på rätt saker. Detta uppfylls genom att frågorna kan knytas till frågeställningarna i syftet
samt att frågornas innehåll ligger i linje med det som tas upp i annan forskning som Clark och
O'Connor (2012), West, et al. (2011) och Vijayasarathy och Butler (2016). Validiteten beror också
på om man erhåller rätt svar, vilket här försökts säkerställas genom att formuläret har testats av
testpersoner, testpublicerats på Facebook-gruppen Kodapor samt att en stor del av frågorna varit
fasta för att därigenom åstadkomma att felaktiga svar inte kan registrerats. Ytterligare en faktor som
kan inverka på kvaliteten på data är själva hanteringen av de inkomna svaren. I de här fallet har
tillförlitligheten i de standardiserade överföringsverktyg som överför svaren till Excel-ark
accepterats som tillförlitliga samt att överensstämmelsen av innehållet i ett antal formulär bekräftat
riktigheten efter överföringen. Slutligen kan validiteten värderas om studien uppvisar ett liknande
utfall som i närliggande undersökningar. Hänsynstagande till denna aspekt har gjorts genom att
sådana resultat har refererats till i kapitlet ”Bakgrund och tidigare undersökningar” samt i kapitel 5,
Analys.

2.3 Analys och redovisning av data
Enligt Denscombe (2018, 342-343) är själva ändamålet med analysfasen att skapa en insikt i det
insamlade materialet, vilket åstadkoms genom att ingående studera inkommet data med intentionen
att beskriva, förklara eller tolka materialet. Denscombe (2018, 344) definierar vidare fem stycken
delmoment i analysfasen enligt följande:


Iordningställande av data



Inledande utforskning av data



Analys av data



Framställning och presentation av data
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Validering av data

Undersökningen har nyttjat sig av ovanstående moment.
Inkomna svar har iordningställts genom överföring till Excel-fil och orimliga angivna värden har
därefter sållats bort, exempelvis när ett projekt med få deltagare har noterats med en projektbudget
på ”999999999” US dollar. Insamlat data från de enskilda frågeställningarna har för att underlätta
den inledande utforskningen åskådliggjorts i form av stapeldiagram med angivande av
svarsfrekvenser för varje förekomst i form av procentsatser med avsikten att tydliggöra utfallet.
Varje diagram har i korthet kommenterats för att ytterligare klargöra utfallet. För att kunna
analysera och visa på eventuella kopplingar mellan olika variabler har korstabeller upprättas och
därmed kombineras data från flera olika frågeställningar. Tabellernas rader representeras vanligen
av systemutvecklingsansatserna samt av begreppet ”utan metodologi” (innebärande att ingen ansats
har tillämpats i projektet). Tabellernas kolumner representeras oftast av faktorernas karaktäristik.
Utfallet i den uppkomna cellen redovisas i faktiskt antal och i procent. Storleksförhållanden mellan
olika celler eller summan av flera celler har därpå jämförts med varandra. Utfallet från tabeller har
även sats i relation till andra undersökningar. Då antalet svar från respondenter som tillämpar den
iterativa ansatsen är mycket lågt (både i reella tal och i förhållande till övriga ansatsers
svarsfrekvens) så har det inneburit att det varit svårt att analysera och avge kommentarer
beträffande just den inriktningen. Ansatsen uttolkas därvid sparsamt. Den sammanlagda
procentsiffran kan i vissa fall överstiga eller understiga 100 procent med 0,1 procent beroende på
avrundningsproblematik. Tabellerna med tillhörande tolkning har slutligen använts till underlag för
att kunna ge svar på undersökningens frågeställningar.

2.4 Undersökningsfel
Dahmström (2011, 351) tar upp att man i allmänhet har en för stark tilltro till preciserade siffror och
tabeller och att man därigenom ska komma fram till en korrekt bild av verkligheten, men egentligen
återfinns allt som oftast i materialet dolda fel som man inte kan avgöra omfånget på eller vad de
kommer att innebära för studien.
En feltyp i undersökningar är bortfall, vilket åstadkoms av att respondenten inte har svarat
(individbortfall) eller att denne inte besvarat vissa frågor så kallat partiellt bortfall (Dahmström
2011, 355-356). En annan feltyp är mätfel vilka har sin uppkomst i missuppfattningar och
tolkningar kring det avgivna svaret (Dahmström (2011, 368-372). I denna studie går dessa två
feltyper (partiellt bortfall och mätfel) tillsammans under benämningen undersökningsfel - väl
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medveten om att det finns andra typer av mätfel.
Som tidigare har angivits så är det totala inkomna antalet enkäter 86 stycken. Vid de frågor som inte
krävde obligatorisk ifyllnad (H-J, L-Q) återfinns i vissa fall undersökningsfel. Rörande frågorna L-P
så ska antalet svarande på dessa frågor högst uppgå till 75, då de 11 svarande som angivit ”No
methodology at all” i fråga K inte ska besvara dessa frågor. Tabellen nedan redovisar
undersökningsfel i procent per fråga baserat på maximalt antalet möjliga svar per fråga.

Fråga Antal svar

Undersökningsfel

H

82

4,7

I

83

3,5

J

29

66,3

L

72

4,0

M

75

0

N

75

0

O

75

0

P

75

0

Q

86

0

Frågorna H-L innehåller undersökningsfel, man kan notera att fråga J, rörande projektets
budgeterade storlek, redovisar ett mycket högt undersökningsfel. Dessa undersökningsfel försämrar
möjligheten att återskapa en korrekt bild av verkligheten.

2.5 Etiska överväganden
Det är mycket viktigt att forskarens datainsamling sker utan att den orsakar respondenten någon
form av skada. Undersökningen måste därmed utföras på ett sådant sätt att eventuella bieffekter
eller faror som kan drabba respondenten på förhand förutses och elimineras (Denscombe 2018, 433458)
Undersökningen utgår från anonymitet och frivillighet. Frågeformuläret innehåller visserligen tre
frågor (O-Q) rörande respondentens egna uppfattning kring den metodologi som används i det
systemutvecklingsprojekt där denne deltar vilket skulle kunna vara känslig information om den
spreds vidare. Det finns dessutom sex frågor (E-J) rörande vissa projektkaraktäristiska (bland annat
storleken på projektets budget) vilket i värsta fall skulle kunna betraktas som en företags- eller
organisationshemlighet och därmed kunna sätta individen i ett utsatt läge relaterat till spridande av
12

känslig information. Dessa faror eller risker är förhindrade av det faktum att undersökningen varken
efterfrågar utvecklingsprojektets namn eller namnet på den organisation som utför projektet,
dessutom har undersökningen inte någon som helst kännedom beträffande respondentens egentliga
identitet.
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3. Bakgrund och tidigare undersökningar
Studier rörande systemutvecklingsansatser och -metodologi kan placeras inom det övergripande
forskningsfältet Software Process Improvement (SPI) med en målsättning att förbättra systemutvecklingsprocessen. Intresset för SPI har ökat. De pådrivande faktorerna till engagemanget går att
finna i utvecklingen inom områden som hybrida ansatser, agil metodologi, globalt distribuerad
systemutveckling och ny teknologi (Kuhrmann, Diebold och Münch 2016).
Som tidigare angavs i inledningen så används begreppet systemutvecklingsansats (ansats) för att
beteckna en grupp av metodologier med en gemensam grundtanke, såsom att de är planbaserade,
iterativa eller agila. Grundtanken i en hybrid ansats är dock den att kombinera olika moment eller
faser från olika metodologier med varandra. Moment eller faser kan då vara hämtade från
metodologier ur skilda ansatser eller hämtade från metodologier inom samma ansats. Begreppet
systemutvecklingsmetodologi (metodologi) används för att beteckna en bestämd metodologi såsom
Scrum (agil ansats), Rational Unified Process (iterativ ansats) eller Vattenfall (traditionell ansats).
Av ovanstående följer att ifall man genomför ett projekt ”utan metodologi” så tillämpar man ej
heller någon ansats.
Olika metodologier har av ett antal olika författare och forskare indelats i olika ansatser utefter det
tillvägagångssätt man tillämpar i respektive metodologi. Chandra (2015) har valt att indela
metodologierna i ansatser utifrån att de är:


Flödes-iterativa



Objektorienterade



Strukturerade

Sharma, Mann och Thaku (2015) gör istället en åtskillnad av ansatserna utifrån att de är:


”Heavyweight” (Inkluderar de metodologier som föregår de agila metodologierna)



Agila

En annan indelning återfinns hos West, et al. (2011), Vijayasarathy och Butler (2016) vilka
använder ansatsbenämningarna:


Traditionell



Iterativ



Agil



Hybrid
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Vohra och Singh (2013) benämner ansatserna:


”Plan-driven”



”Iterative change-driven”

Här sammanfaller ”Plan-driven” med traditionell ansats. ”Iterative change-driven” blir att inkludera
iterativ, agil och hybrid ansats, utifrån West, et al. (2011) och Vijayasarathy och Butler (2016)
indelning.
Den här undersökningen följer den indelning som återfinns hos West, et al. (2011) och
Vijayasarathy och Butler (2016). Vohra och Singh (2013) närmar sig också denna indelning av
ansatser i en mer detaljerad beskrivning.
Den traditionella ansatsen (i form av Vattenfall) tog sin tidiga form 1970 och kännetecknas av
sekventiella utvecklingssteg som inte överlappar varandra. Varje fas innehåller på förhand
fastställda så kallade milstolpar. Vattenfall har senare kompletterats med möjlighet till feedback
mellan närliggande faser samt att prototyping har anammats (Gulliksen och Göransson 2002). Den
iterativa utvecklingsansatsen som tar form kring 1980 kännetecknas av att man börjar utveckla
mjukvaran med en icke fullständig kunskap om den slutliga lösningen. Istället tar man successivt
fram nya versioner av mjukvaran till dess att man har en godkänd lösning. Den agila ansatsen
innehåller en rad av olika metodologier som introducerades i slutet av 1990-talet. Kännetecknande
är bland annat en mindre grad av projektplanering eller ”byråkrati” än i tidigare ansatser.
Utvecklingen sker i team som har en mycket nära samverkan med kunden och utvecklar i mindre
omfattande iterativa etapper (Vohra och Singh 2013). Under de senaste 15 åren har organisationer
börjat kombinera olika metodologier i projekt. Många gånger genom att mixa metodologier från
tidiga ansatser med agila metodologier, vilket då givit upphov till en så kallad hybrid ansats.
Intentionen är att man ska kunna utöva effektiv kontroll och styrning i kombination med snabb och
kundnära systemutveckling allt efter organisationens behov (Theocharis, et al 2015).
I en undersökning 2010 så angav 38,6 procent av de tillfrågade applikationsutvecklarna att en agil
ansats bäst liknade den utvecklingsprocess man använde sig av och att Scrum (12,3 %) var den mest
förekommande agila metodologin. Iterativ ansats uppgick till 19,5 procent, traditionell ansats 13,0
procent samt att 28,8 procent inte använder sig av någon formell metodologi. Artikeln lanserar
också begreppet ”Water-Scrum-Fall”, då man visar på att de flesta projekten som inkluderar agil
metodologi också innefattar vattenfallsmetodologi. Behovs- och kravanalys samt mjukvaruimplementationen baseras här på traditionell metodologi medan agil metodologi används i
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utvecklingsfasen. Det antas därmed att den hybrida ansatsen vid denna tidpunkt är en realitet. (West,
et al. 2011). Sex år senare visar Vijayasarathy och Butler (2016) på att hybrid ansats används i 45,3
procent av alla projekt, agil ansats uppgår till 33,1 procent, traditionell ansats till 13,8 procent och
iterativ ansats används i 7,7 procent av fallen. Ser man till enskilda metodologier så var Vattenfall
(32,0 procent), Agile Unified Process (28,1) och Scrum (20,3) de mest frekvent nyttjade. Studien
konstaterar att även om traditionella metodologier fortfarande används i stor omfattning, så är agila
metodologier mycket mer gängse förekommande än för tio år sedan. Agila metodologier är
dessutom mycket ofta förekommande när en hybrid ansats tillämpas. Utredningen tar inte upp några
data beträffande de projekt som genomförs utan någon metodologi.
Theocharis, et al (2015) har genom att systematiskt studera en större mängd vetenskapliga artiklar
kunnat skapa sig en bild beträffande vilka systemutvecklingsmetodologier som är i bruk, vilka
metodologier som kombineras i utvecklingsprojekt samt vilka trender och mönster man kan notera.
Undersökningen visar att en stor mängd metodologier är i bruk och att organisationer vanligen
använder sig av flera olika metodologier. Den mest förekommande metodologin är Scrum och
därefter i fallande ordning Vattenfall, Rational Unified Process (RUP) och Agile Unified Process
(AUP). Rörande frågan vilka metodologier som mixas med varandra drar man slutsatsen att
organisationer främst väljer att kombinera Vattenfall med Scrum (”Water-Scrum-Fall”).
Observerbart är att Scrum i sig själv även mixas med agila metodologier som XP och Kanban. När
det gäller trender och mönster finner studien att kombinationen av traditionell och agil ansats i form
av en hybrid ansats har etablerat sig som den bästa möjliga kombinationen. Skälet till
organisationers val av en hybrid ansats antas vara att alla parter blir vinnare. Ledningen som
föredrar ett strukturerat traditionellt arbetssätt erhåller planering och kontroll. Samtidigt kan de
upprätthålla gränssnittet till andra enheter inom organisationen och till andra organisationer på ett
invant sätt. Systemutvecklarna å andra sidan erhåller en agil metodologi som ger dem frihet att i
varje situation enkelt finna bästa möjliga lösningen på sitt problem.
(Kuhrmann, et al 2017) har som studieobjektet 69 stycken företag. Man konstaterar att enskilda
företag använder sig av ett flertal olika metodologier. Då Scrum används av 53,6 procent och
Vattenfall av 34,8 procent av fallen kommer man till slutsatsen att den hybrida ansatsen ”WaterScrum-Fall” är en etablerad realitet. Angående frågan hur den hybrida ansatsen är uppbyggd
framförs det att den i grunden baseras på ”Water-Scrum-Fall”, men att istället för stora block från
respektive metodologi så består ansatsen av olika byggstenar från flera olika metodologier.
Exempelvis används inte enbart en agil metodologi renlärigt rakt av, utan det agila inslaget är i sig
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en hybrid med inslag från flera olika agila metodologier. Man hävdar vidare att den ansats som blir
tillämpad i ett specifikt utvecklingsprojekt är individuellt utformad med hjälp av dessa byggstenar
utefter de behov som finns i projektet och de krav som tillfredsställer olika intressenter.
Clark och O'Connor (2012) identifierar 44 faktorer, vilka sorterats in i åtta kategorier. Faktorer som
har en inverkan på systemutvecklingsprocessen och som därmed påverkar organisationers och ett
projekts val av metodologi. Bland kategorierna återfinns:


Applikationens prägel



Ledningens sammansättning



Organisationens särdrag



Systemutvecklarnas profil



Teknologi



Kravbild



Organisationens miljö



Användarnas profil

De 44 faktorerna består av sammanlagt 170 olika så kallade sub-faktorer, vilka blir att definiera den
överliggande nivån. Systemutvecklingsprocessen och val av metodologi påverkas exempelvis av
sådana faktorer som:


Applikationstyp



Projektets komplexitet och storlek



Systemkrav



Organisationsstorlek



Lagar



Branschstandarder



Kontraktsvillkor



Fysisk lokalisering av utvecklingsteamet/-teamen



Utvecklingsteamets erfarenhet, storlek och kultur.

Författarna ansluter sig till synsättet att man ska använda en utvecklingsansats som på bästa sätt
stödjer det specifika projektet och inte slaviskt rätta in sig efter någon vittomfattande ansats.
Ställningstagandet motiveras med att det stora antalet påverkande faktorer inte gör det troligt att en
enda utvecklingsmetodologi kan tillfredsställa samtliga påverkansfaktorer. Subramanian et al.
(2009, 118) ansluter sig till samma linje och konstaterar att ”...the project view of systems
development should be broader than any particular development tool or methodology”. Alltsedan
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Cockburn (2000) presenterade sitt ramverk över faktorer som påverkar valet av metodologi samt
hur man ska gå tillväga när man ska välja metodologi, så har ett antal forskningsartiklar presenterat
olika principer, system eller modeller för val av metodologi. Hur forskare såsom Kononenko och
Kahrazii (2014) eller Jain (2015) anser att man ska ta sig fram till ett visst val av metodologi skiljer
sig bland annat beroende på vilka faktorer som inkluderas vid urvalet. Xu och Ramesh (2008) har
inriktat sig på hur man åstadkommer ett skräddarsytt val av metodologier i form av en hybrid
ansats. (Kuhrmann, et al 2017) hävdar att den hybrida ansatsen formas i en pragmatisk process per
projekt utifrån vad som är lämpligast i den aktuella situationen. Faktorer som organisationers
storlek, branschtillhörighet eller externa faktorer som regleringar kan därmed inte bevisas ha någon
inverkan på ansatsens sammansättning.
Vijayasarathy och Butler (2016) går in på huruvida karaktäristiken hos faktorerna nedan är
förknippade med vissa systemutvecklingsansatser.






Organisation


Verksamhetstyp



Antal anställda



Omsättning

Projekt


Projektets betydelse



Projektbudget

Team


Teamstorlek



Antal team

Med undantag för verksamhetstyp så är alla dessa faktorer med olika karaktär förknippade med
någon utvecklingsansats. Härav följer då att karaktären på dessa faktorer kan anses ha en inverkan
på valet av utvecklingsansats.
Utifrån ovanstående kan man sammanfattningsvis konstatera att den agila metodologier (såsom
Scrum) är på en fortgående frammarsch. Agila metodologier förekommer frekvent i hybrida
ansatser som då kan vara en kombination av olika agila metodologier men också i förening med
andra typer av metodologier som Vattenfall i formen ”Water-Scrum-Fall”. Vidare har man kunnat
konstatera att en rad olika faktorer påverkar systemutvecklingsprocessen. Forskare har lyckats knyta
karaktäristiken eller värdet på dessa faktorer till hur de vanligen uppträder i samband med olika
systemutvecklingsansatser.
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4. Resultat
Redovisningen av resultaten från de inkomna enkätsvaren följer ordningen i frågeformuläret.
Diagrammen kommenteras i korthet.

Diagram A: Respondenternas yrkesroll.
Kommentar: Den absoluta majoriteten (88,4 %) av alla svarande klassificerade sig själva som
systemutvecklare/programmerare. De andra rollerna består, var och en för sig, av endast några få
procentenheter vardera.

Diagram B1: Respondenternas geografiska stationering.
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Diagram C: Respondenternas organisationstillhörighet.
Kommentar: Mindre än en tredjedel anser sig tillhöra en dataavdelning. Den övervägande delen
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anger att de verksamma inom en mjukvarutillverkande organisation.

Diagram D: Antal år respondenterna varit verksamma i IT-branschen.
Kommentar: 60 procent av de svarande har varit verksamma i IT-branschen i fem år eller mindre.
De verkligt seniora projektdeltagarna utgörs av 21 procent.

Diagram E: Om systemutvecklingsprojektet utförs i mer än ett land.
Kommentar: Det är en relativ jämn fördelning mellan att projekt bedrivs i ett land eller i ett flertal
länder.
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Diagram F: Om systemutvecklingsprojektet bedrivs vid flera fysiska platser i samma land.
Kommentar: Även här en relativ jämn fördelning mellan att projekt bedrivs på en fysisk plats eller
flera separata lokaliteter inom samma land.

Diagram G: Om projektet är organiserat i ett eller flera utvecklingsteam.
Kommentar: Fördelningen mellan att projektet är organiserat i ett eller flera utvecklingsteam är
förhållandevis jämnt balanserad kring 50 procent strecket.

22

Diagram H: Antalet team projektet består av.
Kommentar: Frågan fungerar delvis som en kontrollfråga gentemot fråga G. Differensen gentemot
fråga G rörande procentsatsen för antalet utvecklingsteam beror på att det existerar ett bortfall i
fråga H. Den faktiska mängden svarande som anger ett team är lika stora i fråga G och H. Det
vanligaste sättet att organisera projektet är i ett team, men det återfinns svar där projekt är
organiserade i mer än 10 team.

Diagram I: Antalet projektmedlemmar som ingår i utvecklingsteamet.
Kommentar: Den helt övervägande teamstorleken (86,8 %) innehåller tio eller mindre än tio
projektdeltagare. Endast 2,4 procent av projektteamen har fler än 30 deltagare.
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Diagram J: Budgeterad projektstorlek i US dollar.
Kommentar: Budgetstorleken mindre än 200 000 US dollar utgör nästan 50 procent av alla projekt
och blir en vattendelare mellan budgetstorleken på mindre och de budgetmässigt större projekten.
Man bör observera att bortfallet i denna fråga uppgår till 66,3 procent.

Diagram K: Projektens systemutvecklingsansats.
Kommentar: En agil systemutvecklingsansats (50 %) tycks vara prefererad. Därefter kommer den
hybrida ansatsen, medan den iterativa ansatsen endast förekommer i 3,5 procent av fallen. Att arbeta
utan metodologisk ansats är i nivå med att ha en traditionell ansats.
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Diagram L: Systemutvecklingsansatsernas sammansättning.
Kommentar: Frågan fungerar som en fördjupad frågeställning kring vilken systemutvecklingsansats
som tillämpas i projektet. Användandet av ”en specifik metodologi” och en ”hybrid av agila
metodologier” uppgår mer eller mindre till en tredje del i vardera fallet. De följs av en ”hybrid av
agila och icke-agila metodologier” (16,7 %) och därefter en ”hybrid av traditionella och icketraditionella” metodologier (12,5 %). De tre största tillvägagångssätten att tillämpa en användning
av metodologier utgör nästan 82 procent. De fyra största tillvägagångssätten uppnår nästan till 95
procent.
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Diagram M: De systemutvecklingsmetodologier som är dominerande i projektet.
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Kommentar: De agila metodologierna dominerar tillsammans tungt och där Scrum dominerar i 46,7
procent av projekten. Vattenfallsmetodologi (20,0 %) följer därpå, men når inte ens upp till hälften
av den föregåendes metodologins notering.

Diagram N: Respondenternas uppfattning rörande sin egen kunskapsnivå utifrån den
systemutvecklingsansats som används i det projekt man deltar i.
Kommentar: Över 50 procent anser att de har en omfattande eller mycket omfattande kunskapsnivå.
En bit över 40 procent anser att de ligger på en genomsnittsnivå och enbart fyra procent anser att de
har en begränsad eller mycket begränsad kunskap rörande den systemutvecklingsansats som
används i projektet.

Diagram O: Systemutvecklingsansatsens påverkan på mjukvarans kvalitet.
Kommentar: Stort sett två tredjedelar av de svarande anser att den i projektet använda
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Systemutvecklingsansatsen stärker kvaliteten på mjukvaran, medan bara 6,7 procent anser att den
försämrar kvaliteten.

Diagram P: Systemutvecklingsansatsens inverkan på utvecklingstiden.
Kommentar: 40,0 procent anser att den i projektet valda systemutvecklingsansatsen har en positiv
inverkan på utvecklingstiden, nämligen minskar den. Hela 28,0 procent anser att den nyttjade
ansatsen inte har någon inverkan på utvecklingstiden. Samma relativt höga procentsiffra uppvisas
för de som har åsikten att den använda ansatsen bidrar till att förlänga utvecklingstiden.

Diagram Q: Projektdeltagarnas preferens beträffande systemutvecklingsansats.
Kommentar: Över 50 procent prefererar en agil ansats och nästan en fjärdedel föredrar en hybrid
ansats.
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5. Analys
Om man tar vägledning av diagrammen A-D samt N så skulle man kunna porträttera en
förekommande respondent på enkäten som systemutvecklare/programmerare vilken är verksam i
Europa alternativt i Sydasien och i det senare fallet i huvudsak från Indien. Vidare så är det dubbelt
så vanligt att denne ingår i en mjukvarutillverkande organisation än att man är en del av en ITavdelning. Dessutom är det en 60-procentig möjlighet till att man jobbat fem år eller mindre i ITbranschen och en 90-procentig chans att den svarande har en genomsnittlig eller omfattande
kunskap rörande den utvecklingsansats som dominerar det projekt man befinner sig i.

5.1 Systemutvecklingsansatser och metodologier
Hela 50,0 procent av de svarande uppfattar att de använder sig av en agil systemutvecklingsansats,
vilket framgår av det tidigare redovisade diagrammet K. Den hybrida ansatsen uppnår 22,1 procent
och traditionell ansats 11,6, vilket är strax under de 12,8 % som arbetar utan någon metodologi. Den
iterativa ansatsen stannar så lågt som på 3,5 procent.
Undersökningar av Vijayasarathy och Butler (2016) och West, et al. (2011) visar också på ett starkt
stöd för den agila ansatsen då den tillämpas av 33,1 respektive 38,6 procent i respektive undersökning. Indirekt visar studier av Theocharis, et al (2015) och Kuhrmann, et al (2017) på liknade
resultat då man kan bekräfta ett mycket frekvent användande av specifika agila metodologier såsom
Scrum. Likaså bekräftar ovanstående utredningar att den traditionella ansatsen (främst i form av
Vattenfallsmetodologi) fortfarande är i bruk och i Vijayasarathy och Butler (2016) och West, et al.
(2011) påvisas de mer eller mindre vara i nivå med vad som här framkommit. När det gäller att
arbeta utan metodologi tar West, et al. (2011) upp en mycket högre siffra (28,8 %) än vad som här
kan påvisas. I West och Grant (2010) nämner man att utvecklare fortfarande föredrar att arbeta utan
metodologi. Användandet av en hybrid ansats visar på en mycket högre nivå hos Vijayasarathy och
Butler (2016) och West, et al. (2011), där det sträcker sig mellan 45-47 procent, än vad
respondenterna här visar på. Ett skäl till differensen kan vara att många respondenter har angivit att
de använder sig av en agil ansats i projektet (vilket i sig är rätt), men att de faktiskt använder sig av
en hybrid ansats bestående av olika agila metodologier. Ett förfarande som bland annat Theocharis,
et al (2015) och Kuhrmann, et al (2017) har påvisat sig vara vanligt förekommande.
Studerar man den hybrida ansatsen utifrån diagram L och tabell A nedan framkommer en bild som
visserligen ligger procentuellt högre, men ändå visar i riktning mot vad tidigare nämnda studier
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visar på. Sammantaget utgör då de renodlade ansatserna bestående av en metodologi 33,3 procent
och de hybrida ansatserna i olika former uppgår till hela 66,7 procent.
Tabell A: Analys av den hybrida ansatsen angivet i procent och antal respondenter inom parentes.
Tabellen är baserad på diagram och fråga L.
Renodlad
ansats

Agil

Hybrid
agil

Hybrid
agil och
icke-agil

Hybrid
iterativ

Hybrid
Hybrid
Hybrid
iterativ traditionell traditionell
och ickeoch ickeiterativ
traditionell

Summa

26,4 (19)

26,4 (19)

Iterativ

1,4 (1)

1,4 (1)

Traditionell

5,6 (4)

5,6 (4)

Hybrid
Summa

33,3 (24)

31,9 (23)

16,7 (12)

1,4 (1)

1,4 (1)

2,8 (2)

12,5 (9)

66,7 (48)

31,9 (23)

16,7 (12)

1,4 (1)

1,4 (1)

2,8 (2)

12,5 (9)

100,0 (72)

Man torde utifrån resultatet kunna ansluta sig till tidigare forskning att agila metodologier
kombineras med varandra samt att någon form av ”Water-Scrum-Fall” tillämpas i en större
omfattning. Vidare skulle man med försiktighet kunna närma sig tanken att de båda kolumnerna
”Hybrid agila och icke-agila” och ”Hybrid traditionella och icke-traditionella” som tillsammans
uppgår till 29,2 procent utgörs just av ”Water-Scrum-Fall”. Det är dock inte möjligt utifrån
materialet att konstatera i vilken omfattning eller när olika moment i en metodologi nyttjas samt ej
heller vilka specifika moment av en viss metodologi som används inom en hybrid ansats.
Utgående från diagram M kan man se vilka specifika metodologier som är dominerande. Scrum
(46,7 %) anses i studien till högst andel dominera ett systemutvecklingsprojekt. Därefter följer i
fallande ordning Vattenfall (20,0 %), Kanban (8,0 %) och Feature-Driven Development (8,0 %).
Kanban kan sägas vara något av en överraskning, då den inte förekommit i detta sammanhang i
tidigare nämnda artiklar. Vanligen framträder Scrum och Vattenfall som dominerande metodologier.
Vijayasarathy och Butler (2016) anger förhållandet varandes Scrum 20,3 och Vattenfall 32,0
procent. I fallet med Scrum är andelen procentuellt väsentligt högre här och Vattenfall har ett 12procentigt lägre utfall. Oavsett detta visar resultatet i undersökningen att Scrum och Vattenfall är de
två dominerande metodologierna.
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5.2 Systemutvecklingsansatsernas karaktäristik
Flera forskningsartiklar som Xu och Ramesh (2008), Kononenko och Kahrazii (2014), Alzoubi, Gill
och Al-Ani (2015) och Clark och O'Connor (2012) tar upp olika faktorer som kan ha en inverkan på
hur väl en systemutvecklingsansats kommer att fungera i ett projekt. Kunskapen om dessa faktorer
bör därmed påverka valet av metodologi eller sammansättningen av en hybrid ansats. Utifrån detta
kommer ett antal faktorer att analyseras för att se om skilda karaktärer hos dem är förknippade med
olika systemutvecklingsansatser. De faktorer som analyseras är distribuerad systemutveckling
(globalt och nationellt), teamstorlek, antal team, projektstorlek, kunskapsnivå och organisationstyp
(här i form av IT-organisation).
Tabell B: Projekt som bedrivs globalt distribuerade per ansats angivet i procent och antal
respondenter inom parentes. Tabellen är baserad på diagram och fråga E.
Ja

Nej

Vet ej

Summa

Agil

60,5 (26)

37,2 (16)

2,3 (1)

50,0 (43)

Iterativ

33,3 (1)

66,7 (2)

0

3,5 (3)

Traditionell

20,0 (2)

80,0 (8)

0

11,6 (10)

Hybrid

57,9 (11)

42,1 (8)

0

22,1 (19)

Utan metodologi

45,5 (5)

54,5 (6)

0

12,8 (11)

Summa

52,3 (45)

46,5 (40)

1,2 (1)

100,0 (86)

Tabell C: Projekt som bedrivs nationellt distribuerade per ansats angivet i procent och antal
respondenter inom parentes. Tabellen är baserad på diagram och fråga F.
Ja

Nej

Vet ej

Summa

46,5 (20)

44,2 (19)

9,3 (4)

50,0 (43)

0

66,7 (2)

33,3 (1)

3,5 (3)

Traditionell

40,0 (4)

60,0 (6)

0

11,6 (10)

Hybrid

57,9 (11)

36,8 (7)

5,3 (1)

22,1 (19)

Utan metodologi

54,5 (6)

45,5 (5)

0

12,8 (11)

Summa

47,7 (41)

45,3 (39)

7,0 (6)

100,0 (86)

Agil
Iterativ

31

Tabell BC: Distribuerad systemutveckling (de tre formerna av distribuerad utveckling är härledda
ur tabell B och C ovan) angivet i procent och antal respondenter inom parentes. I tabellen ingår inte
de svar som innehåller ”Vet ej” på någon av frågorna E eller F. Tabellen är baserad på diagram och
fråga E och F.
Globalt
och
Nationellt

Enbart
Globalt

38,5 (15)

20,5 (8)

12,8 (5)

28,2 (11)

48,8 (39)

0

0

0

100,0 (2)

2,5 (2)

Traditionell

10,0 (1)

10,0 (1)

30,0 (3)

50,0 (5)

12,5 (10)

Hybrid

44,4 (8)

11,1 (2)

16,7 (3)

27,8 (5)

22,5 (18)

Utan metodologi

45,5 (5)

0

9,1 (1)

45,5 (5)

13,8 (11)

Summa

36,2 (29)

13,8 (11)

15,0 (12)

Agil
Iterativ

Enbart Samlokali
Nationellt
serad

Summa

35,0 (28) 100,0 (80)

Den ansats i tabell B som indikerar på att vara mest frekvent använd (både i procent och heltal) vid
globalt distribuerad systemutveckling är den agila. Den traditionella ansatsen visar på ett motsatt
förhållande. I övrigt är det mindre åtskillnader i reella tal mellan alternativen. I reella tal, tabell C,
finns det inte någon ansats som på något sätt visar på en speciell benägenhet att användas mer eller
mindre vid nationellt distribuerade projekt gentemot hur ofta den används vid samlokaliserad
utveckling. Tabellen BC visar på att 65,0 procent av alla utvecklingsprojekt bedrivs som
distribuerade i någon form. Den vanligaste formen att bedriva distribuerad systemutveckling är att
samtidigt bedriva den såväl globalt som nationellt (36,2 %), lika vanligt är det dock att bedriva
projekt samlokaliserat (35,0 %). Tabellen BC visar också på att den agila och hybrida ansatsen är
dominerande vid distribuerad utveckling. Den traditionella ansatsen samt att arbeta utan metodologi
är jämnt fördelade mellan samlokaliserade och distribuerade projekt.
Det kan tyckas förvånande att den agila ansatsen prefereras vid globalt distribuerad systemutveckling med tanke på att den borde peka mot mer traditionella ansatser som betonar kontroll och
koordination vilket bland annat Ramesh, Mohan och Cao (2012) tar upp. Den försvårande
problematiken kring globalt distribuerad utveckling är sprungen ur att olika team befinner sig i
skilda tidszoner och är geografiskt separerade. (Alzoubi, Gill och Al-Ani 2015). Ett agilt
förhållningssätt stödjer dock på ett bättre sätt företagens behov av att kunna reagera på
omvärldsförändringar och snabbt kunna få ut sina lösningar på marknaden (Hossain, Babar och
Verner 2009). Företagen kan dessutom bemästra många av problemen som är förknippade med
distribuerad agil utveckling exempelvis genom sättet att organisera arbetet (Sutherland,
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Schoonheim och Rijk 2009) och genom olika tekniska hjälpmedel (Alotaibi och Qureshi 2014).
West, et al. (2011) redovisar i en undersökning att bara 17 procent av all agil systemutveckling var
samlokaliserad och att resterande därmed bedrevs i distribuerad form, dessutom anges att 22
procent av de distribuerade projekten har minst hälften av teammedlemmarna utspridda geografiskt.
Tabell D: Projekt som organiserade som ett eller flera team utifrån ansats i procent och antal
respondenter inom parentes. Tabellen är baserad på diagram och fråga G.
Ett team

Flera team

Summa

Agil

46,5 (20)

53,5 (23)

50,0 (43)

Iterativ

33,3 (1)

66,7 (2)

3,5 (3)

Traditionell

80,0 (8)

20,0 (2)

11,6 (10)

Hybrid

52,6 (10)

47,4 (9)

22,1 (19)

Utan metodologi

63,6 (7)

36,4 (4)

12,8 (11)

Summa

53,5 (46)

46,5 (40)

100,0 (86)

Tabell E: Antalet team som ingår i projektet utifrån ansats i procent och antal respondenter inom
parentes. Tabellen är baserad på diagram och fråga H.
1

2-3

>= 4

Summa

Agil

50,0 (20)

15,0 (6)

35,0 (14)

48,8 (40)

Iterativ

33,3 (1)

33,3 (1)

33,3 (1)

3,6 (3)

Traditionell

80,0 (8)

10,0 (1)

10,0 (1)

12,2 (10)

Hybrid

52,6 (10)

26,3 (5)

21,1 (4)

23,2 (19)

Utan metodologi

70,0 (7)

10,0 (1)

20,0 (2)

12,2 (10)

Summa

56,1 (46)

17,1 (14)

26,8 (22)

100,0 (82)

I tabell D är det endast projekt med traditionell ansats som uppvisar någon större skillnad (både i
procentuella och reella tal) i att vara organiserat som ett (80,0 %) eller flera (20,0 %) team. Studerar
man den mer detaljerade uppdelningen i Tabell E kan man se att projekt oavsett ansats företrädesvis
har valt att vara organiserade som ett team, sammantaget uppgick det till 56,1 procent enligt
diagram H. När det gäller den agila ansatsen kan man notera att det är vanligare att organisera
projekten i fyra eller fler team än två till tre team.
Gör man en jämförelse med studien av Vijayasarathy och Butler (2016) så kan man uppmärksamma
vissa likheter och skillnader i resultaten. Rörande den agila ansatsen så ligger nivån för ett team
nästan exakt på samma nivå, medan den inbördes ordningen av preferens mellan 2-3 eller fler team
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växlar ordning. Ser man till den traditionella ansatsen så uppvisar den här undersökningen ett högt
värde för ett team, referensen uppvisar istället ett lågt (11,1 %) värde för ett team och istället en hög
(55,6 %) siffra för fler än tre team. En förklaring till förhållandet kan vara att den här
undersökningen lyckats fånga en andelsmässigt hög grad av respondenter när det gäller traditionell
ansats som är verksamma i mindre projekt, vilket tabell G skulle kunna indikera på. I de båda
utredningarna så skiljer sig den hybrida ansatsens procentuella nivåer från varandra allt från cirka 8
till 27 procent avhängt antalet team, därmed förefaller likheterna här vara få.
Tabell F: Antalet projektmedlemmar som ingår i teamet utifrån ansats i procent och antal
respondenter inom parentes. Tabellen är baserad på diagram och fråga I.
<= 10

11 - 30

> 30

Summa

Agil

82,9 (34)

14,6 (6)

2,4 (1)

49,4 (41)

Iterativ

100,0 (3)

0

0

3,6 (3)

Traditionell

80,0 (8)

10,0 (1)

10,0 (1)

12,0 (10)

Hybrid

89,5 (17)

10,5 (2)

0

22,9 (19)

0

0

12,0 (10)

10,8 (9)

2,4 (2)

100,0 (83)

Utan metodologi 100,0 (10)
Summa

86,8 (72)

Enligt tabell F innehåller 86,8 procent av alla team mindre än eller lika med tio projektdeltagare.
Detta återspeglar sig i alla ansatserna, då ingen av dem härvid understiger 80,0 procent.
Med undantag för den traditionella ansatsen så uppvisar Vijayasarathy och Butler (2016) en liknade
preferens för den minsta teamstorleken. Däremot anger man att team med den traditionella ansatsen
till 61,1 procent innehåller mellan 11-30 projektmedlemmar. Återigen kan förklaringen till
skillnaden mellan studierna här ligga i en andelsmässigt högre grad av respondenter som är
verksamma i mindre projekt med den traditionella ansatsen.
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Tabell G: Projektets uppskattade budget (i US dollar) utifrån ansats i procent och antal
respondenter inom parentes. Tabellen är baserad på diagram och fråga J.
< 200 000
Agil

200 000 - > 1 000 000
1 000 000

Summa

61,5 (8)

30,8 (4)

7,7 (1)

44,8 (13)

0

0

0

0

Traditionell

80,0 (4)

0

10,0 (1)

17,2 (5)

Hybrid

14,3 (1)

57,1 (4)

28,6 (2)

24,1 (7)

Utan metodologi

25,0 (1)

75,0 (3)

0

13,8 (4)

Summa

48,3 (14)

37,9 (11)

13,8 (4)

100,0 (29)

Iterativ

Undersökningsfelet i form av bortfall och mätfel uppgår i denna fråga till 66,3 procent, innebärande
endast 29 respondenter. Någon meningsfull analys har därmed inte känts möjlig att genomföra.
Trots detta ligger de procentuella värden som visas för den agila ansatsen i någorlunda nivå med de
som redovisas av Vijayasarathy och Butler (2016).
Tabell H: Projektmedlemmarnas egna gradering av sin kunskapsnivå rörande den projektansats
som tillämpas utifrån ansats i procent och antal respondenter inom parentes. Tabellen är baserad på
diagram och fråga N.
Mycket
liten

Liten

Medel

Stor

Mycket
stor

Summa

Agil

0

4,6 (2)

37,2 (16)

53,5 (23)

4,6 (2)

57,3 (43)

Iterativ

0

0

66,7 (2)

33,3 (1)

0

4,0 (3)

Traditionell

0

0

50,0 (5)

40,0 (4)

10,0 (1)

13,3 (10)

Hybrid

5,3 (1)

0

47,4 (9)

42,1 (8)

5,3 (1)

25,3 (19)

Summa

1,3 (1)

2,7 (2)

42,7 (32)

48,0 (36)

5,3 (4)

100,0 (75)

Endast tre respondenter anser att de har mycket liten eller liten kunskapsnivå. Inom nivåerna
”Medel” till ”Mycket stor” så börjar man hos samtliga ansatser närma sig en 100-procentig
uppfyllandegrad. Kunskapsnivåerna ”Stor” till ”Mycket stor” befinner sig även den i samtliga fall
på en väldigt hög nivå, ansatserna tillsammans uppgår till 53,3 procent. Det är mycket svårt att se
att någon speciell kunskapsnivå utgör en karaktäristik för en viss ansats. Man kan kanske istället få
ett intryck av att svaren mer präglar hur människor vill framställa sin egen kunskapsnivå, än att det
är ett uttryck för en faktisk kunskapsnivån. Något mer modest hållning är det dock beträffande
”Mycket stor” kunskapsnivå.
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Tabell I: Systemutvecklingsansatser fördelade på typ av IT-organisation i procent och antal
respondenter inom parentes. Tabellen är baserad på diagram och fråga C.
Agil

Iterativ

Traditionell

Hybrid

Utan
metodologi

Summa

Mjukvarutillverkare

49,2 (29)

1,7 (1)

11,9 (7)

27,1 (16)

10,2 (6)

68,6 (59)

IT-avdelning

51,9 (14)

7,4 (2)

11,1 (3)

11,1 (3)

18,5 (5)

31,4 (27)

Summa

50,0 (43)

3,5 (3)

11,6 (10)

22,1 (19)

12,8 (11)

100,0 (86)

Mjukvarutillverkare ser ut att i första hand föredra en agil ansats, men det gör också IT-avdelningar.
I andra hand verkar mjukvaruföretag vilja tillämpa en hybrid ansats. Om man ser tillbaka på tabell
A så kan man anta att det finns ett starkt inslag av agil metodologi i den hybrida ansatsen. Enligt
West och Grant (2010) har det visat sig att teknikföretag som utvecklar lösningar som marknadsförs
på konsument- eller företagsmarknader dock prefererar andra agila moment än IT-avdelningar som
tar fram lösningar som berör organisationens anställda och partner. Utifrån det resonemanget skulle
man kunna tänka sig att även här skiljer sig de ingående byggstenarna i den hybrida ansatsen
beroende på typ av IT-organisation.

5.3 Projektdeltagarnas inställning till systemutvecklingsansatsen
Tabell J: Hur respondenterna anser att den i projektet valda systemutvecklingsansatsen inverkar på
mjukvarans kvalitet utifrån utvecklingsansats i procent och antal respondenter inom parentes.
Tabellen är baserad på diagram och fråga O.
Ökar

Minskar

Ingen
inverkan

Vet ej

Summa

Agil

76,7 (33)

2,3 (1)

16,3 (7)

4,7 (2)

57,3 (43)

Iterativ

33,3 (1)

0

66,7 (2)

0

4,0 (3)

Traditionell

50,0 (5)

0

50,0 (5)

0

13,3 (10)

Hybrid

52,6 (10)

21,1 (4)

26,3 (5)

0

25,3 (19)

Summa

65,3 (49)

6,7 (5)

25,3 (19)

2,7 (2)

100,0 (75)

Om man bortser från den iterativa ansatsen så anger respondenterna för de övriga ansatserna i ett
spann mellan 50,0-76,7 procent att ansatsen ökar kvaliteten i utvecklingen. De som är involverade i
en agil utveckling utmärker sig som att vara betydligt mer övertygade om ansatsens bidrag till en
ökad kvalitet. Sammantaget anser 65,3 procent att den tillämpade ansatsen ökar kvaliteten. Endast
ett fåtal svarande anser att en ansats sänker kvaliteten, dock anser något över 20,0 procent av de
som tillämpar en hybrid ansats att den minskar kvaliteten. När det gäller att den valda
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utvecklingsansatsen inte skulle ha någon inverkan på kvaliteten så uppvisas en splittrad bild vilken
sträcker sig från 16,3 procent till 50,0 procent. Att ansatsen inte skulle ha någon inverkan på
kvaliteten verkar den agila gruppen vara minst övertygad om. Allt som allt bedömer 25,3 procent att
vald ansats inte påverkar kvaliteten. I en helhet framstår det som att den agila utvecklingsansatsen
har högsta andelen projektdeltagare som finner att ansatsen ökar kvaliteten.
Tabell K: Hur respondenterna anser att den i projektet valda systemutvecklingsansatsen inverkar på
utvecklingstiden utifrån utvecklingsansats i procent och antal respondenter inom parentes. Tabellen
är baserad på diagram och fråga P.
Ökar

Minskar

Ingen
inverkan

Vet ej

Summa

16,3 (7)

44,2 (19)

32,6 (14)

7,0 (3)

57,3 (43)

0

33,3 (1)

66,7 (2)

0

4,0 (3)

Traditionell

40,0 (4)

30,0 (3)

30,0 (3)

0

13,3 (10)

Hybrid

52,6 (10)

36,8 (7)

10,5 (2)

0

25,3 (19)

Summa

28,0 (21)

40,0 (30)

28,0 (21)

4,0 (3)

100,0 (75)

Agil
Iterativ

Att den valda ansatsen minskar utvecklingstiden verkar sammanlagt 40,0 procent mena. Avståndet
mellan de mest övertygade (agil 44,2 %) till den minst övertygade (traditionell 30,0 %) är 14,2
procent. Att en traditionell ansats (40,0 %) anses öka utvecklingstiden gentemot att bara 16,3
procent av de som markerat agil ansats är inte förvånande vilket bland annat uppvisas av Kannan,
Jhajharia, och Verma (2014) i en jämförelse mellan agil och vattenfalls baserad utveckling. Vad som
skulle kunna betraktas som förvånande är då istället att en hybrid ansats (52,6 %) skulle öka
utvecklingstiden. En förklaring till detta skulle kunna vara om den hybrida ansatsen exempelvis är
utformad som ”Water-Scrum-Fall” och de svarande jämför den med en ren agil ansats så skulle det
kunna förklara ställningstagandet. En annan överraskning är att hela 32,6 procent inte alls anser att
den agila ansatsen inverkar på utvecklingstiden när just en av ansatsens fördelar utmärkas av att
åstadkomma snabbare ”time-to-market” enligt West, et al. (2011). Sammantaget framstår det dock
som om att den agila ansatsen oftast anses bidra till att minska utvecklingsskedet då ansatsen
redovisar den högsta procentsatsen beträffande minskar och den lägsta procentsatsen gällande att
öka utvecklingstiden.
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Tabell L: Den ansats respondenterna skulle preferera att man tillämpade i det projekt som de är
involverad i utifrån den utvecklingsansats som nu tillämpas. Angivet i procent och antal
respondenter inom parentes. Tabellen är baserad på diagram och fråga Q.
Agil

Iterativ

Vattenfall

Hybrid

Utan
metodologi

Vet ej

Summa

Agil

74,4 (32)

2,3 (1)

2,3 (1)

16,3 (7)

2,3 (1)

2,3 (1)

50,0 (43)

Iterativ

33,3 (1)

33,3 (1)

0

33,3 (1)

0

0

3,5 (3)

Traditionell

20,0 (2)

10,0 (1)

40,0 (4)

20,0 (2)

0

10,0 (1)

11,6 (10)

Hybrid

31,6 (6)

5,3 (1)

10,5 (2)

31,6 (6)

15,8 (3)

5,3 (1)

22,1 (19)

Utan metodologi 36,4 (4)

9,1 (1)

9,1 (1)

45,5 (5)

0

0

12,8 (11)

Summa

5,8 (5)

9,3 (8)

24,4 (21)

4,6 (4)

3,5 (3)

100,0 (86)

52,3 (45)

Den agila grupperingen uppvisar det största (74,4 %) stödet för den ansats som används i projektet,
dock med ett tapp (16,3 %) till den hybrida ansatsen. Stödet för de övriga ansatserna bland de egna
tillämparna varierar från något över 30 till 40,0 procent, däri kan man se att dessa ansatser tappar
medhåll till förmån för andra ansatser. Den hybrida ansatsen tappar tämligen kraftigt till den agila
ansatsen och kanske förvånande nog till de utan metodologi. Sammantaget kan man dock konstatera
att de olika ansatserna i stort sett var och en behåller det stöd man initialt erhållit, det innebär att det
man tappat till andra ansatser tar man igen på att få support från andra ansatsers tillämpare. Endast
grupperingen utan metodologi tappar kraftigt och förlorar hela sitt stöd, nästan uteslutande till agila
och hybrida ansatser. Man bör kunna tolka det som att projekt utan metodologi kan vara behov av
ett metodologiskt stöd.
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6. Diskussion
I kapitlet kommer dels undersökningens frågeställningar att besvaras och dels kommer det att föras
en diskussion rörande de erfarenheter man kan dra från den undersökningsmetod som tillämpats.
Rörande svaren på alla tre frågeställningarna och vid uttolkningen av dem måste man mana till
försiktighet då svarsfrekvensen är långt från omfattande.
Q1: Vilken eller vilka systemutvecklingsansatser (traditionell, iterativ agil och hybrid) och
metodologier är enligt respondenterna mest frekvent använda idag?
Genom tabeller och diagram i undersökningen framkommer att respondenterna anser att den agila
ansatsen är den dominerande ansatsen följ av den hybrida. Traditionell ansats genom
vattenfallsmetodologin används fortfarande. Den iterativa ansatsen förekommer i mycket liten
omfattning. Ser man djupare på de olika ansatsernas beståndsdelar så framtonar en något
annorlunda bild. Det visar sig då att agila, traditionella och iterativa ansatser används bestående av
en enda metodologi i endast en tredjedel av fallen medan två tredjedelar av all tillämpning utgörs av
en hybrid ansats av olika metodologier. Den mest förekommande formen av hybrid ansats är en
kombination av olika agila metodologier. Detta följs av en kombination av ”agila och icke-agila
metodologier” och därefter en hybrid av ”traditionella och icke-traditionella metodologier”. De
mest utnyttjade metodologierna är i ordning: Scrum (46,7 %), Vattenfall (20,0 %), Feature-Driven
Development (8,0 %) och Kanban (8,0 %). Sammantaget ger det den agila ansatsen och dess
metodologier en påtagligt framskjuten ställning. Detta förstärks av de agila metodologiernas
förekomst olika hybrida sammanhang.
Om man försöker tolka en trend ur de tidigare nämnda forskningsresultaten (West, et al (2011),
Theocharis, et al (2015) samt Vijayasarathy och Butler (2016)) som avser resultat under perioden
2010- 2016, så är den att:


En agil ansats används inom systemutvecklingen i cirka 1/3 av alla fall under nämnda period



Den hybrid ansatsen har växt under perioden och blivit den mest tillämpade ansatsen.



Scrum, Agile Unified Process (AUP) och Vattenfall är frekvent använda metodologier. AUP
förekommer inte i studien från 2011. Theocharis, et al (2015) nämner Rational Unified
Process (RUP) som frekvent använd.
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Undersökningens utfall kan sägas i huvudsak ligga i linje med dessa resultat. Detta innebär enligt
tabell A att användandet av den agila ansatsen ligger på en hög nivå och den hybrida ansatsen har
vid en djupare analys visat sig vara den mest frekvent använda ansatsen. Att metodologierna Scrum
och Vattenfall används mycket ofta sammanfaller också med tidigare forskningsresultat. Frekvent
användning av AUP och RUP kan däremot påvisas i denna undersökning. De bakomliggande
orsakerna till den ökade användningen av agila metodologier kan enligt Vijayasarathy och Butler
(2016) härledas till organisationers strävan att snabbt kunna implementera nya teknologiska
lösningar för att tillfredsställa sina kunder. Exponering i litteratur och undersökningar, tillgänglighet
till utbildning samt skicklig marknadsföring kan också ha en inverkan på tillväxten.
Q2: Finns det ett samband mellan en viss typ av systemutvecklingsansats och karaktäristiken hos en
viss faktor (teamstorlek, antal team, organisationstyp, kunskapsnivå, projektbudget och distribuerad
utveckling)?
Man kan här uppmärksamma att undersökningen på intet sätt gör anspråk på att ge någon form av
heltäckande bild rörande vilka faktorer som kan ligga till grund för valet av en viss ansats. Det
existerar en åtskilligt större mängd faktorer som skulle kunna ha inverkan på valet av en ansats än
de som valts ut för denna undersökning, vilket tidigare forskning som Clark och O'Connor (2012)
visat på.
Beträffande globalt distribuerad systemutveckling visar svaren på att den agila ansatsen används
frekvent, medan den traditionella ansatsen inte är vanligt förekommande härvidlag. Ser man till den
nationellt distribuerade systemutvecklingen så framkommer i reella tal inte någon för ansatserna
bestämd karaktäristik. Betraktar man distribuerad systemutveckling i en helhet så är det tydligt att
agil och hybrid ansats är de vanligast tillämpade, medan att arbeta utan metodologi eller med en
traditionell ansats är jämnt fördelat mellan samlokaliserade och distribuerade projekt.. Ur faktorerna
antal team, teamstorlek, projektbudget eller kunskapsnivå har det inte utbildats någon bestämd
karaktäristik för ansatserna. När det gäller de båda typerna av IT-organisationers fallenhet för
ansatser, så tycks det som att mjukvarutillverkare i högre grad prefererar hybrid ansats än ITavdelningar. I övrigt framkommer inga utmärkande drag gällande IT-organisation.
Det har inte med hjälp av utvalda faktorer gått att skapa sig en tydlig bild över de olika utvecklingsansatsernas karaktäristik. En förklaring till detta skulle exempelvis kunna vara att det insamlade
underlaget inte är tillräckligt omfattande så att en tydligare bild har haft möjlighet att utveckla sig.
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Då en mycket stor del av det insamlade materialet har anknytning till hybrida ansatser så skulle en
annan förklaring kunna ligga i det Kuhrmann, et al (2017) framför, det vill säga att utformningen
och val av en hybrid ansats inte kan knytas till olika faktorer. Istället är det frågan om en pragmatisk
process där ansatsen formas med hänsyn till vad som är lämpligast i den aktuella situationen.
Vijayasarathy och Butler (2016) har dock kunnat etablera ett samband mellan ansatserna och
karaktäristiken på faktorerna antal team och teamstorlek. Det visar att den traditionella ansatsen
nyttjas när projekten innefattar multipla team och/eller medium stora team (11-30 deltagare). Övriga
tre ansatser nyttjas i de fall man har organiserat sig som ett team och/eller har en teamstorlek på tio
deltagare eller mindre.
Q3: Vilket omdöme ger respondenterna den systemutvecklingsansats som används i projektet
utifrån kvalitet, utvecklingstid och av dem prefererad ansats?
Frågan baseras på hur den i projektet tillämpade systemutvecklingsansatsen inverkar på mjukvarans
kvalitet och utvecklingstid samt förtroendet för den ansats som tillämpas. Sammanlagt anser 65,3
procent att ansatserna ökar kvaliteten. Bara några få svarande anser att systemutvecklingsansatser
sänker kvaliteten. Att tillämpad ansats inte påverkar kvaliteten menar 25,3 procent. Det finns
därmed ett stark stöd för att tillämpa systemutvecklingsansats i någon form utifrån en
kvalitetssynpunkt. Den agila utvecklingsansatsen har den klart högsta andelen (76,7 %)
projektdeltagare som finner att kvaliteten förbättras. Exakt 40,0 procent anser att den använda
ansatsen minskar utvecklingstiden och 28,0 procent bedömer att den bidrar till det motsatta. De som
anser att ansatsen inte har nån påverkan på utvecklingstiden uppgår även de till 28,0 procent.
Projektmedlemmar som återfinns i projekt med agil inriktning tycks vara de som har störst fallenhet
att tro att ansatsen minskar utvecklingstiden och är minst benägna att anse det omvända. De som
arbetar med en agil ansats i projektet visar sig vara uppenbart mest nöjda (74,4 %), med vad som
tillämpas. Övriga grupperingars förtroende för den egna ansatsen (frånräknat de som arbetar utan
stöd av metodologi) ligger i spannet 30-40 procent. De som systemutvecklar utan stöd av
metodologi ser ut att efterfråga en systemutvecklingsansats och då företrädesvis en hybrid eller agil
ansats. Sammantaget tappar dock inte någon ansats nämnvärt i reella tal, det vill säga att det stöd
som tappas till andra ansatser tas igen genom att man efterfrågas av andra ansatsers utövare. Lägger
man samman bilden av utvecklingsansatsens inverkan på mjukvarans kvalitet och utvecklingstid
samt förtroendet för ansatsen som tillämpas, så framstår de som använder sig av en agil ansats vara
mest positiva till det angreppssätt som praktiseras i projektet. Man skulle kunna tänka sig att ett
högt förtroende för en ansats som man för närvarande tillämpar grundar sig på att ansatsen levererar
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hög kvalitet och/eller genererar snabba leveranser av programvara. Det skulle kunna vara på det
sättet, men det finns inga som helst bevis på att så är fallet i den här studien. Man kan tänka sig en
mängd olika skäl till att en projektdeltagare är positiva till en tillämpad ansats, exempelvis att man
anser att gruppdynamiken i angreppssättet främjar kreativa lösningar.

6.1 Metoddiskussion
När det gäller undersökningar som utgår från en population via ett socialt media såsom en
Facebook-grupp, så bör man uppmärksamma att det är problematiskt att erhålla ett tvärsnitt av
individer. Detta har sin grund i att nätverk vilka utgår från...”följare utgör egna urval (baserade på
särskilda intressen eller särskild identitet)” samt att nyttjarna av sociala nätverk vanligen ”inte utgör
ett fullständigt tvärsnitt av populationen beträffande ålder och kön” (Denscombe 2018, 37). En
annan problematik är att människor kan i sociala medier tendera att undertrycka den egna åsikten
till förmån för att passa in i det sociala sammanhanget i forumet (Denscombe 2018, 37). Denna
svårighet har dock hanterats genom att den svarande aldrig få sina svar publicerade i den offentliga
delen av forumet utan att alla svar inkommer anonymt till undersökaren. Det kan också
uppmärksammas att storleken på populationen i de båda forumen har fluktuerat under svarstiden,
vilket inte på något sätt är ovanligt när det gäller grupper eller forum på sociala medier. Detta
faktum skiljer sig dock från exempelvis när man gör ett enkätutskick per brev till ett urval av
individer, innebärande att populationen är konstant eller fix. Man kan tänka sig att statistiska
analyser som inkluderar populationens storlek försvåras vid en varierande population, såvida det
inte finns tillgång till säkerställda matematiska/statistiska formler som kan hantera problematiken.
Om man ser till frågeformulärets utformning så kan man fundera på om det inte hade varit bättre att
ha fler obligatoriska frågor för att därmed eliminera partiellt bortfall. Mot det kan man anföra att i
så fall skulle svarsfrekvensen drastiskt minskat då det framstår som att endast en begränsad mängd
av de svarande har kunskap om projektets budgeterade storlek. Ett snarlikt resonemang kan man
föra beträffande att ha använt sig av fler fasta frågor, vilket då reducerar risken för rena mätfel.
Förutom det uppenbara problemet man får när man efterfrågar respondentens nationalitet, så var det
inte på något sätt klart vilka svar man kunde förvänta sig rörande teamstorlek, antal team och
projektbudget. Inte heller skulle man då öka mängden svar, som Denscombe (2018, 257) uttrycker
det, ”...som reflekterar det verkliga förhållandet...”. Att ha genomfört en testpublicering via
Facebook-gruppen ”Kodapor” samt att ha haft tillgång till två personer som yttrat sig kring
formulärets utformning har varit viktigt för den slutliga utformningen av enkäten. Att använda sig
av Google Forms var förenklande och smidigt, men det hade varit förnämligare om det funnits en
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teknisk möjlighet i formuläret att leda den svarande förbi eller blanka ut frågor som utifrån ett
tidigare svar inte ska besvaras.
Svarsfrekvensen har varit låg, varvid det uppmanas till försiktighet att tolka resultatet av
undersökningen. En direkt effekt av låg svarsfrekvens är att bara några få skillnader i numerären åt
det ena eller andra hållet ger ett stort procentuellt genomslag. Det väldigt låga antalet svar rörande
den iterativa ansatsen innebar att det blivit svårt att dra någon som helst slutsats kring den, utöver
att det verkar vara få utövare. Denscombe (2018, 40) anger att undersökningar som sänds ut av
organisationer och föreningar rimligen har en högre svarsfrekvens. Det skulle sålunda varit en
möjlighet att ha vänt sig till någon organisation (exempelvis Project Management Institute) som
skulle kunnat distribuerat enkäten till sina medlemmar. De försök som gjorts i denna riktning har
inte lyckats. Svarsfrekvensens storlek har inneburit att svaret på frågeställningen Q2 inte har kunnat
besvaras, enligt de intentioner som fanns. Vidare har sammansättningen av svarspopulationen med
största sannolikhet snedvridits i det mottot att gruppen systemutvecklare/programmerare bör ha
blivit överrepresenterade gentemot andra grupperingar, beroende på internetforumens inriktning.
Man skulle kunna ha haft en helt annat alternativ till undersökningsansats än att använda sig av
internetforum. Ett alternativ kunde exempelvis ha varit att vända sig till ett eller flera ITkonsultbolag med en förfrågan om de var villiga att ställa sig bakom ett enkätutskick till sina
konsulter. Denna ansats var den initialt tänkta, men tyvärr visade sig den inte möjligt att genomföra
av olika skäl. En fördel med en sådan ansats hade då varit man tydligare kunnat avgöra
populationens faktiska utseende och storlek, vilket kunnat bidra till trovärdigheten i studiens utfall.
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7. Konklusion
Syftet med studien har varit att ta fram ett statusläge ur ett antal aspekter rörande
systemutvecklingsansatser med agil, traditionell, iterativ och hybrid inriktning samt metodologier
som kan inordnas i dem. Konklusionens eventuella konstateranden och indikationer beträffande
studiens resultat är helt baserad utifrån de av respondenterna inkomna svaren. Tre frågeställningar
har besvarats. De inkomna svaren pekar på att den agila ansatsen dominerar, men också att agila
metodologier frekvent ingår i olika former av hybrida ansatser. Man kan dock tolka resultatet i
analysen som att hybrida ansatser i olika skepnader är de mest förekommande. Traditionell ansats i
form av vattenfallsmetodologi är fortfarande i bruk, medan det är väldigt få svarande som anger att
de använder en iterativ ansats. Den agila utvecklingsmetodologin Scrum lyfts fram som den mest
nyttjade och är följd av Vattenfall. Resultaten ovan visar till mångt och mycket i samma riktning
som annan forskning. Beträffande försöket att koppla karaktären på olika faktorer (teamstorlek,
antal team, erfarenhetsnivå, projektbudget, organisationstyp samt globalt och nationellt distribuerad
utveckling) till de skilda systemutvecklingsansatserna, så har det inte varit möjligt att erhålla en
meningsfull bild av ansatsernas sammansättning som involverar ett flertal av faktorernas karaktärer.
Vad avser projektdeltagarnas uppfattning angående den utvecklingsansats som tillämpas i projektet
(baserat på parametrarna: inverkan på kvalitet och utvecklingstid samt förtroendet för
utvecklingsansatsen), så kan man notera att de som tillämpar en agil ansats utmärker sig dels vad
gäller det höga förtroendet för ansatsen och dels för övertygelsen att ansatsen ökar kvaliteten på
mjukvaran.
Ett forskningsområde (vilket skulle kunna falla inom Software Process Improvement) som skulle
kunna vara av intresse att undersöka är den hybrida ansatsen med utgångspunkt från vilka
metodologier ansatsen byggs upp av. Mer specifikt skulle man kunna försöka utröna vilka mindre
byggstenar enligt Kuhrmann, et al (2017) som nyttjas samt på vilket sätt de kombineras och hur de
blir att samverka med varandra. En annan infallsvinkel kan vara att studera vilka moment inom
olika metodologier som markant förbättrar kvaliteten eller förkortar utvecklingstiden i syfte att
stödja sammansättningen av olika former av hybrida ansatser. Detta anknyter till den här studiens
frågor rörande systemutvecklingsansatsernas påverkan på utvecklingstid och kvalitet
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