
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på avancerad nivå 

Independent degree project - second cycle 
 
 
 
 
 
 
 
Huvudområde 
Industriell ekonomi 
 
Val av systemutvecklingsmetod utifrån ett strategiskt perspektiv 
En fallstudie på SPV 
 
Lina Nordin 
Gustaf Stenberg



Val av systemutvecklingsmetod utifrån ett  

strategiskt perspektiv – En fallstudie på SPV 

Lina Nordin & Gustaf Stenberg  2014-06-16 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 
Informations- och kommunikationssystem 

Examinator: Katarina Lindblad Gidlund, katarina.lindblad-gidlund@miun.se 
Handledare: Aron Larsson, aron.larsson@miun.se 
Författare: Lina Nordin, lino0909@student.miun.se 
        Gustaf Stenberg, gust0904@student.miun.se 
Utbildningsprogram: Civilingenjör industriell ekonomi, 300 hp 
Huvudområde: Industriell ekonomi 
Termin, år: VT, 2014 

mailto:katarina.lindblad-gidlund@miun.se
mailto:aron.larsson@miun.se
mailto:lino0909@student.miun.se
mailto:gust0904@student.miun.se


Val av systemutvecklingsmetod utifrån ett  

strategiskt perspektiv – En fallstudie på SPV 

Lina Nordin & Gustaf Stenberg  2014-06-16 

iii 

Sammanfattning 
De flesta metoder, verktyg och arbetssätt som används vid traditionell 

projektledning har använts under en lång tid trots att de yttre förutsätt-

ningarna har förändrats. Systemutvecklingsbranschen upplevde de 

traditionella metoderna att driva projekt som oerhört statiska och tröga, 

därför utvecklades mer lättrörliga metoder som kom att kallas agila 

systemutvecklingsmetoder. Fram till år 2007 fanns inte en strukturerad 

process för hur valet och implementeringen av en agil systemutveckl-

ingsmetod bör gå till. Det finns idag några ramverk som beskriver hur 

val och implementering av en agil metod kan bedrivas. Inget av dessa 

ramverk tar dock i beaktande eller utgår ifrån en organisations strategi 

eller vikten av strategisk passform. Syftet med denna rapport har varit 

att undersöka hur en agil systemutvecklingsmetod kan väljas utifrån 

strategisk passform. Undersökningen har även syftat till att studera de 

förändringar som kan krävas i en organisations projektstyrningsmodell 

för att införa en agil systemutvecklingsmetod. För att besvara syftet har 

en fallstudie utförts på Statens tjänstepensionsverk. På SPV har en ut-

värdering med TS- metoden genomförts för att bedöma olika agila 

systemutvecklingsmetoders strategiska passform. Med hjälp av TS-

metoden har agila systemutvecklingsmetoder bedömts mot en organi-

sations strategiska mål. Resultatet från utvärderingen var att de agila 

systemutvecklingsmetoderna DSDM och Scrum ansågs ha den bästa 

strategiska passformen. Då DSDM till stor del är ett ramverk är en kom-

bination av dessa båda systemutvecklingsmetoder möjlig. TS-metoden 

har resulterat i en relativ bedömning mellan de agila systemutveckl-

ingsmetoderna. Utifrån denna bedömning har de agila systemutveckl-

ingsmetoderna kunnat rangordnas utifrån ett strategiskt perspektiv. 

Införandet av en kombination av metoderna har inneburit att arbetet 

kommer att utföras iterativt istället för sekventiellt och detta har innebu-

rit att beslutspunkterna i projektstyrningsmodellen har förändrats. Även 

styrning efter TKQ har försvunnit. 

Nyckelord: Agila systemutvecklingsmetoder, TS-metoden, projektstyr-

ning. 
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Abstract 
Most of the methods, tools and approaches used in traditional project 

management come from the Cold War days. System development sector 

experienced the traditional methods of managing projects as extremely 

static and slow and therefore developed more agile methods, agile sys-

tem development methods. By the year 2007 there was not a structured 

process for the selection and implementation of an agile method. There 

is currently some framework that describes how the selection and im-

plementation of an agile method can be conducted. None of these 

frameworks will be considered or assume an organization strategy and 

the importance of strategic fit. The purpose of this report was to investi-

gate how an agile software development method can be chosen based 

on strategic fit. The survey also aimed to study the changes that would 

be required in an organization's project management model in order to 

introduce an agile system development methodology. To answer the 

question, an evaluation with TS-method was performed. In the TS-

method has agile software development methodologies assessed against 

an organization's strategic goals. The result from the evaluation was that 

the agile software development methods DSDM and Scrum were con-

sidered to have the best strategic fit. When the DSDM largely is a 

framework a combination of the two agile software methods is possible. 

TS-method gave a relative assessment between the agile software devel-

opment methods. Based on this assessment, the agile software devel-

opment methods could be ranked from a strategic perspective. The in-

troduction of a combination of methods has meant that the work will be 

performed iteratively rather than sequentially, and this has meant that 

the decision points in the project management model have changed. 

Although control with TKQ has disappeared. 

Keywords:  Agile software development methods, TS-method, project 

management. 
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1 Inledning 
De flesta metoder, verktyg och arbetssätt som används vid traditionell 

projektledning kommer från det kalla krigets dagar. Trots att storleken 

på projekten idag är betydligt mindre, sett till antalet deltagare, används 

samma metoder som användes vid de stora militärprojekten under kalla 

kriget. Inom bland annat systemutvecklingsbranschen har det därför 

uppstått en motreaktion till de traditionella projektledningsmetoderna. 

Denna motreaktion har uppkommit då projektdeltagare ansett sig hind-

rade snarare än hjälpta av de befintliga projektledningsmetoderna. To-

mas Gustavsson, Agil - projektledning. 1 uppl. Stockholm: Sanoma 

Utbildning AB, 2011 

Systemutvecklingsbranschen upplevde de traditionella metoderna att 

driva projekt som oerhört statiska och tröga [1]. Under den andra hal-

van av 1990-talet blev det tydligt att de traditionella systemutveckl-

ingsmetoderna inte var anpassade efter de förändrade förhållandena. 

IT- projekt levererades för långsamt, till en hög kostnad och med ett då-

ligt resultat. Metoder som försökte fixera kostnaderna, tid och målet 

gjorde bara att situationen blev ännu värre. [2] Som svar på dessa pro-

blem togs mer lättrörliga systemutvecklingsmetoder fram [1]. 

År 2001 fick dessa lättrörliga systemutvecklingsmetoder ett samlings-

namn, agila systemutvecklingsmetoder [3]. Det agila arbetssättet inne-

bär att det löpande skapas färdiga, användbara delar av värdeskapande 

projektresultat. Det agila arbetssättet är ett iterativt arbetssätt vilket be-

tyder att arbetet utförs i cykler där projektresultatet i varje cykel utveck-

las och förbättras. [1] Ett flertal agila systemutvecklingsmetoder har 

vuxit fram sedan mitten av 1990-talet, till exempel Scrum [4] och eX-

treme programming [5].  

I kapitel 1 beskrivs den aktuella organisationen där undersökningen har 

utförts. Vidare kommer bakgrunden till undersökningen att presenteras 

följt av problemmotivering, övergripande syfte, avgränsningar, mål, 

samhällsnytta och etik samt en disposition som beskriver rapportens 

struktur. Avslutningsvis beskrivs även författarnas respektive bidrag. 
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1.1 Presentation av Statens tjänstepensionsverk 

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer 

av pensionstjänster. SPV:s mission är att skapa värde och underlätta för 

kunderna före och efter pensionering. SPV ansvarar för att administrera 

den statliga tjänstepensionen för över 500 000 anställda och pensionärer, 

och 400 arbetsgivare. I SPV:s uppdrag ingår även att räkna ut pensions-

premier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen. SPV:s 

mål är att vara det självklara valet som administratör av den statliga 

tjänstepensionenSPV, ”Om SPV”. Se http://www.spv.se/Om-SPV/. Pub-

licerad 2013-10-21. Hämtad 2014-03-13. 

SPV är verksamma i Sundsvall och har cirka 300 medarbetare som bland 

annat arbetar med att SPV, ”Om SPV”. Se http://www.spv.se/Om-SPV/. 

Publicerad 2013-10-21. Hämtad 2014-03-13.; 

 Svara på frågor från bland annat pensionärer, anställda och ar-

betsgivare. 

 Beräkna och betala ut tjänstepension. 

 Beräkna skuld och premier till arbetsgivare.  

 Informera, utbilda och arrangera seminarier. 

 Vara konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor. 

 Administrera tjänstepension åt myndigheter.  
 

1.2 Bakgrund 

Många organisationer strävar efter att införa agila systemutvecklings-

metoder för att dra nytta av de fördelar som agila systemutvecklingsme-

toder anses medföra. Det finns många artiklar som beskriver de fördelar 

som organisationer har anskaffat sig genom att införa ett agilt arbetssätt, 

två exempel på det är Barnett [7] samt Barnette och Schwabers [8] artik-

lar. Det finns dock få dokumenterade processer som beskriver hur valet 

och implementeringen av en agil metod ska utföras. Enligt Arthur m.fl. 

[9] fanns det innan år 2007 inte en strukturerad process för hur valet och 

implementeringen av en agil metod ska gå till. Det finns idag dock 

några ramverk som beskriver hur val och implementering av en agil 

metod kan bedrivas [9] [10]. Inget av dessa ramverk tar dock i beak-

tande eller utgår ifrån en organisations strategi eller vikten av strategisk 

passform.  
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Dobson m.fl. [11] menar att strategisk ledning (Strategic Management) 

utgår från att det inte finns någon strategi som passar samtliga organi-

sationer utan att en strategi måste anpassas till den egna organisationen. 

En strategi måste anpassas efter organisationens intressenter, medarbe-

tare, kunder, leverantörer, samhället och konkurrenter. Även Alvesson 

och Svenningsson [13] menar att en organisations strategi är framtagen 

utifrån de resurser och den kompetens som finns inom organisationen. 

Att utvärdera ett specifikt arbetssätt mot en organisations strategi inne-

bär därmed att arbetssättet utvärderas mot organisationens givna förut-

sättningar. Vidare menar Alvesson och Sveningsson att en strategi även 

beskriver organisationens mål och hur dessa mål ska uppnås, detta in-

nebär att utvärderingen av ett arbetssätt som sker mot organisationens 

strategier ökar möjligheterna för att välja en arbetsmetod som stöder 

organisationen i deras arbete mot målen.  

Enligt Talentsev och Sundgren [14] kan strategisk passform ses som ”när 

en specifik plan, produkt eller liknande passar i relation till en organi-

sations strategi”. Begreppet strategisk passform har sina teoretiska 

grunder i det situationsanpassade synsättet [15]. Det situationsanpas-

sade synsättet ser organisationer som en uppsättning av delar som är 

beroende av varandra och tillsammans bildar en helhet och denna hel-

het är i sin tur beroende av den yttre miljön [15]. Waterman m.fl. [16] har 

identifierat ett flertal sammanhängande organisatoriska element som 

bör passa ihop. Elementen är; struktur, strategi, system, färdigheter, stil, 

personal och gemensamma värderingar.  

 

Santala och Parvinen [15] menar att passform, matchning eller kongru-

ens mellan en organisations strategi och organisatoriska faktorer samt 

omgivnings faktorer leder till förbättrade organisatoriska prestationer. 

 

En av de sex skolor som ingår i klassificeringen av strategisk passform, 

skapad av Venkatraman och Camillus [17] är den strategiska implemen-

teringsskolan. I denna skola läggs fokus på passformen mellan strategin 

och de interna elementen och huvudtemat för denna skola är anpass-

ning av administrativa och organisatoriska mekanismer så att de stäm-

mer överens med strategin. Vidare menar Venkatraman och Camillus att 

ett viktigt antagande i denna skola är att strategin är det övergripande 

konceptet och att implementation av element härleds utifrån den givna 

strategin. 
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När en organisation inför ett arbetssätt är det därför viktigt att den finns 

en passform mellan den valda metoden och organisationens strategi. 

Detta då en arbetsmetod påverkar flera av de element som Waterman 

nämner, till exempel struktur, färdigheter, personal och värderingar.    

1.3 Problemmotivering 

SPV har utvecklat strategier för samtliga delar av verksamheten. De 

strategiska målen ska uppnås år 2016 och för att uppnå dessa mål anser 

SPV att de behöver utveckla sitt arbetssätt. SPV arbetar idag efter en 

systemutvecklingsmetod som kallas för vattenfallsmetoden. SPV anser 

att den nuvarande systemutvecklingsmetoden innehåller brister och att 

dessa brister leder till att arbetet inte kan utföras tillräckligt effektivt. 

För att komma till rätta med bristerna och för att arbeta mot de långsik-

tiga målen så har SPV börjat undersöka andra systemutvecklingsme-

toder. En tydlig tendens som SPV har identifierat är att agila systemut-

vecklingsmetoder blir allt mer vanliga inom IT-branschen och att allt 

fler företag ser vinsten av att använda dessa metoder. Utifrån SPV:s 

kunskaper om agila systemutvecklingsmetoder så anser de att dessa 

metoder kan bidra till en ökad effektivitet. Därför finner SPV ett intresse 

i att undersöka agila systemutvecklingsmetoder, men myndigheten har i 

dagsläget inte tillräcklig kunskap eller erfarenhet för att avgöra vilken 

nytta dessa metoder kan medföra eller vilken metod som SPV bör till-

lämpa. SPV vill därför skaffa sig ett underlag för att avgöra om agila 

systemutvecklingsmetoder bör införas. 

SPV arbetar efter en projektstyrningsmodell som heter Pejl och denna 

modell kommer även i framtiden att följas. Detta då SPV som en statlig 

myndighet anser att det är viktigt med en enhetlig styrning av sina pro-

jekt, oavsett om utveckling av ett IT-stöd ingår eller inte. Den agila 

systemutvecklingsmetoden kommer att införas i fasen löpande styrning 

och kvalitetssäkring, se figur 1. Utöver Pejl har SPV:s IT-avdelning tagit 

fram checklistor som ett stöd vid styrning av projekt. Både Pejl och 

checklistorna förespråkar att ett gediget arbete ska utföras innan be-

slutspunkt 3 (BP3) kan godkännas. Detta arbete innebär att beskrivning-

en av den slutgiltiga lösningen är detaljerad innan ett projekt startar. 

Detta förfarande går emot de agila systemutvecklingsmetoderna som 

anser att effekter ska vara noga dokumenterade medan detaljerade lös-

ningar ska lämnas till ett senare skede. SPV är därför intresserade av 

vilka eventuella förändringar som krävs i projektstyrningsmodellen för 

att införa en agil systemutvecklingsmetod. SPV är även intresserade av 

eventuella anpassningar av den agila systemutvecklingsmetoden.  
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Figur 1 – Projektstyrningsmodellen Pejls olika faser. 

 

1.4 Övergripande syfte 

Syftet är att undersöka hur en agil systemutvecklingsmetod kan väljas 

utifrån strategisk passform. Undersökningen syftar även till att studera 

de förändringar som skulle krävas i en organisations projektstyrnings-

modell för att införa en agil systemutvecklingsmetod. Det övergripande 

syftet är därmed att skapa bättre förutsättningar för systemutveckl-

ingsenheter att identifiera den för dem mest lämpliga agila systemut-

vecklingsmetoden och för att allokera resurser till eventuellt föränd-

ringsarbete som kommer att krävas vid ett införande. 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen begränsas efter SPV:s rådande förutsättningar. Fallstu-

dien på SPV granskar enbart projekt berörande systemutveckling och 

fokuserar enbart på BP1-BP5 i projektstyrningsmodellen Pejl. Utöver 

fallstudien på SPV har intervjuer utförts och avgränsats till organisat-

ionerna Bolagsverket, Försäkringskassan IT, Volvo IT och Enfo Zipper. 

1.6 Konkreta och verifierbara mål 

Undersökningen har som mål att besvara följande problemställningar;  

P1: Hur kan en agil systemutvecklingsmetod väljas utifrån en organisat-

ions strategiska mål? 

P2: Krävs förändringar av den agila systemutvecklingsmetoden för att 

anpassa systemutvecklingsmetoden efter organisationens förutsättning-

ar? 

P3: Krävs förändringar i organisationens projektstyrningsmodell för att 

implementera den agila systemutvecklingsmetoden? 

1.7 Samhällsnytta och etik 

Målet med uppsatsen är att stödja organisationer som ska genomföra en 

förändring angående sin systemutvecklingsmetod samt bidra med in-
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formation om hur ett val kan göras utifrån ett strategiskt perspektiv. 

Uppsatsen ska bidra med kunskap för företag som är verksamma inom 

IT- och mjukvaruutveckling. Undersökningen ska, tillsammans med 

framtagen metod, förenkla för företag att välja systemutvecklingsmetod. 

En etisk aspekt i denna undersökning berör hur information om organi-

sationer hanteras. Organisationer som bidragit med information deltar i 

granskningen av innehållet i undersökningen för att säkerställa att in-

formationen inte är skadlig för dem. En annan etisk aspekt som berörs i 

denna undersökning är arbetsmiljön. Syftet med att införa ett nytt ar-

betssätt är att förbättra medarbetarnas förutsättningar att bedriva sitt 

arbete. Ett införande av ett nytt arbetssätt kan dock ha både en positiv 

och negativ påverkan på arbetsmiljön. Ett nytt arbetssätt kan leda till att 

medarbetare får en möjlighet att påverka sin arbetssituation till det 

bättre. Ett införande av ett nytt arbetssätt kan även leda till ett motstånd 

i organisationen då invanda mönster kommer att brytas. Förändrade 

krav kommer att leda till att arbetsuppgifter förändras vilket i sin tur 

kan innebära en ökad arbetsbelastning på vissa individer. 

1.8 Översikt  

I Kapitel 2 beskrivs den bakomliggande teorin som har använts i rap-

porten, i kapitel 3 presenteras rapportens metod, i kapitel 4 presenteras 

rapportens resultat. I kapitel 5 analyseras resultatet följt av slutsatser i 

kapitel 6. 

1.9 Författarnas bidrag 

Författarna har gemensamt planerat och utfört samtliga moment ingå-

ende i undersökningen. Detta innebär att skuld till brister och beröm för 

förtjänster delas lika mellan författarna. 
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2 Teori 
I kapitel 2.1–2.6 redovisas den teoretiska bakgrunden till arbetet. 

Inledningsvis presenteras teori kring systemutveckling och traditionella 

systemutvecklingsmetoder följt av agil systemutveckling, agila system-

utvecklingsmetoder, projektstyrningsmetoder och TS-metoden.  
 

2.1 Systemutveckling 

Processen som sträcker sig från att ta emot en beställning på ett 

datorsystem till att slutligen driftsätta systemet kallas för system-

utveckling. Processen innehåller steg som att skriva en strukturerad 

kravspecifikation på systemet, genomföra systemering, programmera 

och testa. [2] 

 

Fram till början av 70-talet utfördes detta arbete utan att någon formell 

systemutvecklingsmetod användes. Fokus låg på programmeringen och 

på att lösa de tekniska problem som uppstod under arbetets gång. Detta 

ledde till att en del problem uppstod vid systemutveckling [2]; 

 

 Utvecklarna var välutbildade inom datavetenskap men de sak-

nade kunskap om affärer och de saknade även kunskap om den 

situation där systemet skulle användas. 

 Användarnas behov var sällan dokumenterade vilket ledde till 

att det utvecklade systemet ofta inte stämde överens med affärs-

kraven på systemet.   

 Programmerarna arbetade ofta individuellt vilket ledde till dålig 

kontroll och ledning av projekt.  

 Fokus låg på att underhålla befintliga system istället för att ut-

veckla nya system som var anpassade efter användarnas behov.  

Dessa begränsningar ledde enligt Avison och Fitzgerald [2] till att det 

uppstod ett behov av standarder och ett mer disciplinerat arbetssätt för 

att utveckla informationssystem i organisationer. Som ett svar på detta 

började metoder för systemutveckling att tas fram.  

 

Avison och Fitzgerald [2] definierar en metod som en rekommenderad 

samling av; faser, procedurer, regler, tekniker, verktyg, dokumentation, 

ledning och träning. En metod bygger även på en filosofi som innehåller 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorsystem
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kravspecifikation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Systemering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Programvarutestning
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en tro och antaganden. Vidare menar Avison och Fitzgerald att syftet 

med att använda en metod ofta varierar från organisation till 

organisation men generellt sätt används en metod för att skapa en bättre 

slutprodukt, en bättre utvecklingsprocess och en standardiserad process.  
 

2.2 Traditionella systemutvecklingsmetoder 

Traditionella systemutvecklingsmetoder började utvecklas under det 

sena 70-talet och det tidiga 80-talet. Syftet med de traditionella 

systemutvecklingsmetoderna var att fokus på faser skulle leda till ökad 

kontroll och ledning vid utveckling av system och att det även skulle 

leda till en bättre disciplin. Detta tillvägagångssätt benämndes 

för ”System development life cycle” (SDLC) men kallas allt som oftast för 

vattenfallsmodellen. [2] 

 

2.2.1 Vattenfallsmodellen 

År 1970 gav Dr Winston W. Royce ut en artikel med namnet ”Managing 

the development of large software systems” [18] där han beskrev sin syn på 

hur stora mjukvaruprojekt ska bedrivas. Det var den första formella 

beskrivningen av modellen även om inte ordet vattenfall nämndes.  

 

Enligt Royce [18] finns det två viktiga steg som ingår i all utveckling av 

system och det är analys och kodning.  Royce menar att dessa två steg 

räcker vid små och interna utvecklingsprojekt men att vid utveckling av 

större system måste fler steg användas. De ytterligare stegen som krävs 

bidrar inte lika mycket till slutprodukten som stegen analys och 

kodning. De ytterligare stegen driver även upp kostnaderna för 

projekten och enligt Royce så skulle beställarna och utvecklarna helst 

undvika dessa steg. Royce menar att den primära funktionen för 

ledningen är att sälja detta koncept till både beställare och utvecklare då 

dessa steg bidrar till en ökad kvalitet hos den utvecklade produkten.  

 

Den utvecklade vattenfallsmodellen med fler steg kan ses i figur 2. 

Analys och kodning är fortfarande kvar men de föregås av två steg 

bestående av kravanalys, mellan kodning och analys finns steget design 

av program och efter kodning finns stegen test och implementation. 

Royce [18] rekommenderar att stegen ska gås igenom åtminstone två 

gånger för att skapa ett bättre slutresultat.   
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Figur 2 – de sju stegen i vattenfallsmodellen [18]. 

 

Stegen i vattenfallsmodellen är [18];  
 

1. Systemkrav (System requirements) – de komponenter som krävs för att 

bygga systemet, här framkommer även kraven på hårdvaran.  

2. Programvarukrav (Software requirements) – bestämmer mjukvarans 

funktionalitet och identifierar vilka systemkrav som mjukvara påverkar. 

3. Analys (Analysis) – framtagande av ramen för mjukvaran så att den 

möter de uppsatta kraven. 

4. Design (Program design) – undersökning sker av de komponenter som 

togs fram i analyssteget och en specifikation för hur varje komponenet 

ska implementeras tas fram. 

5. Kodning (Coding) – implementation av den detaljerade 

designspecifikationen. 

6.  Testning (Testing) – testar om mjukvaran möter de specificerade 

kraven och söker efter buggar i programmet. 

7. Drift och underhåll (Operations) – förvaltar problem som uppstår efter 

att programmet är släppt. 
 

Det faktum att modellen, som Royce beskriver, kan innehålla iterativa 

inslag är något som många organisationer har missförstått (inte brytt sig 

om) enligt Basili och Larman [19]. Basili och Larman menar att den 

iterativa delen i Royce modell har försvunnit i många beskrivningar av 

modellen. Den vanliga tolkningen av modellen är att de olika 

utvecklingsstegen måste följas i en sekventiell ordning. Ett steg är 

tvunget att vara färdigt innan det följande steget kan påbörjas och att 

varje steg är tvunget att uppfylla definierade mål för vad som ska 
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produceras innan ett steg kan anses som avslutat. Ett exempel på den 

vanligaste tolkningen av vattenfallsmodellen är Wassons [20] definition; 

 

 “A model of the software development process in which the constituent 

activities, typically a concept phase, requirements phase, design phase, 

implementation phase, test phase, and installation and checkout phase, are 

performed in that order, possibly with overlap but with little or no iteration.”  
 

2.3 Agil systemutveckling 

Som ett svar på de svagheter som ansågs finnas i vattenfallsmodellen 

uppstod nya systemutvecklingsmetoder. Dessa nya metoder började 

utvecklas i mitten av 80-talet och fortsätter än idag att utvecklas och 

förfinas. Dessa nya metoder bygger enligt Avison och Fitzgerald på sju 

huvudteman [2]; 

 Struktur – ett koncept om strukturerad programmering är infört i 

analys och design. 

 Dataorientering – fokus ligger på att förstå att data är det viktig-

ast elementet vid utveckling av ett system. 

 Prototyper – viktigt att bygga en prototyp eller en representation 

av systemet så att användaren kan visualisera systemet eller pro-

dukten. 

 Objektorientering – identifikation av objekt, attribut och klasser 

används för att skapa teoretiska fördelar av arv och återanvänd-

ning. 

 Deltagande – viktigt att involvera användare och andra intressen-

ter. 

 Strategi – planering av informationssystemen och utvecklingen 

av en informationssystemsstrategi för att stödja och möjliggöra 

de övergripande målen för affärerna. 

 System – komplexiteten hos människors aktiviteter behandlas 

genom att använda en helhetssyn långt bortom ett systems grän-

ser. 

Cockburn och Highsmith [21] menar att det som är nytt med dessa 

metoder är inte den praxis som de följer, utan att de ser mäniskor som 

den drivande faktorn för ett lyckat projekt. Dessa metoder har även ett 

fokus på effektivitet och manöverbarhet. 
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2.3.1 Agila manifestet 

De nya metoderna fick först år 2001 ett samlingsnamn, agila systemut-

vecklingsmetoder. Namnet uppkom på en konferens där 17 företrädare 

för de nya systemutvecklingsmetoderna träffades och i samband med 

detta upprättades även ett manifest. Det agila manifestet för systemut-

veckling består av fyra värderingar och 12 principer, dessa ligger till 

grund för de agila systemutvecklingsmetoderna. [22] 

De fyra värderingarna är [22]; 

 Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

 Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

 Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

 Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Dessa värderingar innebär att så länge det finns värde i punkterna till 

höger så värdesätter Agilt punkterna till vänster mer.  

De tolv principerna bakom det agila manifestet lyder [22]; 

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och 

kontinuerlig leverans av värdefull programvara.  

 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila 

metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.  

 

3. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till 

ett par månaders mellanrum, ju oftare desto bättre.  

 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans 

dagligen under hela projektet.  

 

5. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och 

det stöd de behöver, och lita på att de får jobbet gjort.  
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6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste 

sättet att förmedla information, både till och inom utvecklings-

teamet.  

 

7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.  

 

8. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och 

användare skall kunna hålla jämn utvecklingstakt under obe-

gränsad tid.  

 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra de-

sign stärker anpassningsförmågan.  

 

10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – 

är grundläggande.  

 

11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganise-

rande team.  

 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli 

mer effektivt och justerar sitt beteende därefter.  

 

2.4 Agila systemutvecklingsmetoder 

De agila systemutvecklingsmetoderna är baserade på det agila mani-

festets värderingar och principer. Det finns idag ett flertal olika agila 

metoder med olika fokus. I kapitel 2.4.1–2.4.8 presenteras åtta agila 

systemutvecklingsmetoder. 

 

2.4.1 Agile modeling 

Agile modeling (AM) är en samling av värderingar, principer och 

metoder som beskriver hur modellering och dokumentation kan 

effektiviseras [22] [23]. Grundidén är att AM ska kombineras med andra 

systemutvecklingsmetoder då AM enbart fokuserar på modellering, se 
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figur 3, och inte heller i detalj beskriver hur arbetet ska utföras [22] [23]. 

AM beskriver inte hur projekten ska ledas och styras, hur 

systemutvecklingsprocessen ska se ut eller vilka roller som ska ingå [23]. 
 

 

Figur 3 – AM och systemutvecklingsprocessen [23]. 

AM bygger sina metoder, principer och ”best practice” på fem värde-

ringar [22] [23]; 

 Kommunikation – kommunikation mellan projektets intressenter 

ska vara effektiv. 

 Enkelhet – utveckla enklaste möjliga produkt utifrån de krav som 

finns. 

 Feedback – kommunicera arbetet ofta och på ett tidigt stadie. 

 Mod – att göra och hålla fast vid sina beslut. 

 Mänsklighet – kunna erkänna att du inte kan allt.  

Tio huvudprinciper nämns i [22] [23]; 

 Utgå från enkelhet – anta att den enklaste lösningen är den bästa 

lösningen vid utveckling. 

 Stegvis förändring – allt behöver inte bli rätt från början. 

 Möjliggör nästa steg – skapa tillräckligt med dokumentation och 

material för att underlätta för de som ska utveckla eller förändra 

systemet. 

 Uppmuntra förändring – krav förändras med tiden. 
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 Maximera intressenternas vinst. 

 Kvalitet är viktigt. 

 Fungerande programvara är det primära målet. 

 Snabb återkoppling – tiden som det tar mellan en handling och 

återkoppling är viktig. 

 Skapa modeller utifrån ett syfte – varför skapas modellen och för 

vem.  

 Använd flera modeller men inte fler än nödvändigt – vid föränd-

ring är det till exempel enklare att ändra i tre modeller än i sju.  

 

”Best practice” vid modellering [22] [23];  

 Använd iterationer och delleveranser. 

 Aktiva intressenter. 

 Prioriterade krav. 

 Skapa en övergripande plan för arkitektur. 

 Modeller och dokumentation ska vara ”tillräckligt” bra och inget 

mer. 

 Använd testdriven utveckling. 

 Granska komplexa krav innan de ska implementeras. 

 Fundera igenom de krav som finns i varje iteration innan arbetet 

påbörjas. 

 Modellera utifrån ett syfte och använd flera olika modeller. 

 Avsätt tid i början av projektet för att identifiera projektets om-

fattning och de initiala krav som finns. 

 
”Best practice” vid dokumentation [22] [23]; 

 Dokumentera sent. 

 Dokumentera kontinuerligt. 

 Specificera krav som användar- och utvecklartest istället för att 

skapa statisk dokumentation. 

 Försök att samla all information på ett ställe. 
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2.4.2 Feature driven development 

Feature driven development (FDD) fokuserar på iterativ design och 

konstruktion samt erbjuder riktlinjer, aktiviteter och tekniker inom 

dessa områden. FDD täcker delarna från kravspecificering fram till 

systemtest, se figur 4, i systemutvecklingsprocessen. I FDD nämns inga 

specifika värderingar eller principer. [23] 

 

Figur 4 - FDD och systemutvecklingsprocessen [23]. 

2.4.2.1 Projektledning 

I FDD används lägesrapporter och det ska även finnas en fungerande 

prototyp som stödjer dessa rapporter. I lägesrapporter ska framstegen 

rapporteras till alla nödvändiga organisatoriska enheter. Hjälper 

projektets ledning att styra projektet. I FDD förespråkas även 

användning av konfigurationsledning. Konfigurationshantering ska 

möjliggöra identifikation och historisk spårning av de senaste 

versionerna av varje fullständig kodfil. [23] 

2.4.2.2 Arbetsprocess 

FDD består av fem sekventiella processer och i denna process utvecklas 

och byggs systemet, se figur 5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Processen i FDD [23]. 
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Den iterativa delen av FDD-processen är de två sista stegen, design och 

bygg (build). En iteration av en funktion (feature) är ofta från två dagar 

till två veckors arbete för teamet. Processen kan ses i figur 6 och består 

av följande steg [23]; 

 

 Utveckling av övergripande modell (Develop an overall model)– 

skapa en övergripande modell av systemet. 

 Sammanställ en lista med funktioner (Build a Features list) – uti-

från den övergripande modellen skapas en lista över de funkt-

ioner som har identifierats. 

 Planera utifrån funktioner (Plan by feature) – en övergripande 

plan skapas där funktionerna ordnas efter prioritet och beroen-

den. 

 Design och utveckling utifrån funktioner (Design and build by 

feature)– En eller flera funktioner byggs i varje iteration.  

 

 

Figur 6 – Stegen som ingår i en iteration i FDD [23]. 

2.4.2.3 Roller 

I FDD klassificeras roller i tre olika kategorier; nyckelroller, stödroller 

och övriga roller. En teammedlem kan inneha flera roller och en roll kan 

utgöras av flera olika personer. De roller som nämns i kategorin 

nyckelroller är [23];  
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 Projektledare – är en administrativ och finansiell ledare för pro-

jektet. 

 Chefsarkitekt – är ansvarig för den övergripande designen av sy-

stemet. 

 Utvecklingsmanager – leder de dagliga utvecklingsaktiviteterna. 

 Chefsprogrammerare – är en erfaren utvecklare som har ansvar 

för ett mindre team. 

 Klassägare – arbetar under chefsprogrammeraren och är ansvarig 

för en klass. 

 Domänexpert – kommer från kundsidan och domänexperten bi-

drar med kunskap till utvecklarna. 

2.4.2.4 Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

De ”best practies” som nämns i FDD är [23];  

 

 Domän objekt modellering – utforskning och förklaring av pro-

blemet. Objektmodellen resulterar i ett ramverk där funktioner 

adderas. 

 Utveckling med hjälp av funktioner – en funktion som är för 

komplex för att implementera på två veckor delas in i mindre de-

lar tills de är små nog att kunna kallas för funktion.  

 Individuell klass (kod) ägarskap – varje klass har en ensam per-

son som är ansvarig för prestationer och konceptuell integritet för 

klassen. 

 Funktionsteam – en liten och dynamiskt formad grupp som utför 

en aktivitet.  

 Inspektion – användning av de mest kända felsökningsmekan-

ismerna.  

 Kontinuerlig utveckling av prototyp – det ska alltid finnas en 

fungerande prototyp av systemet. Nya funktioner läggs till proto-

typen i takt med att funktioner blir färdigställda.  
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2.4.3 Dynamic systems development method 

Dynamic systems development method (DSDM) erbjuder ramverk, 

snarare än en metod, som stöder snabb, iterativ och samverkande 

systemutveckling. DSDM drivs av ett konsortium som är ansvarig för 

utvecklingen av metoden. DSDM täcker in hela systemutvecklings-

processen och erbjuder både projektledning, en arbetsprocess och 

metoder/modeller och aktiviteter, se figur 7. [23] 

 

 

Figur 7 - DSDM och systemutvecklingsprocessen [23]. 

2.4.3.1 Värderingar och principer 

DSDM bygger på värderingen att resurser och tidsram icke är justerbara 

parametrar medan målen och funktionaliteten är justerbara parametrar.  

 

I DSDM finns även åtta principer [23]; 

 

 Fokus på affärsbehovet – varje delleverans ska skapa ett affärs-

värde. Varje beslut ska fattas med projektets övergripande mål i 

åtanke.  

 Leverera i tid – varje tidsbox är tre veckor och slutdatumet änd-

ras aldrig.  

 Sammarbete – varje team har ingenjörer, affärsanalytiker, affärs-

ambassadörer och testare. Alla arbetar tillsammans och hjälper 

varandra. 

 Kompromissa aldrig när det gäller kvalitet – allt som utvecklas 

under en iteration ska leva upp till de krav som specificerades, 

varken mer eller mindre. 



Val av systemutvecklingsmetod utifrån ett  

strategiskt perspektiv – En fallstudie på SPV 

Lina Nordin & Gustaf Stenberg  2014-06-16 

 

19 

 Skapa delleveranser utifrån en stadig grund – för att leverera af-

färsnytta i ett tidigt skede. 

 Utveckling ska ske iterativt. 

 Kommunicera kontinuerligt och tydligt.  

 Kontrollera projektet – det är viktigt att ha kontroll över pro-

jektet. 

2.4.3.2 Projektledning 

I DSDM leds och styrs projekten med hjälp av till exempel 

leveransplaner, plan för tidsbox och tidsboxgranskningar. I DSDM finns 

förslag på aktiviteter för projektledning i varje fas men det finns inga 

krav på att dessa ska användas. [23] 

2.4.3.3 Arbetsprocess 

Arbetsprocessen i DSDM består av fem olika faser, se figur 8 [23];  

 

 Genomförbarhet (Feasibility) – avgöra om det finns en genom-

förbarlösning på problemet och nyttan som lösningen bidrar till. 

 Grunder (Foundations) – skapa grunderna för att kunna bygga 

lösningen. Skapa en organisation, börja med den tekniska lös-

ningen och påbörja prioritering av hög-nivå krav. 

 Utforskning (Exploration)– omvandling av affärskraven till en vi-

suell lösning (prototyp eller demo) eller modell.  

 Utveckling (Engineering) – omvandling av modellen, som togs 

fram i föregående steg, till en fullt fungerande produkt. 

 Leverans (Deployment) – flytt av produkt från utvecklingsmiljö 

till användarnas miljö.  
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Figur 8 - Arbetsprocessen i DSDM [23]. 

2.4.3.4 Roller 

I DSDM beskrivs 15 roller och de mest centrala är [23]; 

 

 Utvecklare - utvecklare och erfarna utvecklare är de enda ut-

vecklingsrollerna. De erfarna utvecklarna har erfarenhet från de 

uppgifter som ingår som utvecklare. 

 Teknisk koordinator – den tekniska koordinatorn definierar sy-

stemets arkitektur och är ansvarig för den tekniska kvaliteten i 

projektet. 

 Användare ambassadör – ska tillföra kunskap från användarnas 

synvinkel. 

 Visionär – är den person från användarorganisationen som har 

den bästa förståelsen för systemet och projektet. Troligtvis den 

person som kom med förslaget till projektet. 

 Verkställande sponsor – är den person från användarorganisat-

ionen som har det ekonomiska ansvaret.  

2.4.3.5 Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

I DSDM används fem olika tekniker Jennifer Stapelton, “DSDM: Business 

Focused Development”, Pearson Education, 2003.; 
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 Handledarledda workshops – är en specialiserad typ av möte, 

med ett klart mål, som leds av en oberoende person.   

 MoSCoW prioritering – används för att prioritera och bokstäver-

na står för Must have, Should have, Could have och Won´t have 

this time. 

 Iterativ utveckling – är den huvudsakliga tekniken för att skapa 

en levererbar produkt utifrån hög-nivå målen. 

 Modellering – modeller används för att förbättra kommunikation 

och för att skapa eller utmana idéer genom att göra dessa synliga. 

 Timeboxing – är en teknik som används för att säkerställa att le-

veranser sker i tid. 

2.4.4 Scrum 

Scrum är en iterativ och inkrementell metod för systemutveckling och 

fokuserar på att styra och leda systemutvecklinsprojekt. Scrum 

förespråkar oberoende, små och självorganiserade utvecklingsteam som 

arbetar i 30 dagars cykler. Scrum täcker in delarna från kravspecificering 

till systemtest i systemutvecklingsprocessen, se figur 9. Dock finns det 

inga metoder/modeller/aktiviteter från design till integrationstest. I 

Scrum nämns inga specifika värderingar eller principer. [4] 

 

 

Figur 9 – Scrum och systemutvecklingsprocessen [23]. 

2.4.4.1 Roller 

Metoden förespråkar rollerna [4]; 

 

 Produktägare – representerar samtliga intressenters intressen, 

samlar in krav. 
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 Team – utvecklar funktionaliteten och ansvarar för utfallet. Inget 

definierat antal men förespråkar tvärfunktionella, självorganise-

rade och självstyrda team. 

 Scrum-master – lära ut, implementera och övervaka Scrum-

arbetet.  

2.4.4.2 Projektledning 

I Scrum finns en tydlig projektledningsprocess och sker genom två typer 

av möten [4]; 

 

 Sprintplaneringsmöte – Produktägaren och teamet planerar arbe-

tet inför nästa sprint utifrån de prioriterade kraven. Mötet får 

längst vara 8 timmar. 

 Dagligt Scrum-möte – Varje teammedlem berättar om arbetet 

som utförts från föregående möte, vad denne ska arbeta med 

fram till nästa möte och vilka eventuella hinder som finns. Läng-

den på mötet ska vara ungefär 15 minuter. 

2.4.4.3 Arbetsprocess 

Inom Scrum finns en tydlig arbetsprocess från specificering av krav till 

integrationstester. Arbetet från specificering av krav fram till 

integrationstester utförs iterativt, i sprintar, det vill säga i cykler för att 

ständigt förbättra och utveckla projektresultatet. [4] 

 

Ett Scrumprojekt startar med en vision om det system som ska 

utvecklas. De funtionella och icke funktionella kraven som ska leverera 

visionen sammanställs i en product backlog. Product backloggen 

prioriteras och fördelas in i en sprint backlog för varje sprint som består 

av 30 kalenderdagar. Varje sprint initieras med en sprintplaneringsmöte 

och under sprinten träffas teamet för dagliga scrummöten för att 

synkronisera teamets medlemmar. I slutet av sprinten hålls en 

sprintåterblick där resultatet av sprinten presenteras. Efter detta möte 

håller scrummaster en sprintutvärdering. Arbetsprocessen för Scrum 

beskrivs i figur 10. [4] 
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Figur 10 - Arbetsprocess i Scrum [25]. 

2.4.4.4 Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

Aktiviteter, metoder och arbetsprodukter finns specificerat för 

kravspecificering och integrationstester. Processen däremellan med 

design, kodning och enhetstest är dock inte specificerad.  

 

Aktiviteter som utförs i Scrum är [4]; 

 

 Sprintåterblick – presenterar resultatet från sprinten för produkt-

ägaren och övriga intressenter. Längden på mötet får längst vara 

4 timmar. 

 Sprintutvärdering – sprinten utvärderas gällande förbättringar, 

effektivisering och vad som ska bibehållas i arbetet inför nästa 

sprint. Längden på mötet får längst vara 3 timmar. 

 

2.4.5 eXtreme Programming 

eXtreme programming (XP) fokuserar på att programmera det som 

kunden har specificerat och att testa denna kod genom iterativ och 

snabb utveckling. XP täcker in delarna från krav specificering till 

systemtest, se figur 11. Inga principer nämns i XP. [26] [27] 
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Figur 11 - XP och systemutvecklingsprocessen [23]. 

2.4.5.1 Värderingar och principer 

Metoden bygger på värderingarna [27]; 

 Enkelhet - utveckla enklaste möjliga produkt utifrån de krav som 

finns. 

 Kommunikation – kommunikation mellan projektets intressenter 

ska vara effektiv. 

 Återkoppling - kommunicera arbetet ofta och på ett tidigt stadie. 

 Mod – att göra och hålla fast vid sina beslut. 

2.4.5.2 Roller 

XP förespråkar rollerna Cynthia Andres och Kent Beck, Extreme 

programming explained: Embrace change. Boston: Adisson Wesley, 2004.; 

 

 Programmerare – kodar systemet. 

 Kund – beställare av systemet.  

 Testare – testar att systemet uppfyller kraven. 

 ”Tracker” – mäter framstegen mot målen. 

 Coach – ansvarar för processen. 

 Konsult – besitter den specifika tekniska kunskapen som krävs. 

 Chef – har ansvar för de beslut som fattas. 
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2.4.5.3 Projektledning 

Inom XP används metoden planning game för att bestämma utgivnings- 

och iterationsplanering [27]. 

2.4.5.4 Arbetsprocess 

Arbetsprocessen inom XP består av fem faser, se figur 12 [26]; 

 

 Utforskning (Exploration phase) – kunden skapar användarhisto-

rier. 

 Planering (Planning phase) – användarhistorierna prioriters. 

 Iterationer för release (Iterations to release) - utveckling i flera ite-

rationer. 

 Produktion (Productionizing phase) – systemet testas av kunden 

och produceras sedan. 

 Underhåll (Maintenance phase) – producerade delar av systemet 

underhålls. 

 Död (Death phase) – när samtliga användarhistorier är skapade 

och producerade. 

 

 

Figur 12 - Arbetsprocessen i XP [26]. 

 

2.4.5.5 Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

Finns tydliga aktiviteter och metoder för arbetet från krav specificering 
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till systemtest genom de fem faserna i arbetsprocessen. XP består av 12 

oberoende utvecklingsmetoder [27]; 

 Hela team – hela teamet sitter tillsammans. 

 Små releaser – leverans av fungerande funktionalitet ska ske i 

mindre delar. 

 Kundtest – utvecklas tillsammans med kunden. 

 Par programmering – all programmering sker parvis. 

 Kollektivt kodägande – kod kan ändras av vilket programme-

ringspar som helst. 

 Kodningsstandard – koden ska se likadan ut oberoende pro-

grammeringspar. 

 Hållbart tempo – arbetet ska utföras i en takt som kan upprätthål-

las på obestämd tid. 

 Metafor – gemensam vision av programmet. 

 Kontinuerlig integration - Systemet hålls helt integrerat i alla lä-

gen. 

 Testdriven utveckling – testning av systemet sker kontinuerligt 

under utvecklingen.  

 Designutveckling – avskaffning av dubbelarbete och ökad sam-

manhållning i koden. 

 Enkel design – så enkel design som möjligt.  

 

2.4.6 Kanban 

I Kanban begränsas mängden arbete som kan pågå samtidigt. I Kanban 

används ett pull-flöde för att identifiera problem och för att stimulera 

sammarbete. Är en förändringsledningsmetod men det finns ingen 

process för systemutveckling eller projektledning. Kanban täcker 

delarna från kravspecificering till systemtest i systemutvecklings-

processen, se figur 13. I Kanban nämns inga roller, arbetsprocesser eller 

beskrivningar av projektledningsprocesser. Dock används Kanban-

tavlan som projektledningsverktyg. [28] 
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Figur 13 - Kanban och systemutvecklingsprocessen. 

2.4.6.1 Värderingar och principer 

I Kanban nämns tre principer [29]; 

 

 Utgå från nuvarande process – införande av Kanban kräver inte 

en radikal förändring av den nuvarande proessen utan Kanban 

ska hjälpa till att utveckla processen.  

 Skapa en överenskommelse om införande av en stegvis föränd-

ring – utan en överenskommelse om att en förändring ska ske så 

är det inte rätt miljö för att införa Kanban. 

 Respektera tidigare processer, roller, ansvar och titlar – genom att 

respektera processer, roller, ansvar och titlar kommer stödet för 

införande av Kanban att öka på sikt.  

2.4.6.2 Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

[1] Förändringsarbetet drivs genom att aktiviteter tydliggörs genom 

att visualisera arbetsflödet med hjälp av en Kanban-tavla, dock 

finns inga fördefinierade aktiviteter. På Kanban-tavlan kartläggs 

arbetsflödet på ett diagram med kolumner för varje steg i värde-

flödet, se figur 14. Kanban-kort placeras sedan i kolumnerna, 

representerade det nuvarande läget för aktiviteten. När arbetet 

sedan uppfyller angivna definitioner för att vara slutfört flyttas 

kanban-kortet till nästa kolumn. Kanban-korten rör sig från 

vänster till höger över varje kolumn och visualiserar därmed ar-

betsflödet genom hela värdeflödet. Nyckeln till ett fungerande 

Kanbansystem är att arbetet i varje kolumn är begränsat med 

tydliga definitioner, till exempel definitionen om vad som är 
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klart i varje steg men också tilldela tydliga gränser för hur 

många uppgifter som samtidigt kan pågå i varje arbetssteg. Da-

vid J. Anderson, Kanban: Successful Evolutionary Change for Your 

Technology Business. Sequim: Blue Hole Press, 2010.  

[2] Technology Modalisa, “Kanban”. Se http://www.modalisa-

technology.com/competencies/project-management/kanban/. 

Hämtad: 2014-05-12. 

[3] Ioannis Christou, Stavros Ponis och Eleni Palaiologou, “Using 

the Agile Unified Process in Banking”, IEEE Software, Vol. 27, 

Nr. 3, 2010, s. 72-79. 

[4] Li Jianwei och Wang Xunan, Research and practice og agile uni-

fied process“, Software Technology and Engineering, Vol. 2, 2010, s. 

340-343. 

Michael A. Cusumano och Mary Poppendick , “Lean Software Devel-

opment: A Tutorial”, IEEE computer society, 2012 

 

 

Figur 14 - Exempel på en Kanban-tavla [30]. 

De metoder som används i Kanban är [29];  

 Visualisering – att synliggöra arbetsflödet är nyckeln för att 

förstå det pågående arbetet. 

 Begränsa det pågående arbetet – det är viktigt att det pågående 

arbetet i varje del av arbetsflödet är begränsat. På detta sätt 

skapas en balans mellan resurser och system. 

 Hantera flödet – arbetet i varje del av flödet ska kontrolleras, 

mätas och rapporteras.  
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 Tydliggör definitioner – med en tydlig förståelse är det möjligt 

att diskutera frågor på ett rationellt, empiriskt och objektivt 

sätt. 

 Skapa återkoppling – skapa samverkan mellan arbetsflödet och 

efterfrågan. 

 Förbättra samverkan och utveckla experimenterandet – när ett 

team har en delad förståelse för arbetet, arbetsflödet, process 

och risk är det troligt att de delar uppfattning om ett problem 

och föreslår förbättringar som kan fattas i samförstånd.  

 

2.4.7 Agile unified process 

Agile Unified Process (AUP) är en nedskuren variant av Rational 

Unified Process (RUP). AUP använder ett agilt tillvägagångssätt som 

fokuserar både på den större livscykeln och på iterationerna i varje steg 

för att kunna leverera delleveranser. AUP täcker hela system-

utvecklingsprocessen, se figur 15, men erbjuder inga arbetsmetoder, 

arbetsmodeller eller aktiviteter. Inga specifika roller uttrycks inom AUP. 
[31] 

 

Figur 15 - AUP och systemutvecklingsprocessen. 

2.4.7.1 Värderingar och principer 

I AUP nämns sju principer [32]; 

 

 Personalen vet vad de gör – människor läser inte detaljerad pro-

cessdokumentation men de vill ha riktlinjer på hög nivå och trä-

ning. 
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 Enkelhet – beskrivningar ska ske på så få sidor som möjligt. 

 Agilt – AUP utgår från de värderingar som nämns i det agila ma-

nifestet. 

 Fokus på aktiviteter som skapar ett högt värde – fokus på vär-

deskapande aktiviteter. 

 Verktygsoberoende – AUP specificerar inte vilka verktyg som ska 

användas. 

 Du vill skräddarsy denna produkt för att tillgodose dina egna 

behov – du måste inte införskaffa ett speciellt verktyg eller gå en 

specifik kurs utan du får skräddarsy din AUP på egen hand. 

2.4.7.2 Arbetsprocess 

AUP består av sju arbetsflöden och fyra faser vilka kan ses i figur 16. 

Figuren visar även i vilken fas som de sju arbetsflöden är mest använda. 
 

 

Figur 16 - Arbetsflöden och faser i AUP [31]. 

De fyra faserna är [31]; 

 Start (Inception) – identifikation av projektets omfång, potentiell 

arkitektur för systemet, skapa initial projektfinansiering och få in-

tressenternas accepterande. 

 Etablering (Elaboration) – målet är att skapa systemarkitekturen. 

 Konstruktion (Construction) – målet är att bygga fungerande 

programvara med delleveranser som möter de högst prioriterade 

målen hos intressenterna. I denna fas utförs arbetet i iterationer.  
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 Övergång (Transition) – målet är att verifiera och distribuera sy-

stemet till produktionsmiljön. 

 

De sju arbetsflödena är [31]; 

 Modell (Model) – Innehåller affärsmodellering, krav, analys och 

design. 

 Implementation – målet är att omvandla modellen till körbar kod 

och att utföra enhetstester. 

 Test – en objektiv utvärdering av den utvecklade applikationen 

utförs för att försäkra att applikationen uppfyller de uppsatta 

kraven. Tester som genomförs är enhetstest, användbarhetstester 

och acceptanstester. 

 Distribution (Deployment) – planera så att den nyutvecklade ap-

plikationen kan distribueras till kunden på ett bra sätt. 

 Konfiguration (Configuration) – säkerställer att artefakterna i sy-

stemet kan spåras och att olika versioner är tydligt märkta. 

 Projektledning (Project management) – styr aktiviteterna som ut-

förs under projektets gång. Inkluderar riskhantering, projektled-

ning och korrdination av externa resurser, för att säkerställa att 

projektet levereras i tid, inom budget och uppfyller målen. 

 Omgivning (Enviroment)– säkerställer att projektet utförs i rätt 

miljö. Till exempel när det gäller mjuk- och hårdvara. 

2.4.7.3 Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

Inga arbetsmetoder, arbetsmodeller eller aktiviteter nämns i AUP. I AUP 

är det fritt fram att använda de arbetsmetoder, arbetsmodeller eller 

aktiviteter som passar bäst. [31] 

 

2.4.8 Lean software development 

Lean software development (LSD) har ett ”end-to-end” fokus på 

värdeflödet genom hela systemutvecklingen. ”End-to-end” syftar på 

skedet från det att kunden riktar en efterfrågan tills dess att kundens 

behov är uppfyllda, se figur 17. Syfte med LSD är att eliminera alla 

aktiviteter som inte skapar ett värde för kunden. I LSD nämns inte; 

specifika roller, beskrivningar av projektledning, arbetsprocesser eller 

aktiviteter. [33] 
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Figur 17 - Lean Software Development och systemutvecklingsprocessen. 

 

 

2.4.8.1 Värderingar och principer 

I LSD nämns sju principer [34]; 

 

 Optimera helheten - Utvecklingen ska grunda sig i en förståelse 

för vad kunderna ska använda programmet till och på vilket sätt 

programmet ska hjälpa användaren 

 Eliminera slöseri - Slöseri, enligt LSD, är allting som inte adderar 

ett värde direkt till kunden eller adderar kunskap om hur värde 

kan levereras på ett mer effektivare sätt 

 Bygg in kvalitet - små lager och produktion av små mängder vid 

rätt tidpunkt. 

 Konstant lärande - skapa kunskap och för in denna kunskap i 

produkten. 

 Leverera fort – mjukvara är ett flöde där design, utveckling och 

leverans är en del av små förändringar. 

 Fatta beslut så sent som möjligt – genom att fatta beslut så sent 

som möjligt så minskar risken för felaktiga beslut då kunskap har 

skapats under processens gång.  

 Respektera människor – istället för att berätta för en medarbetare 

vad den ska göra och hur den ska göra det så förväntas medarbe-

tarna själva ha den kunskapen. 
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2.5 Projektstyrningsmodell 

Enligt Ljung [35] handlar en projektstyrningsmodell om att skapa en 

lämplig grad av standardisering, modellen ska vara ett stöd för 

projektledningen och innehåller därmed projektplanering, dokument-

mallar och projektstyrningsverktyg. I kapitel 2.5.1 presenteras projekt-

styrningsmodellen Pejl. 

  

2.5.1 Pejl 

Pejl är en projektstyrningsmodell som utgör en tydlig process från ett 

behov i verksamheten till hemtagning och uppföljning av effekterna av 

ett projekt. Några effekter som förväntas uppnås vid införande av Pejl 

är; tydlighet i roller, ansvar och mandat, ökat måltänkande, ökat 

kvalitetstänkande samt bättre kontroll och effektivitet på projekten. [36] 

 

Pejl delar in arbetet i 6 olika faser; effektanalys, projektanalys, löpande 

styrning och kvalitetssäkring, projektavslut och effekthemtagning, se 

figur 18. Mellan varje fas finns en beslutspunkt (BP) där beslut om den 

fortsatta inriktningen för projektet fattas. En beslutspunkt medför alltid 

en valsituation för projektet. Pejl är en generell modell vilket betyder att 

den fungerar för alla typer av projekt och tillsammans med alla typer av 

systemutvecklingsmetoder. [36] 

 

 

Figur 18 - Projektstyrningsmodellen Pejl:s olika faser [36]. 

 

De sex olika faserna i Pejl är [36]; 

 

 Effektanalys – i denna fas analyseras effekterna och lönsamheten 

av det tilltänkta projektet. 

 Projektanalys – i denna fas planeras projektets genomförande och 

beslut om genomförande av projektet fattas. 
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 Löpande styrning och kvalitetssäkring – i denna fas används en 

systemutvecklingsmetod (vid systemutveckling). 

 Projektavslut – i denna fas förbereds projektets avslut genom att 

genomföra en utvärdering av projektet samt att utforma uppfölj-

ningen av projektets effekter. 

 Effekthemtagning – i denna fas undersöks om de tänkta effekter-

na av projektet har uppnåtts. Genomförs en tid efter projektets 

avslut. 

 

2.6 TS-metoden 

Utvärdering av strategisk passform för projekt (Evaluating strategic fit 

of projects) är en metod för att besluta vilket projekt som en 

organisation bör utföra utifrån organisations strategiska mål. Metoden 

är utvecklad av Talentsev och Sundgren [14]Anton Talantsev och David 

Sundgren, “Evaluating strategic fit of projects: a fuzzy linguistic approach”, 

2013. och kommer hädanefter att betecknas som TS-metoden. Metoden 

utgår från att organisationen har ett flertal projekt att välja mellan och 

med hjälp av metoden kan det projekt som stämmer bäst överens med 

organisationens strategiska mål väljas. 

 

Strategisk passform är en situation när till exempel en plan eller produkt 

passar med en organisations strategi. Administrativa och organisa-

toriska mekanismer bör anpassas efter en viss strategi. Meningen med 

ökad strategisk passform av projekt är att de ska resultera i en större 

effektivitet, till exempel att samma strategiska resultat ska nås med 

mindre användande av resurser. [14] 

 

Det finns traditionella attribut för värdering av en projekt-portfolio som 

till exempel kostnader och inkomster, tidsramar, kvalitetsgränser och 

risker [37][38]. Men även strategisk passform nämns som ett av de 

viktigaste kriterierna vid val av projekt [39]. Traditionella mått har oftast 

specifika mätenheter och verktyg för uppskattning medan strategisk 

passform är ett icke-mätbart kriterium. Val av projekt är ofta en del av 

en strategisk planeringsprocess och de utförs vanligtvis under osäkerhet 

och ofullständig information, ytterligare problem är brist på tid och 

resurser för att kunna utföra en jämförelseanalys samt intressenternas 

olika synvinklar. [14] 

 

TS-metoden består av sju steg som är grupperade i tre faser, se figur 19. 
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Den första fasen är förberedelse där alla nödvändig 

bakgrundsinformation samlas in. I denna fas formas även gruppen av 

utvärderare. I den andra fasen, utvärdering, utvärderas den strategiska 

passformen av projekten med hjälp av lingvistiska värden. I den tredje 

och sista fasen, bearbetning, är de lingvistiska värdena samlade och 

transformerade till ett uppskattat värde av den strategiska passformen 

för varje projekt. [14] 

 

 

Figur 19 - Steg och faser i TS-metoden. 

 

2.6.1 Steg 1 – Forma en grupp med utvärderare 

Strategisk utvärdering utförs vanligtvis av en organisations högsta 

ledning. Dessa utvärderingar kräver ofta chefernas specifika kunskap, 

erfarenhet och även vaga egenskaper som intuition. Kollektivt 

beslutsfattande och expertutvärderingar är en vanlig teknik vid 

strategisk utveckling samt vid projekt och portfolio utvärderingar.  [14] 

 

I första steget definieras en begränsad grupp av utvärderare. Det finns 

ingen gräns för antalet medverkande i gruppen men vid användning av 

enbart en utvärderare försvinner fördelarna med kollektiv besluts-

fattande. Gruppen bör ha tillräckligt med kompetens och erfarenhet för 

att kunna fatta ett beslut inom det berörda området. [14] 

 

2.6.2 Steg 2 – Lista strategiska mål på hög nivå 

Ett mål är en nedskriven förklaring om önskat tillstånd eller befinnande 

för en organisation. Vid förutsättandet att en viss hierarki finns i de 

strategiska målen så ska endast högnivå mål användas. Dessa 

högnivåmål är oftast mjuka mål som är generella, icke formaliserade och 
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icke mätbara. [14] 

 

Det andra steget skall resultera i en lista på organisationens strategiska 

mål och dessa mål ska användas som kriterier vid den strategiska 

passformsutvärderingen. [14] 

 

2.6.3 Steg 3 – Lista identifierade projekt 

I det tredje steget ska komponenter definieras och sammansättas i en 

lista. Till de identifierade komponenterna skall nyckelbeskrivningar 

upprättas. Nyckelbeskrivningarna bör innehålla titel på projektet, kort 

beskrivning av projektet, nyckelresultat och mål med projektet. Denna 

information kan vara användbar för utvärderarna för att de ska kunna 

göra välgrundade och mer korrekta bedömningar. [14] 

 

2.6.4 Steg 4 – Utvärdera projektets strategiska passform 

I det fjärde steget uttrycker varje utvärderare sin uppfattning om den 

strategiska passformen för varje projekt, se tabell 1. Den fråga 

utvärderarna skall besvara är; ”I vilken omfattning är projektet  relevant 

och förenligt med det strategiska målet?”. Bedömningen utförs på ett 

mål-till-mål basis, varje projekts strategiska passform bedöms mot varje 

strategiskt mål, var för sig. [14] 

 

Den strategiska passformen bedöms med en lingvistisk skala. Oskarpa 

set teorin (Fuzzy sets theory) som utvecklades av Zadeh gör att 

representation och utvärdering av oprecisa och vaga koncept som 

strategisk passform kan göras genom lingvistiska värden [40]. 

Lingvistiska variabler har som värde ett ord eller en mening i ett 

naturligt eller artificiellt språk. Konceptet av lingvistiska variabler spelar 

en central roll i oskarp logik (fuzzy logic) och är underliggande i de 

flesta av dessa applikationer. [41] 

 

I denna metod används en lingvistisk skala som Chang [42] föreslår. 

Den sjugradiga skalan består av; ingen passform, väldigt låg, låg, 

medium, hög, väldigt hög, perfekt passform. [14] 
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Tabell 1 - Exempel på en utvärdering med TS-metoden. 

 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 

Metod 

1 

Väldigt 

låg 

Hög Medium Medium Ingen 

passform 

Medium Hög Väldigt hög 

Metod 

2 

Väldigt 

låg 

Hög Medium Låg Väldigt 

låg 

Hög Hög Väldigt hög 

Metod 

3 

Låg Väldigt 
hög 

Medium Hög Medium Perfekt 
passform 

Hög Perfekt 
passform 

Metod 

4 

Väldigt 
låg 

Medium Medium Låg Väldigt 
låg 

Hög Väldigt 
hög 

Väldigt hög 

 

2.6.5 Steg 5 – Översätt de lingvistiska värdena till oskarpa 
värden 

Zadeh skiljer på mått och uppfattningar. Mått är baserade på numeriska 

värden medan uppfattningar bygger på lingvistiska värden. 

Uppfattningar och lingvistiska värden är oundvikligt att använda i 

invecklade och ostrukturerade beslutsfall som innehåller vaga koncept 

och fenomen. Begränsningar av konventionella skarpa (crisp) 

utvärderingar av sådana föreställningar löses med användandet av 

oskarp logik. Det medför en översättning av vanligtvis vaga meningar 

av en lingvistisk term till en specifik distribution av värden som kan 

associeras med ett visst mått av sanning. [41] 

 

Oskarp logik har applicerats på ledningsbesluts som inkluderar 

utvärdering av projekt. Till exempel i mångkriteriebeslut för att besluta 

vid val av utveckling av nya produkter. Det har även använts vid val av 

informationssystem projekt och utvärdering av leverantörers prestanda. 
[14] 

 

Medlemsfunktionen som används i denna metod är trapetsformad, se 

ekvation (1) [14]; 

 

𝜇(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) =

{
 
 

 
 
0, 𝑥 < 𝑎, 𝑥 > 𝑑
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1, 𝑏 < 𝑥 < 𝑐
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
, 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

 

 

                                                    

(1) 

 

Parametrarna a,b,c och d definerar formen av trapetzen och kan 

anpassas till olika specifika fall. De extrema lingvistiska värdena, ingen 

passform och perfekt passform, är utvecklade för att hantera att 

människor, när de är osäkra, tenderar att välja värden som ligger i 
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mitten. På grund av detta tilldelas de extrema värdena ett smalare 

intervall av värden och generellt högre medlemskap, se figur 20. [14] 

 

 

Figur 20 - Trapetsformad medlemsfunktion och strategisk passform. 

 

2.6.6 Steg 6 – Sammanslagning 

Det är nödvändigt att samla ihop värdena som införskaffades i det 

femte steget. Vilken metod som väljs för att samla ihop värdena beror på 

beslutsfattarens attityd, om den är pessimistisk, optimistisk eller neutral. 

I TS-metoden har neutral attityd valts då metoden inte är kopplad till 

något specifikt fall. Därför används en vanlig medelvärdesberäkning då 

den är enkel samt känd för affärsmän, se ekvation (2). [14] 

 

𝐴(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) =
1

𝑛
∑𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

 
                                                   

(2) 

 

I det sjätte steget omvandlas de två dimensionerade värdena, upp-

sättningen av strategiska mål och antalet utvärderare, till ett samman-

lagt värde. Sammanslagningen sker genom två delsteg för varje 

dimension. [14] 

2.6.6.1 Steg 6.1 – Sammanslagning av individuella utvärderingar för varje 
projekt-mål par 

De olika utvärderarnas bedömningar för varje par av projektmål 

sammanslås med hjälp av beräkning av medelvärdet. Resultatet är en 

uppsättning av oskarpa siffror som representerar den genomsnittliga 

åsikten för varje projektmåls par. [14] 

2.6.6.2 Steg 6.2 – Sammanslagning av målvärden på projektnivå  

De slutliga värdena för de strategiska målen samlas genom att beräkna 

medelvärdet.  Detta resulterar i trapetsformade oskarpa värden för varje 
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utvärderat projekt. [14] 

 

2.6.7 Steg 7 – ”Defuzzification” 

I det sjätte steget har samtliga utvärderingsvärden summerats till ett 

oskarpt värde för varje projekt. För att omvandla de oskarpa värdena till 

ett skarpt värde används en transformation som kallas ”defuzzification”. 

I metoden används ”Mean of Maxima” (MoM) för denna transformation, 

se ekvation (3). [14] 

 

𝑀𝑜𝑀(𝐴) =
∑𝑥 ∈ 𝑐𝑜𝑟𝑒(𝐴)𝑥

|𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐴)|
 

     (3)                         

 

MoM är härledd från ”Centre of Gravity” (CoG) metoden och beräknar 

medelvärdet av elementen i kärnan (värdena med det högsta 

medlemskapet) av en oskarp uppsättning av värden. [14] 

 

Denna metod är speciellt effektiv när en trapetsfunktion används 

eftersom att kärnan är enkel att urskilja. Utfallet av det här steget och 

den valda metoden är en skarp siffra inom intervallet [0,1] som 

representerar ett numeriskt värde av passformen för ett visst projekt. 
[14] 

 



Val av systemutvecklingsmetod utifrån ett  

strategiskt perspektiv – En fallstudie på SPV 

Lina Nordin & Gustaf Stenberg  2014-06-16 

 

40 

3 Metod 
I kapitel 3.1–3.8 presenteras den metod som har använts för att uppfylla 

undersökningens mål och syfte. Nedan presenteras världssyn följt av 

metodansats, forskningsansats, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod, 

reliabilitet, validitet och slutligen etiska överväganden. 
 

3.1 Världssyn 

Undersökningen har utgått från den konstruktivistiska världsbilden. 

Enligt Creswell [43] bygger den konstruktivistiska världsbilden på en 

tro att individer söker förståelse för den värld som de lever och arbetar i. 

Vidare menar Creswell att individer utvecklar subjektiva meningar 

utifrån deras upplevelser och dessa upplevelser varierar, mellan 

individer, och leder på så sätt forskaren till att söka efter komplexiteten i 

dessa åsikter. Creswell menar även att målet med undersökningen är att 

lita på deltagarnas åsikter av den studerade situationen. Forskarnas 

uppsåt är att skapa en förståelse av de åsikter som respondenterna 

framför istället för att utgå från en teori. Denna undersökning har byggt 

på respondenternas åsikter, därför har studien utgått från den 

konstruktivistiska världsbilden. 
 

3.2 Metodansats 

Det finns två primära metoder att använda vid vetenskapliga problem; 

kvantitativa metoder och kvalitativa metoder. Likheten mellan dessa 

metoder är att de har ett gemensamt syfte, där båda är inriktade på att 

ge en bättre förståelse för de problem som studeras. Den viktigaste 

skillnaden mellan metoderna är hur siffror och statistik används. I en 

kvantitativ metod omvandlas information till siffror som analyseras. Ett 

exempel är en enkätundersökning. Ett kvalitativt angreppssätt innebär 

att frågeställningarna inte är låsta utan växer, utvecklas och förändras 

under undersökningens genomförande. Kvalitativa undersökningar 

läggs oftast upp som fallstudier [45].  

 

Denna undersökning har utgått från en kvalitativ ansats då problemets 

omfattning inte var känd vid undersökningens början. Genom att en 

kvalitativ metod har använts kunde problemet utvecklas under under-

sökningens gång. I denna undersökning har en fallstudie bestående av 

tre delar genomförts; kartläggning av nuvarande systemutvecklings-
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process, utvärdering av agila systemutvecklingsmetoder och erfaren-

heter från införande av agila systemutvecklingsmetoder. Undersökning-

ens samtliga steg kan ses i figur 21. 

 

 

Figur 21 – Stegen som har genomförts i undersökningen. 

 

För att skapa en grundläggande förståelse och för att kartlägga det 

nuvarande arbetssättet har presentationer om olika metoder hållits för 

författarna. Även semistrukturerade intervjuer, observationer och 

dokumentanalys har genomförts för att skapa en förståelse för den 

nuvarande systemutvecklingsprocessen.  

 

I utvärderingen av agila systemutvecklingsmetoder har TS-metoden 

använts och denna metod har en semi-kvantitativ ansats. Semi-

kvantitativa metoder är enligt Nilsson [46] mer detaljerade i sin 

uppbyggnad än kvalitativa metoder och innehåller till viss del 

numeriska mått. Vidare menar Nilsson att dessa mått inte behöver vara 

exakta utan kan beteckna storleksordningar för att kunna jämföra olika 

alternativ. Vid användandet av TS-metoden har lingvistiska 

uppskattningar använts för att bedöma olika systemutveklingsmetoders 
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strategiska passform. Utvärderingen har endast bestått av sex deltagare 

vilket gör att mängden data som har samlats in är betydligt mindre än 

den mängd data som brukar användas i en kvantitativ studie. Analysen 

av resultatet har dock skett utifrån ett kvantitativt angreppssätt, det vill 

säga att statistiska metoder har använts. I TS-metoden är deltagarnas 

svar lingvistiska uppskattningar och dessa har omvandlats till 

numeriska värden för att sedan sammanställas med medelvärdes och 

median beräkningar. Utifrån resultatet framgår det därför inte hur bra 

en systemutvecklingsmetod är utan resultatet blir en relativ bedömning 

mellan systemutvecklingsmetoderna. Resultatet från TS-metoden anses 

därför var semi-kvantitativ. 

 

För att samla erfarenheter från införande av agila systemutvecklings-

metoder har semistrukturerade intervjuer med fyra olika organisationer 

genomförts. Semistrukturerade intervjuer har använts då det gav en 

struktur samtidigt som det gav möjlighet att följa upp med följdfrågor. 

De organisationer som har intervjuats har erfarenheter från införande av 

agila systemutvecklingsmetoder. Syftet med intervjuerna var samla in 

erfarenheter kring de problemområden som identifierades vid 

kartläggning av den nuvarande systemutvecklingsprocessen.  
 

3.2.1 Fallstudie 

Utifrån den kvalitativa forskningsansatsen har en fallstudie genomförts. 

En fallstudie lämpar sig enligt Creswell [43] om syftet är att utforska 

processer, aktiviteter eller händelser. Vidare menar Creswell att en fall-

studie syftar till att forskaren ska utveckla en djupgående analys av ett 

fall, till exempel ett program, händelse, aktivitet eller process. Forskaren 

i en fallstudie samlar detaljerad information med hjälp av olika metoder 

under en begränsad tidsperiod. Då undersökningen har syftat till att 

göra en djupgående analys av införandet av agila systemutvecklingsme-

toder, genom insamlande av data under en begränsad tidsperiod, så 

ansågs en fallstudie vara en passande metod.  

För att besvara undersökningens syfte har en fallstudie utförts på SPV:s 

IT-enhet. Fallstudien har genomförts i tre steg där det första steget, kart-

läggning av SPV:s nuvarande systemutvecklingsprocess, låg till grund 

för det andra steget, utvärdering av agila systemutvecklingsmetoder, 

och det tredje steget, erfarenheter från införande av agila systemutveckl-

ingsmetoder.  
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3.2.2 Kartläggning av SPV:s nuvarande 
systemutvecklingsprocess 

Syftet med det första steget i fallstudien har varit att identifiera en 

grund på vilket ett val av agil systemutvecklingsmetod sedan har fat-

tats. En kartläggning av SPV:s nuvarande arbetssätt har genomförts för 

att få en förståelse för verksamheten och därmed avgöra vilka strate-

giska mål som var relevanta för utvärderingen med TS-metoden. 

Kartläggningen av SPV:s nuvarande arbetssätt har även syftat till att 

identifiera områden där problem kan uppstå vid ett införand av en agil 

systemutvecklingsmetod. 

3.2.3 Utvärdering av agila systemutvecklingsmetoder 

Det andra steget av fallstudien var en så kallad ex-ante undersökning. 

En ex-ante undersökning innebär att undersökningen utförs innan en 

förändring är påbörjad. Det andra steget av fallstudien har utförts med 

hjälp av TS-metoden och syftet var att välja en agil systemutvecklings-

metod utifrån SPV:s strategiska mål. Utifrån det andra steget av fallstu-

dien kunde problemformulering P1 besvaras.  

TS-metoden är utvecklad för att hjälpa organisationer att fatta beslut om 

vilket projekt som bör väljas och genomföras. Införandet av ett arbets-

sätt har dock många likheter med detta förfarande och metoden ansågs 

därför passande även vid val av arbetssätt. Metoden valdes då ett beslut 

om införande av en arbetsmetod också till stor del är ett strategiskt be-

slut vilket TS-metoden tar hänsyn till. TS-metoden ansågs vara passande 

då den även tar hänsyn till mjuka värden som intuition och erfarenhet 

vilket är parametrar som övriga metoder inom området inte tar hänsyn 

till.  

3.2.4 Erfarenheter från införande av agila 
systemutvecklingsmetoder  

Det tredje steget av fallstudien har bestått av intervjuer med fyra organi-

sationer och var en ex-post undersökning vilket innebär att undersök-

ningen har utförts efter att en förändring genomförts. De organisationer 

som valts har utfört en förändring av sitt arbetssätt. Det tredje steget har 

genomförts för att identifiera lösningar i de problemområdena som 

identifierades vid kartläggningen av SPV:s nuvarande arbetssätt. Uti-

från dessa intervjuer har problemställningarna P2 och P3 besvaras.  

De fyra organisationer som har ingått i det tredje steget är Bolagsverket, 

Försäkringskassan IT (FK-IT), Volvo IT och Enfo Zipper. Samtliga 
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organisationer har infört eller håller på att införa en agil system-

utvecklingsmetod. Både Bolagsverket och FK-IT är statliga myndigheter 

som har genomfört en förändring då de har förändrat sitt traditionella 

arbetssätt till ett agilt arbetssätt. Bolagsverket och FK-IT använder sig 

även av projektstyrningsmetoden Pejl. Dessa myndigheter ansågs därför 

vara representativa fall för undersökningen då de har liknade 

förutsättningar som SPV. Volvo IT och Enfo Zipper har valts då de är 

organisationer som har kommit långt i förändringen av sitt arbetssätt, 

från ett traditionellt arbetssätt till ett agilt arbetssätt. Volvo IT och Enfo 

Zipper ansågs även kunna bidra med en annan synvinkel då de inte är 

några myndigheter och därför har andra förutsättningar. Tillsammans 

ansågs dessa fyra organisationer utgöra en grund för det tredje steget i 

fallstudien då organisationernas erfarenheter täcker in det identifierade 

problemområdet.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

I kapitel 3.4.1–3.4.3 presenteras de datainsamlingsmetoder som har an-

vänts för de tre stegen; kartläggning av nuvarande arbetsprocess, utvär-

dering av agila systemutvecklingsmetoder och erfarenheter av infö-

rande av agila systemutvecklingsmetoder. 

3.3.1 Kartläggning av SPV:s nuvarande 
systemutvecklingsprocess 

För att skapa förståelse för SPV:s nuvarande arbetsprocess och deras 

arbete med Pejl har presentationer hållits för författarna. Presentation-

erna av SPV:s samtliga modeller har hållits av de personer som är an-

svariga för modellerna och har varit ungefär en timme långa. De mo-

deller som har presenterats är; systemutvecklingsmodellen, projektstyr-

ningsmodellen Pejl, testmodellen och verksamhetsanalysmodellen. Pre-

sentationerna har varit cirka en timme långa och har gett en övergri-

pande förståelse för SPV:s nuvarande arbetssätt. 

För att kartlägga SPV:s nuvarande arbetssätt har även observationer och 

dokumentanalys genomförts. Observationerna har skett på pågående 

projekt som drivs av SPV:s IT-enhet detta genom att delta på projektmö-

ten. De projektmöten som har observerats har berört uppstart och erfa-

renhetsåtervinning. Dokumentanalys har genomförts på verksamhets-

anlysdokument, verksamhetens beslutsunderlag, projektkontrakt, IT-

checklistor. Dokumentanalys har även utförts på teoretiska beskriv-

ningar av; systemutvecklingsmodellen, projektstyrningsmodellen Pejl, 
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testmodellen och verksamhetsanalysmodellen. Syftet med dokumenta-

nalysen har varit att identifiera omfattningen på arbetet som utförs på 

SPV.  Observationerna, dokumentanalysen och förståelsen från presen-

tationerna har bidragit till en kartläggning av SPV:s  nuvarande arbets-

sätt. 

3.3.2 Utvärdering av agila systemutvecklingsmetoder 

TS-metoden består utav sju steg och i de fyra första stegen i metoden har 

data samlats in som sedan låg till grund för de tre kommande stegen.  

3.3.2.1 Steg 1 – Forma en grupp med utvärderare  

Vid val av utvärderare har personer med ett visst ansvar och skilda 

kompetenser valts. Personerna i utvärderingsgruppen har bestått av 

följande roller; två sektionschefer, en chefsarkitekt, en metodansvarig, 

en uppdragsledare och en systemutvecklare. I och med valet av dessa 

sex personer täcktes olika kunskapsområden in. Personerna i utvärde-

ringsgruppen hade även skilda erfarenheter från agila systemutveckl-

ingsmetoder.  

3.3.2.2 Steg 2 – Lista strategiska mål på hög nivå 

Målen som har använts i utväderingen samlades in från SPV:s IT-

strategi, kund- och kanalstrategi, och kompetensförsörjningsstrategi. De 

strategier som har valts är strategier som har gått att koppla till SPV:s 

IT-enhets arbetssätt. Detta då undersökningen handlade om att utvär-

dera agila systemutvecklingsmetoder. De åtta strategiska målen har 

valts ut i samförstånd med en sektionschef på SPV:s IT-enhet. 

3.3.2.3 Steg 3 – Lista identifierade agila systemutvecklingsmetoder 

SPV var enbart intresserade av agila systemutvecklingsmetoder och där-

för har inte traditionella systemutvecklingsmetoder inkluderats i utvär-

deringen. För att identifiera agila systemutvecklingsmetoder så har en 

litteraturstudie genomförts. För att identifiera de olika agila systemut-

vecklingsmetoderna så har en bred sökning på ämnet agilt genomförts. 

Sökningarna har genomförts på söktjänsten Google Scholar och sökor-

den var; agile software development methods, agile software develop-

ment och agile manifesto.  

Totalt har elva olika agila metoder identifierats; Scrum, XP, AUP, 

DSDM, FDD, LSD, Kanban, Crystal, AM, Adaptive Software Develop-

ment (ASD) och Pragmatic Programming (PP). Då SPV ville ligga i 

framkant utan att för den delen använda sig av obeprövade metoder så 
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har endast beprövade metoder använts i denna utvärdering. Utifrån 

detta kriterium har åtta stycken metoder valts; Scrum, XP, FDD, AUP, 

DSDM, LSD, Kanban och AM. Dessa metoder har valts utifrån en 

undersökning, utförd hösten 2013, som visade att dessa metoder var de 

metoder som användes av organisationer i någon mån [47]. Även en 

uppsats av Edi och Kongyai [48] stödjer att de utvalda metoderna är de 

mest använda agila systemutvecklingsmetoderna.  

Nya sökningar har sedan utförts på dessa metoder för att sammanställa 

en sammanfattning av dessa metoder. Sammanfattningen har bestått av 

sju punkter och dessa sammanställdes i ett dokument för varje enskild 

metod. Detta material har utgjort grunden för den utvärdering som har 

utförts, se bilaga A. I utvärderingen har metoderna namngetts med 

namn från metod 1 till metod 8. Metodernas egentliga namn har inte 

nämnts i utvärderingen, detta för att minska risken för förutfattade me-

ningar om metoderna.  

De åtta metoderna har sammanfattats i sju punkter; 

 Övergripande beskrivning – en kort introducerade beskrivning 

av metoden för att ge en överblick av metodens innehåll. Dessa 

beskrivningar har identifierats genom litteraturstudier om varje 

enskild metod. Detta har sammanfattats i en kort text. 

 Agil tyngdpunkt – varje metods agila tyngdpunkt har samman-

fattats utifrån de 12 agila principerna. Två till tre stycken agila 

principer har valts ut för varje metod, detta för att tydliggöra de 

olika metodernas agila fokus. 

 Värderingar och principer – eventuella värderingar och principer 

har sammanfattats. Dessa har identifierats genom litteraturstu-

dier kring varje enskild metod och de värderingar och principer 

som har identifierats har sammaställts. 

 Roller – eventuella roller har sammanfattats. Dessa har identifie-

rats genom litteraturstudier kring varje enskild metod och de rol-

ler som har identifierats har sammaställts. 

 Projektledning – eventuell beskrivning av projektledning har 

sammanfattats. Denna information har identifierats genom litte-

raturstudier kring varje enskild metod och informationen som 

har identifierats har sammaställts. 
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 Arbetsprocess – eventuell arbetsprocess har sammanfattats. Ar-

betsprocessen har identifierats genom litteraturstudier kring varje 

enskild metod och den arbetsprocess som har identifierats har 

sammaställts. 

 Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter – 

eventuella arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och 

aktiviteter har sammanfattats. Dessa har identifierats genom litte-

raturstudier kring varje enskild metod och de arbetsmetoder, ar-

betsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter som har identifie-

rats har sammaställts. 

3.3.2.4 Steg 4 – Utvärdera projektets strategiska passform 

Utvärderarna hade en vecka på sig att enskilt fylla i den utgivna utvä-

deringen som utfördes med TS-metoden. En muntlig introduktion har 

hållits för utvärderingsgruppen, där presenterades syfte, forskningse-

tiska principer, instruktioner samt praktiska detaljer gällande utvärde-

ringen. Utvärderingen har bestått av ett häfte innehållande beskrivning 

av utvärderingen, sammanfattningarna av samtliga åtta metoder, de åtta 

utvalda strategiska målen samt en matris för ifyllande av utvärdering. 

Utvärderingen kan ses i bilaga A. 

3.3.3 Erfarenheter från införande av agila 
systemutvecklingsmetoder  

I den tredje delen av fallstudien har fyra respondenter intervjuats, 

respondenterna företrädde; Bolagsverket, FK-IT, Volvo IT och Enfo 

Zipper.  

3.3.3.1 Intervjuförfarande 

För att sammanställa kunskaper och erfarenheter, angående ett infö-

rande av en agil systemutvecklingsmetod, så har kvalitativa intervjuer 

utförts. Kvalitativa intervjuer är enligt Creswell [44] när forskaren utför 

intervjuer där frågorna är få och ostrukturerade, semistrukturerade eller 

generellt öppna. I undersökningen har semistrukturerade intervjuer an-

vänts då det gav en struktur samtidigt som det gav en möjlighet att följa 

upp med följdfrågor.  

En intervjuguide har utformats för att hålla fokus på syftet, se bilaga B. 

Intervjuguiden har utformats utifrån de problemområdena som har 

identifierats i första steget av fallstudien. Frågorna har i huvudsak 

berört det problemområde som har identifierats i första delen av 
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fallstudien; hur ska förstudien/förarbete utformas. Respondenterna har 

själva valt plats och tid för intervjuerna. I samtliga fall har intervjuerna 

utförts på respondenternas arbetsplatser. Totalt har fyra intervjuer 

genomförts och intervjuerna har varit cirka 60 minuter långa. Samtliga 

intervjuer har genomförts i april och maj år 2014. Intervjuerna har 

spelats in för att sedan transkriberas. Trost [49] menar att fördelarna 

med att använda inspelningsutrustning är att forskaren kan lyssna på 

tonfall, ordval, vad som ordagrant har sagts och vilka misstag som 

forskaren själv gjorde under intervjun. Repstad [50] menar att en fördel 

med inspelningsutrustning är att forskaren kan koncentrera sig på vad 

respondenten säger och slipper ägna tid åt att skriva. Vidare menar 

Repstad att om forskaren antecknar, kan forskaren inte helt och hållet 

engagera sig i intervjun och därmed inte fånga upp lösa trådar i svaren 

eller komma med uppföljningsfrågor. Ett grundläggande krav är att 

inspelningsutrustningen är av god kvalitet och i detta fall har 

intervjuerna spelats in med en iPhone 4. Vid intervjuerna har båda 

författarna varit närvarande så att en av författarna kunde anteckna de 

visuella intrycken och kringhändelserna. Detta då en inspelning bara 

fångar upp de uttalade ordet och inte kan fånga upp icke verbal 

kommunikation.   

 

3.4 Dataanalysmetod 

I kapitel 3.5.1–3.5.3 presenteras de dataanalysmetoder som har använts 

för analys av de tre stegen; kartläggning av SPV:s nuvarande systemut-

vecklingsprocess, utvärderinga av agila systemutvecklingsmetoder och 

erfarenheter från införande av agila systeutvecklingsmetoder. 

3.4.1 Kartläggning av SPV:s nuvarande 
systemutvecklingsprocess 

Efter genomgång av SPV:s samtliga modeller samt genomförda obser-

vationer har data sammanställts till ett visuellt flöde. Till flödet har även 

de övergripande dokumenten som skapas i varje steg av processen 

kopplats. Syftet var att tydliggöra SPV:s nuvarande arbetssätt. Det kart-

lagda arbetssättet har sedan jämförts med teorier om agil systemutveckl-

ing för att identifiera områden där problem skulle kunna uppstå vid 

implementering av en agil systemutvecklingsmetod. 

3.4.2 Utvärdering av agila systemutvecklingsmetoder 

I de tre sista stegen i TS-metoden har insamlad data analyserats. I de tre 

sista stegen översattes de lingvistiska värdena till oskarpa värden, 
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sammanslagning av värdena utfördes och slutligen genomfördes ”de-

fuzzification”. Dessa tre steg har utförts genom att samla in samtliga 

utvärderingar för att sedan sammanställa dem i ett dokument i pro-

grammet Microsoft Excel där samtliga beräkningar har utförts. De 

skarpa värdena har jämförts för att rangordna de agila systemutveckl-

ingsmetoderna ur ett strategiskt perspektiv. 

3.4.3 Erfarenheter från införande av agila 
systemutvecklingsmetoder  

Efter att intervjuerna var genomförda har avlyssning och transkribering 

av inspelningarna genomförts. Transkriberingen har utförts av samma 

personer som utförde intervjuerna då eventuella oklarheter blir enklare 

att förstå när forskaren även lyssnar och transkriberar. Transkriberingen 

av intervjuerna har utförts i nära anslutning till intervjuerna för att fors-

karen tydligt ska minnas intrycken från intervjuerna. Stora delar av in-

tervjuerna har skrivits ut ordagrant men det har även gjorts samman-

drag där svaren inte var relevanta för frågan. Kvale [51] menar att tran-

skriberingen av intervjuerna är början av analysen eftersom materialet 

då struktureras vilket ger en överblick. Transkripten har skickats till re-

spondenterna för granskning och syftet med detta var att undvika even-

tuella missuppfattningar eller feltolkningar. 

Varje intervju har analyserats var och en för sig. Den transkriberade in-

tervjun har lästs igenom flera gånger för att forskaren ska bekanta sig 

med texten och skapa ett första intryck. Det som svarade upp mot syftet 

har noterats och skrivits ned med respondentens egna ord. Utifrån tran-

skripten och noteringarna har olika teman framträtt. Tema är ett åter-

kommande mönster av mening (idéer, tankar och känslor) i hela texten. 

För varje transkript som har analyserats framstod flera framträdande 

teman, dessa har förts över till var sitt separat dokument för att försöka 

se samband, men även för att upptäcka skillnader. Detta har gjorts för 

varje separat intervju. I nästa steg i analysen har samtliga framträdande 

teman grupperats från alla intervjuer genom att likartade teman har 

förts samman. 

3.4.4 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas, enligt Yin [52], att en annan forskare ska komma 

fram till samma resultat och slutsatser genom att följa samma 

tillvägagångssätt som en tidigare forskare formulerat. Samma fallstudie 

ska alltså kunna utföras ytterligare en gång.  
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Reliabilitet är svårbedömd i en fallstudie då företag förändras över tiden. 

Förutsättningarna som har rått vid denna undersöknings utförande kan 

inte garanteras vara detsamma om undersökningen skulle upprepas i 

framtiden. Om någon av deltagarna i denna undersökning skulle utföra 

utvärderingen i framtiden skulle personen i fråga ha nya erfarenheter 

och eventuellt en förändrad uppfattning som skulle kunna påverka 

resultatet. 

 

Genom att dokumentera tillvägaggångssättet noga skapas, enligt Yin 

[52], förutsättningar för en hög reliabilitet. Vidare menar Yin att det är 

viktigt att dokumentera så många av stegen i tillvägagångssättet som 

möjligt. Ett annat sätt att skapa hög reliabilitet är enligt Yin [52] att 

använda en databas där rådata från fallstudien lagras. Detta för att i 

efterhand kritiskt kunna granska den rådata som ligger till grund för 

fallstudiens resultat. För att skapa hög reliabilitet i denna undersökning 

dokumenteras tillvägagångsättet stegvis i metoden. Samtliga steg 

beskrivs noga för att undersökningen ska kunna genomföras på nytt i 

framtiden. All data som samlats in har även dokumenterats noga och 

samlats i en gemensam databas, i denna undersökning är databasen 

SPV:s SharePoint. Alla resultat finns även i rapportens bilagor. 

 

För att stärka reliabiliteten bör transkripten gås igenom för att 

säkerställa att inga uppenbara misstag har begåtts vid transkriberingen, 

enligt Creswell [43]. För att säkerställa att uppenbara misstag inte har 

begåtts har transkripten skickats till respondenterna. Respondenterna 

har då fått en möjlighet att gå igenom sina svar och detta har utförts för 

att säkerställa att inga missförstånd eller feltolkningar har gjorts. 

 

3.5 Validitet 

I kapitel 3.7.1–3.7.2 presenteras arbetet som har utförts för att 

säkerhetsställa undersökningens interna och externa validitet. 

3.5.1 Intern validitet 

Intern validitet innebär att forskaren måste försäkra sig om att 

slutsatserna som dras är hållbara. Forskningsdesignen är viktigt för den 

inre validiteten eftersom det då klargörs hur undersökningen har utförts. 

För att dra hållbara slutsatser måste forskaren, enligt Yin [52], ta hänsyn 

till rivaliserande förklaringar, jämföra mönster med varandra, se till att 

alla belägg är samstämmiga och bygga upp förklaringen. 
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För att säkerställa den interna validiteten så har triangulering använts, 

det vill säga att data har samlatas in från ett flertal olika källor. I denna 

undersökning har observationer, utvärdering med TS-metoden, 

kvalitativa intervjuer och analys av dokument utförts. 
  

3.5.2 Extern validitet 

            Fallstudier har fått utstå kritik gällande extern validitet enligt Yin [52]. 

Yin menar dock att det är en skillnad på statistisk generalisering och 

analytisk generalisering. Statistisk generalisering kan enbart göras då 

ett urval har gjorts på en viss population. Detta kan sedan generali-

seras till en större grupp. Med analytisk generalisering, som i huvud-

sak används vid fallstudier, menas att resultaten kan generaliseras uti-

från en passande teori. En utvecklad teori är utgångspunkten i fallstu-

dien och utifrån den kan sedan forskaren generalisera resultaten från 

fallstudien för att se om de ger stöd åt teorin. Det viktiga är att vara 

medveten om att det är skillnad på dessa två typer av generaliseringar 

och att forskaren vid fallstudier ska rikta in sig på analytisk generali-

sering. [52] 

Även om undersökningen avgränsas till SPV är det möjligt att resultaten 

kan generaliseras till andra organisationer som står inför liknande 

förändringar som SPV. Det gäller även för den praktiska utvärderingen 

med TS-metoden som troligtvis kan tillämpas på andra organisationer 

och andra typer av områden.   
 

3.6 Etiska övervägande 

Närvänen [53] menar att forskaren ställs inför flera etiska frågor och 

ställningstaganden, vid val av sociala miljöer, intervjufrågor, metoder 

och i skrivandet. Vidare menar Närvänen att den etiska reflektionen är 

särskilt viktigt när den kvalitativ forskning innebär en närhet till perso-

nerna i forskningen. Forskningsdeltagarna eller andra berörda bör få ta 

del om det finns etiska känsliga avsnitt eller kontroversiella tolkningar i 

rapporten innan den publiceras. Eliasson [54] påpekar att det är viktigt 

att reflekterar över relationen till de parter som studeras och att öppet 

redovisa perspektivvalen.  

Både deltagarna i undersökningen med TS-metoden och deltagarna i de 

kvalitativa intervjuerna har blivit informerad om de forskningsetiska 

principerna. Detta då de forskningsetiska principerna är vägledande vid 

etiska övervägande. De forskningsetiska principerna består av fyra hu-
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vuddelar [55]; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. 

I kapitel 3.8.1–3.8.4 presenteras de fyra huvuddelarna i de forskningse-

tiska principerna mer ingående. 

3.6.1 Informationskravet 

Forskaren ska informera undersökningsdeltagare om syftet med deras 

medverkan i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

Deltagare ska även upplysas om att deras deltagande är frivilligt och 

kan avbrytas när de önskar. [55] 

3.6.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet består av tre regler [55]; 

1. Forskaren ska ha undersökningsdeltagarens samtycke. I vissa fall 

bör samtycke hämtas ifrån föräldrar eller vårdnadshavare.  

2. De som medverkar i en undersökning har rätt att själva be-

stämma om, hur och på vilka villkor de ska delta. De har även 

rätt att avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följ-

der. 

3. Undersökningsdeltagren får inte utsättas för påtryckningar i be-

slut om att delta eller att avbryta sin medverkan. Det bör inte fin-

nas ett beroendeförhållande mellan forskaren och undersök-

ningsdeltagaren.  

 

3.6.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet består av två regler [55]; 

1. I forskningsprojekt som innefattar användning av etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda personer, bör forskaren underteckna en 

förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter.  

2. Uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan 

identifieras av utomstående. Det ska vara praktisk omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna. I synnerhet etiskt käns-

liga uppgifter. 
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3.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet består av två regler Vetenskapsrådet. Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm, 2002. 

URL: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.; 

1. Uppgifter om enskilda personer, insamlade för forskningsända-

mål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 

andra icke vetenskapliga syften. 

2. Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte an-

vändas för beslut som direkt påverkar den enskilda personen (till 

exempel vård), utan medgivande av den berörde. 
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4 Resultat 
I kapitel 4.1–4.3 presenteras resultatet från fallstudiens tre delar; 

kartläggning av SPV:s nuvarande systemutvecklingsprocess, utvärder-

ingen av de agila systemutvecklingsmetoderna och erfarenheterna från 

införandet av en agil systemutvecklingsmetod. 
 

4.1 Kartläggning av SPV:s nuvarande 
systemutvecklingsprocess 

SPV har haft en uttalad process för att utveckla och förbättra verksam-

heten. Processen har bestått av stegen, idéhantera, verksamhetsanaly-

sera, verksamhetsinföra, använda och utvärdera. Parallellt med verk-

samhetsinföra har processen sytemutveckla pågått som har bestått av 

två modeller, systemutvecklingsmodellen och testmodellen, se figur 22.  

 

Figur 22 - Process för att verksamhetsförbättra på SPV. 

Projektstyrningsmodellen Pejl har använts för att planera, genomföra 

och följa upp projekt. Pejl består av fem faser; effektanalys, projektana-

lys, löpande styrning och kvalitetssäkring, projektavslut och effektupp-

följning. Följande koppling har funnits mellan processen för verksam-

hetsförbättring och faserna i Pejl, se figur 23. Idéhantera har skett innan 

BP1, verksamhetsanalysera har skett mellan BP1 och BP2, verksamhets-

införa och systemutveckla har skett mellan BP3 och BP5, använda har 

skett från BP5 och innan BP7 har utvärdering av projektets resultat ut-

förts. Det som påverkar hur arbetet har utförts i de olika faserna är; mo-

dellerna som har använts i verksamhetsförbättringsprocessen, doku-

ment som Pejl föreskriver samt checklistor som IT-avdelningen har tagit 

fram.  
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Figur 23 - Koppling mellan processen verksamhetsförbättra, checklistor och 

Pejl. 

I kapitel 4.1.1–4.1.3 presenteras arbetet i faserna; effektanalys, projekta-

nalys samt löpande styrning och kvalitetssäkring.  

4.1.1 Effektanalys 

I effektanalysen har SPV genomfört en verksamhetsanalys (VA), tagit 

fram verksamhetens beslutsunderlag (VBU) och påbörjat arkitekturella 

val. Verksamhetsanalysen har utförts med hjälp av verksamhetsanalys-

modellen och syftet har varit att analysera verksamhetens arbetsflöden 

och det informationsbehov som det finns idag med utgångspunkt i ett 

bestämt förändringsmål. Verksamhetsanalysen har innehållit följande 

delar; planera och formulera uppdragsbeskrivning, kartlägga processer, 

utveckla processer samt analysera krav och skriva rapport. I enlighet 

med Pejl har ett VBU tagits fram till BP2 och det har innehållit följande; 

effektmål och krav på effektmål, produktmål och en grov uppskattning 

av tid och kostnader.  Stab IT har även haft en egen checklista, CL2, för 

att kvalitetssäkra projekten. Fram till BP2 har följande krav funnits; 

verksamhetsanalys ska vara genomförd, projektledare för uppdraget 

ska vara utsedd, arkitekturen ska vara bestämd på en övergripande 

nivå, ansvariga för projektets leveranser ska var identifierade och in-

formerade och leveransen ska var avstämd mot den totala leveranspla-

nen.  
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4.1.2 Projektanalys 

I projektanalysen har ett projektkontrakt (PK) och ett systemarkitetkur 

dokument (SAD) tagits fram. På SPV har alltid Pejl:s stora projektkon-

trakt använts och upprättats mellan projektbeställare och projektledare. 

I projektkontraktet har en överenskommelse om resurser, resultat och 

arbetsformer ingått. I SAD har arktektoniska avgränsningar, verksam-

hetens krav, arkitektoniska risker och scenarion samt arkitekturkarta 

tagits fram. Innehållet i checklistan, CL3, från Stab IT har överensstämt 

med innehållet i system arkitektur dokumentet. 

4.1.3 Löpande styrning och kvalitetssäkring 

I denna fas har tre olika modeller använts; införandemodellen, system-

utvecklingsmodellen och testmodellen. Införandemodellen har bestått 

av följande delar; detaljplanering och realisering av processinförandet, 

bemanning av processen, förankring och kunskapsspridning, och ut-

bildning. Systemutvecklingsmodellen har bestått av tre olika delar och 

det är kravfånga, analys/design och konstruera. Testmodellen har an-

vänts för att testa det utvecklade systemet. Till varje beslutpunkt har IT-

enheten haft en checklista som ska följas, CL3-CL5. 

4.2 Utvärdering av agila systemutvecklingsmetoder 

I kapitel 4.2.1–4.2.7 presenteras resultatet från varje steg i TS-metoden. 

4.2.1 Steg 1 – Forma en grupp med utvärderare 

Utvärderingsgruppen har bestått av; två sektionschefer, en chefsarki-

tekt, en metodansvarig, en uppdragsledare och en systemutvecklare. 

Samtliga deltagare har varit verksamma på SPV:s IT-enhet.  

4.2.2 Steg 2 – Lista strategiska mål på hög nivå 

De åtta strategiska mål som har använts i utvärderingen är; 

1.  Sätta användaren i fokus vid systemutveckling och förvaltning. 

2. Skapa förutsättningar att proaktivt kunna utveckla produkter, 

tjänster och avtal tillsammans med kunder, intressenter och upp-

dragsgivare. 

3. Vara en nytänkande myndighet, i framkant vad gäller effektivitet 

och kompetens. 

4. Skapa IT-stöd som är enkla att använda och med tydlig verksam-

hetsnytta samt en kontinuerlig uppföljning av nyttoeffekter. 

5. Vara effektiva genom att ha tydliga arbetsprocesser och riktlinjer. 

6. Skapa IT-lösningar med god kvalitet. 
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7. Utveckla ett arbetsklimat som uppmuntrar ansvarstagande, sam-

arbete, delaktighet, lärande och utveckling. 

8. Sträva efter en flexibel systemutvecklingsprocess som skapar för-

utsättningar att leverera verksamhetsnytta i mindre delar och 

med kortare tid mellan leveranser. 

 

4.2.3 Steg 3 – Lista identifierade agila metoder 

I utvärderingen har åtta agila systemutvecklingsmetoder använts; 

1. AM 

2. FDD 

3. DSDM 

4. Scrum 

5. XP 

6. AUP 

7. Kanban 

8. LSD 

 

Sammanfattningen av samtliga metoder, så som de har presenterats i 

utvärderingen finns bifogade i bilaga A. 

4.2.4 Steg 4 – Utvärdera projektets strategiska passform 

I tabell 2 visas resultatet från en utvärdering med TS-metoden som har 

utförts av en utvärderare. Denna tabell visas som ett exempel, de övriga 

fem utvärderingarna kan ses i bilaga C. 

Tabell 2 - Resultat från en utvärderare. 

 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 Väldigt 

låg 

Hög Medium Medium Ingen 

passform 

Medium Hög Väldigt 

hög 

Metod 2 Väldigt 

låg 

Hög Medium Låg Väldigt låg Hög Hög Väldigt 

hög 

Metod 3 Låg Väldigt 

hög 

Medium Hög Medium Perfekt 

passform 

Hög Perfekt 

passform 

Metod 4 Väldigt 

låg 

Medium Medium Låg Väldigt låg Hög Väldigt 

hög 

Väldigt 

hög 

Metod 5 Låg Medium Väldigt 

hög 

Låg Medium Medium Hög Väldigt 

hög 

Metod 6 Väldigt 

låg 

Låg Medium Väldigt 

låg 

Väldigt låg Medium Medium Väldigt 

hög 

Metod 7 Låg Låg Medium Hög Väldigt låg Medium Medium Väldigt 

hög 

Metod 8 Väldigt 

låg 

Låg Medium Medium Ingen 

passform 

Hög Låg Väldigt 

hög 
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4.2.5 Steg 5 – Översätt de lingvistiska värdena till oskarpa 
värden 

I tabell 3 visas resultatet från en utvärdering med TS-metoden som har 

omvandlats till oskarpa värden. Denna tabell visas som ett exempel, de 

oskarpa värdena för de fem andra utvärderingarna kan ses i bilaga D. 

Tabell 3 - Resultat från utvärderingen omvandlat till oskarpa värden. 

 Mål 1 Mål 2 

Metod 1 0,1 0,15 0,25 0,3 0,55 0,6 0,7 0,75 

Metod 2 0,1 0,15 0,25 0,3 0,55 0,6 0,7 0,75 

Metod 3 0,25 0,3 0,4 0,45 0,7 0,75 0,85 0,9 

Metod 4 0,1 0,15 0,25 0,3 0,4 0,45 0,55 0,6 

Metod 5 0,25 0,3 0,4 0,45 0,4 0,45 0,55 0,6 

Metod 6 0,1 0,15 0,25 0,3 0,25 0,3 0,4 0,45 

Metod 7 0,25 0,3 0,4 0,45 0,25 0,3 0,4 0,45 

Metod 8 0,1 0,15 0,25 0,3 0,25 0,3 0,4 0,45 

 Mål 3 Mål 4 

Metod 1 0,4 0,45 0,55 0,6 0,4 0,45 0,55 0,6 

Metod 2 0,4 0,45 0,55 0,6 0,25 0,3 0,4 0,45 

Metod 3 0,4 0,45 0,55 0,6 0,55 0,6 0,7 0,75 

Metod 4 0,4 0,45 0,55 0,6 0,25 0,3 0,4 0,45 

Metod 5 0,7 0,75 0,85 0,9 0,25 0,3 0,4 0,45 

Metod 6 0,4 0,45 0,55 0,6 0,1 0,15 0,25 0,3 

Metod 7 0,4 0,45 0,55 0,6 0,55 0,6 0,7 0,75 

Metod 8 0,4 0,45 0,55 0,6 0,4 0,45 0,55 0,6 

 Mål 5 Mål 6 

Metod 1 0 0 0 0,1 0,4 0,45 0,55 0,6 

Metod 2 0,1 0,15 0,25 0,3 0,55 0,6 0,7 0,75 

Metod 3 0,4 0,45 0,55 0,6 0,9 1 1 1 

Metod 4 0,1 0,15 0,25 0,3 0,55 0,6 0,7 0,75 

Metod 5 0,4 0,45 0,55 0,6 0,4 0,45 0,55 0,6 

Metod 6 0,1 0,15 0,25 0,3 0,4 0,45 0,55 0,6 

Metod 7 0,1 0,15 0,25 0,3 0,4 0,45 0,55 0,6 

Metod 8 0 0 0 0,1 0,55 0,6 0,7 0,75 

 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 0,55 0,6 0,7 0,75 0,7 0,75 0,85 0,9 

Metod 2 0,55 0,6 0,7 0,75 0,7 0,75 0,85 0,9 

Metod 3 0,55 0,6 0,7 0,75 0,9 1 1 1 

Metod 4 0,7 0,75 0,85 0,9 0,7 0,75 0,85 0,9 

Metod 5 0,55 0,6 0,7 0,75 0,7 0,75 0,85 0,9 

Metod 6 0,4 0,45 0,55 0,6 0,7 0,75 0,85 0,9 

Metod 7 0,4 0,45 0,55 0,6 0,7 0,75 0,85 0,9 

Metod 8 0,25 0,3 0,4 0,45 0,7 0,75 0,85 0,9 
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4.2.6 Steg 6 – Sammanslagning 

I kapitlet visas omvandlingen från utvärderarnas oskarpa värden till ett 

sammanslaget målvärde för varje metod. 

4.2.6.1 Steg 6.1 – Sammanslagning av individuella utvärderingar för varje 
projekt-mål par 

I tabell 4 visas sammanslagningen av värden från samtliga utvärdering-

ar för metod 1. Denna tabell visas som ett exempel, resultatet för de öv-

riga sju metoderna kan ses i bilaga E. 

Tabell 4 - Sammanslagning av värdena från samtliga utvärderare för metod 1. 

 Metod 1 

Mål 1 0,29 0,33 0,39 0,46 

Mål 2 0,32 0,35 0,42 0,48 

Mål 3 0,33 0,38 0,46 0,52 

Mål 4 0,33 0,38 0,46 0,52 

Mål 5 0,14 0,18 0,24 0,31 

Mål 6 0,43 0,48 0,56 0,62 

Mål 7 0,46 0,50 0,58 0,64 

Mål 8 0,45 0,49 0,54 0,60 

4.2.6.2 Steg 6.2 – Sammanslagning av målvärden på projektnivå  

I tabell 5 visas de sammanlagda värdena för varje metod. Metoderna är i 

tabellen avkrypterade.  

Tabell 5 - Sammanlagda målvärden för de olika metoderna. 

Sammanslagning av oskarpa värden 

AM 0,34 0,38 0,46 0,52 

FDD 0,40 0,45 0,53 0,58 

DSDM 0,57 0,62 0,71 0,75 

Scrum 0,50 0,56 0,65 0,69 

XP 0,40 0,46 0,55 0,60 

AUP 0,28 0,32 0,42 0,47 

Kanban 0,43 0,49 0,57 0,61 

LSD 0,30 0,34 0,41 0,47 

4.2.7 Steg 7 – ”Defuzzification” 

I tabell 6 visas de skarpa värdena för varje metod. Den metod som har 

fått det högsta skarpa värdet är DSDM följt av Scrum, Kanban, XP, FDD, 

AM, LSD och AUP. 
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Tabell 6 - Omvandling från oskarpa värden till ett skarpt värde. 

Metod Skarpt värde 

AM 0,42 

FDD 0,49 

DSDM 0,67 

Scrum 0,60 

XP 0,50 

AUP 0,37 

Kanban 0,53 

LSD 0,37 

 

I tabell 7 visas vilken metod som har fått det högsta värdet för varje 

enskilt mål. DSDM har fått det högst värdet i fem av åtta mål, i ett av 

målen har DSDM och Scrum fått samma värde. Scrum har fått det 

högsta värdet i två av målen.  
 

Tabell 7 - Visar vilken metod som har fått det högsta värdet för varje mål. 

  Högsta värdet Metod 

Mål 1 0,48 0,54 0,63 0,67 DSDM 

Mål 2 0,61 0,67 0,75 0,79 DSDM 

Mål 3 0,48 0,53 0,63 0,68 DSDM, Scrum  

Mål 4 0,48 0,53 0,63 0,68 DSDM 

Mål 5 0,53 0,58 0,68 0,73 DSDM 

Mål 6 0,67 0,73 0,80 0,83 DSDM 

Mål 7 0,74 0,81 0,88 0,91 Scrum 

Mål 8 0,74 0,81 0,88 0,91 Scrum 

 

4.3 Erfarenheter från införande av agila 
systemutvecklingsmetoder  

I kapitel 4.3.1–4.3.4 presenteras resultatet från intervjuerna som har ut-

förts med Bolagsverket, Försäkringskassan IT, Volvo IT och Enfo Zip-

per. Sammanställningen har endast baserats på informantens åsikter och 

den information som har delgivits, enbart de delar i intervjuerna som 

har ansetts relevanta presenteras i kapitel 4.3.1–4.3.4. Intervjuerna i sin 

helhet kan ses i bilaga F-I.  

4.3.1 Intervju med Bolagsverket 

I kapitel 4.3.1 presenteras en sammanställning av intervjun som har ut-

förts med en respondent på Bolagsverket i Sundsvall, intervjun i sin 

helhet kan ses i bilaga F. Bolagsverket har arbetat efter projektstyr-
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ningsmetoden Pejl och har använt sig av en kombination av de agila 

metoderna Open Unified Process och Scrum. Bolagsverkets arbetsflöde 

kan ses i figur 24. 

 

Figur 24 – Bolagsverkets arbetsprocess. 

I de flesta agila systemutvecklingsmetoder nämns inte förstudien, är 

det något som ni använder? 

Oavsett vilken systemutvecklingsmetod du använder så finns det alltid 

ett förarbete att utföra innan ett projekt startas, det är en del av 

verksamhetsutvecklingen. Det är en filosofisk fråga egentligen. Hur 

mycket en verksamhet vill investera innan ett beslut fattas om ett 

projekt ska genomdrivas eller inte är ett ledningsbeslut. Vill en 

verksamhet investera pengar innan ett projekt eller investera mer 

pengar i projektet? 

 

Som en myndighet är det svårt att starta ett projekt utan en förstudie, 

skulle vi göra det finns det en risk för en skakig tillvaro. Mycket av det 

vi gör är styrt av lagar vilket också måste tas med i beräkningen. 

 

Hur ser ert förarbete ut och hur omfattande är det? 

Bolagsverket använder sig av Pejl som projektstyrningsmetod, vilket 

innebär att vi följer de faser som ingår i Pejl. I effekt- och projektanalys 

arbetar vi med prioriteringar och nedbrytning av aktiviteter med hjälp 

av standarder. Vi har en starkt etablerad behovsdriven syn på utveckl-

ing. Vi har en tydlig process för behovsanalyser tillsammans med verk-
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samheten. Vi fokuserar på behov väldigt tidigt och detta förfinas sedan 

till en lösning. 

Även i genomförandefasen (löpande styrning och kvalitetssäkring) i vår 

systemutvecklingsmetod finns det riskhantering. Vi arbetar med en 

startsäkringsfas där vi beskriver krav, systemet i helhet och sätter arki-

tekturen samt beskriver den. Sedan gör vi en teknisk riskanalys och se-

dan genomför vi en sprint 0 för att prova om lösningen är genomförbar. 

När vi är säkra på det så bygger vi sedan utifrån backloggen, behovslis-

tan. Det känns tryggt med användandet av en sprint 0 då det annars kan 

bli väldigt dyrt. För oss behövs sprint 0 då vi har ett stort komplext 

samband med många aktörer och lösa förutsättningar. Det är inte bara 

att köra. 

Upplever ni att ni har mindre kontroll då ni arbetar efter en agil 

systemutvecklingsmetod än vad ni hade när ni arbetade efter en trad-

itionell systemutvecklingsmetod? 

Enligt mig är detta en filosofisk fråga och egentligen en fråga för 

ledningen. Om vi tittar på genomförandet av ett projekt i Pejl från start 

till mål, BP0-BP7, så investerar vi inte så mycket innan BP3 där 

genomförandet startar. Efter det genomför vi en startsäkringsfas och 

sprint 0 där vi fokuserar mer på systemlösningens helhet och efter det 

skalar vi upp och kostnaden ökar. Men då är vi säkra på att projektet ska 

fortlöpa. Skulle vi arbeta efter vattenfallsmetoden helskaligt så skulle 

kostnaden vara hög innan BP3 och säger sedan styrgruppen nej till ett 

genomförande av projektet så har verksamheten kastat bort mycket 

pengar och resurser. 

 

Jag tycker det landar i en ledningsfilosofi. Genom att vi arbetar i 

sprintar så kan vi hela tiden avbryta projektet, redan efter sprint 0. Det 

blir inte så dyrt som det skulle bli om vi arbetade efter 

vattenfallsmetoden. 

 

Har ni upplevt att ni varit tvungna att anpassa projektstyrningsme-

toden för att arbeta med en agil systemutvecklingsmetod? 

En svårighet är att Pejl förespråkar TKQ (Tid, kostnad och kvalitet)-

styrning vilket inte är så enkelt att tillämpa i ett agilt projekt. Tid och 

kostnad ska alltid vara fast i ett agilt projekt och sedan varierar omfatt-

ningen. Även kvalitén ska alltid vara fast i ett agilt projekt.  
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4.3.2 Intervju med Försäkringskassan IT 

I kapitel 4.3.2 presenteras en sammanställning av intervjun som har ut-

förts med en respondent på FK-IT i Sundsvall, intervjun i sin helhet kan 

ses i bilaga G. FK-IT har arbetat efter projektstyrningsmetoden Pejl och 

de agila systemutvecklingsmetoderna Scrum och Kanban. Försäkrings-

kassan IT:s arbetsflöde kan ses i figur 25. 

 

Figur 25 - FK-IT:s arbetsprocess. 

I de flesta agila systemutvecklingsmetoder nämns inte förstudien, är 

det något som ni använder? 

Vår effektanalys har antagligen en annan mappning mot Pejl än vanligt 

vid projekt eftersom vi har en förstudie och genomförande. Vi har en 

omfattande effektanalys, men jag har svårt att sätta ord på hur ingående 

den är. Det är viktigt för oss att säkerställa att projekten uppnår 

förväntade effekter, det var en av orsakerna till att införa Pejl. För att bli 

mer agila behöver vi ha en struktur på effektanalysen som ger tydligare 

delar som kan prioriteras. 

 

Hur ser ert förarbete ut och hur omfattande är det? 

Det vi har gjort är att när vi har en förstudie kör vi BP2 till BP5. Vi an-

vänder Pejl två gånger (förstudie och genomförande) vid större föränd-

ringar. 
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Upplever ni att ni har mindre kontroll då ni arbetar efter en agil 

systemutvecklingsmetod än vad ni hade när ni arbetade efter en trad-

itionell systemutvecklingsmetod? 

Vi har strävat efter att följa upp status på den funktionalitet som finns. 

Det som är testat, det finns. Om tiden börjar bli lång mellan idé och 

funktionalitet kan det vara svårt att känna kontroll. Tror dock att vi har 

bättre kontroll än tidigare, då rapporterades till exempel att detta krav 

är klart och den här delen är nästan klart. Men så var kanske inte fallet. 

En annan typ av tanke i agilt i jämförelse med RUP där det läggs fokus 

på granskningar och liknande. Tidigare fick projektledare status utifrån 

tidrapporterting men nu får projektledaren status av att ha tagit en lapp 

från tavlan. En annan känsla uppstår utifrån om pilarna går åt rätt håll 

eller inte. Vissa saker har försvunnit som vi är vana vid att följa upp. 

 

Har ni upplevt att ni varit tvungna att anpassa projektstyrningsme-

toden för att arbeta med en agil systemutvecklingsmetod? 

De som utvecklat Pejl har själva gjort en anpassning av Pejl efter Scrum. 

Vi har valt att använda den anpassade Pejl-modellen till att börja med så 

att vi har något att utgå ifrån. Så det vi har gjort är att när vi har en 

förstudie kör vi BP2 till BP5. Vi använder Pejl två gånger (förstudie och 

genomförande) vid större förändringar. Vi har kvar BP 3 som en 

beslutspunkt men vi vill inte bestämma så mycket som i ett traditionellt 

projekt till exempel ställa smartare krav på budget och tidskrav. BP 4 är 

leveranser av det vi bygger, det medför ej produktionssättning men 

projektet ska leverera rimligt kompletta funktioner. Projekten måste 

själva få bestämma vad respektive BP4 ska innehålla (utifrån bestämda 

ramar) för att de ska nå projektmålen på ett effektivit sätt.  BP4 används 

ibland efter varje sprint, ibland varje månad och då antagligen i form av 

sprintar på två veckor. Ett BP4 är ett bra tillfälle att rapportera status på 

det vi har byggt. Scrum täcker BP3 till BP5 i Pejl. BP5 är produktionssatt 

hos oss, vi har garantitid efter driftsättning så BP5 borde även innefatta 

det. BP4 är till för diskussion med styrgruppen. Till tidiga BP4 i 

genomförandeprojekt har vi gjort funktionalitet som fungerar, men det 

kan inte levereras och köras av en handläggare utan först måste vi göra 

ett antal saker (BP4) till. Har inte kollat så mycket på projektkontrakt 

och liknande, vi hoppas att de som utvecklat Pejl löser det med tiden. 
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4.3.3 Intervju med Volvo IT 

I kapitel 4.3.3 presenteras en sammanställning av intervjun som har ut-

förts med en respondent vid Volvo IT i Göteborg, intervjun i sin helhet 

kan ses i bilaga H. Volvo IT arbetar inte med systemutveckling eller i 

projektform. De får in arbete på daglig basis och leverans med bra kvali-

tet ska ske med snäva tidsmarginaler.  

I de flesta agila arbetsmetoder nämns inte förstudien, är det något 

som ni använder? 

Vi utför ingen förstudie då vi har väldigt korta projekt däremot har vi 

upptäckt att förarbete är väldigt viktigt. Förarbetet eliminerar många 

hinder som kan uppkomma under själva leveransen.  

Hur ser ert förarbete ut och hur omfattande är det? 

Från början hade vi ingen tydlig definition av förarbetet vilket inte var 

bra.  Idag använder vi oss av grooming för att säkerställa att information 

som krävs för att vi ska kunna utföra vårt arbete finns på plats. Finns 

inte rätt information tillgänglig tar vi oss inte an ett projekt, utan vi utför 

först projektet när informationen finns på plats. Ansvaret för grooming 

ligger hos vår produktägare. 

Upplever ni att ni har mindre kontroll då ni arbetar efter en agil ar-

betsmetod än vad ni hade när ni arbetade efter en traditionell system-

utvecklingsmetod? 

Fördelarna med det agila arbetssättet är just att det blir en tydlig start 

och ett tydligt avslut på arbetet. Innan kunde det vara så att arbetet kom 

tillbaka eller blev liggandes mellan olika moment vilket gjorde att det 

var svårt att veta i vilket skede arbetet var vilket gjorde att det drog ut 

på tiden. Numera faller inte några arbeten mellan stolarna eftersom allt 

arbete kommer upp på Kanban-tavlan och därmed blir väl synligt. I och 

med att vi gör en överlämning till beställaren har vi verifierat kvalitén 

på det vi levererar och säkerställer att beställaren är nöjd vilket ger oss 

mer kontroll över vår leverans. Vi kan också få en bättre översikt över 

våra återkommande hinder. 

Har ni upplevt att ni varit tvungna att anpassa projektstyrningsme-

toden för att arbeta med en agil arbetsmetod? 

Vi har ingen tydligt projektledning genom att vi bedriver så korta pro-

jekt. 
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4.3.4 Intervju med Enfo Zipper 

I kapitel 4.3.4 presenteras en sammanställning av intervjun som har ut-

förts med en respondent vid Enfo Zipper i Göteborg, intervjun i sin hel-

het kan ses i bilaga I. Enfo Zipper arbetar efter Lean med inslag av Kan-

ban och Scrum. 

I de flesta agila systemutvecklingsmetoder nämns inte förstudien, är 

det något som ni använder? 

Vårt leveransteam har projekt av olika längd och där har vi en förstudie 

i form av Workshops med kund. Detta är ett område vi just nu jobbar 

med att förändra så att vi kommer in tidigare i processen. Sälj och pro-

ject management har tidigare skött denna del men leveransteamet behö-

ver komma in här och köra Story writing workshops. 

Vårt utvecklingsteam har egentligen bara en produkt som vi jobbar kon-

tinuerligt med och där är traditionella förstudier inte applicerbart. Där-

emot jobbar vi med prototyping för att testa nya koncept.  

Hur ser ert förarbete ut och hur omfattande är det? 

Vi arbetar inte med långa specifikationer utan använder oss av metoden 

story-points för att göra en tidsuppskattning då det är mer träffsäkert, 

snabbare att utföra och roligare. Vi använder oss också utan user stories 

och acceptanskriterier, det är dessa som blir vår specifikation. Vi blan-

dar inte in några tekniska lösningar i detta skede.  

Upplever ni att ni har mindre kontroll då ni arbetar efter en agil 

systemutvecklingsmetod än vad ni hade när ni arbetade efter en trad-

itionell systemutvecklingsmetod? 

Kunden är mer delaktig vilket skapar en trygghet. Genom att man an-

vänder sig av prioriteringar så börjar man bygga det som skapar mest 

värde och genom att arbeta i iterationer så kan projektet avbrytas om 

det inte skapar tillräckligt med värde. Detta leder till en bra kontroll 

över arbetet.  

Jag tror även och hoppas att kunden upplever mer kontroll då det är 

teamets ansvar att uppvisa kontroll genom regelbundna leveranser och 

demo’s av vad som producerats. Mätetal är också viktiga här, för att 

uppvisa kontroll. 
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Har ni upplevt att ni varit tvungna att anpassa projektstyrningsme-

toden för att arbeta med en agil systemutvecklingsmetod? 

För leveransteamet behöver vi göra ändringar här för att kunna komma 

närmare kunden och för att kunden ska förstå och vara med på hur vi 

jobbar. Kunden behöver förstå fördelarna med att arbeta Agilt.  
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5 Analys 
I kapitel 5.1–5.3 presenteras analysen av fallstudiens tre steg; 

kartläggning av SPV:s nuvarande systemutvecklingsprocess, utvär-

dering av agila systemutvecklingsmetoder, erfarenheter från införande 

av agila systemutvecklingsmetoder. I kapitel 5.4 presenteras förändring-

ar av SPV:s arbetssätt som bygger på en analys av de tre stegen i 

fallstudien. 
 

5.1 Kartläggning av SPV:s nuvarande 
systemutvecklingsprocess 

SPV:s nuvarande arbetssätt vid verksamhetsutveckling består av fem 

modeller; projektstyrningsmodellen Pejl, verksamhetsanalysmodell, 

systemutvecklingsmodell, testmodell och införandemodell. SPV:s 

nuvarande arbetssätt bidrar inte till tillräckligt uppfyllande av deras 

strategiska mål. Därför skulle SPV:s arbetssätt behöva förändras och ur 

IT-enhets perspektiv är det främst systemutvecklingsmodellen och 

testmodellen som är intressanta att utveckla men även verksamhets-

analysmodellen och projektstyrningsmodellen kommer att påverkas. 

 

SPV:s systemutvecklings- och testmodell uttalar inte att arbete ska 

utföras sekventiellt men i och med att modellerna är separerade i två 

olika modeller utförs arbetet oftast sekventiellt. Detta är inte optimalt, 

om ett problem identifieras vid testningen så blir det ofta både 

komplicerat och dyrt att hantera problemen. Ett införande av en agil 

systemutvecklingsmetod innebär att SPV:s systemutvecklings- och 

testmodell kommer att tas bort och ersättas av den valda agila 

systemutvecklingsmetoden. Införandet av en agil systemutvecklings-

metod innebär en sammanslagning av systemutveckling och testning. 

Detta innebär att arbetet kommer att utföras parallellt och iterativt 

istället för sekventiellt och i en fas. En fördel med sammanslagningen är 

att det är enklare och billigare att hantera de problem som identifieras 

vid testning då systemutvecklingen och testning bedrivs i nära 

anslutning.  

 

Ett införande av en agil systemutvecklingsmetod istället för SPV:s 

nuvarande systemutvecklings- och testmodell bör inte innebära några 

större svårigheter eller problem för personalen på SPV:s IT-enhet. De 

arbetsuppgifter som ska utföras i en agil systemutvecklingsmetod är 
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detsamma som de som utförs i SPV:s nuvarande modeller. Skillnaden är 

upplägget av arbetsuppgifterna, mer arbete kommer att bedrivas 

parallellt istället för sekventiellt. Kravfångst, utveckling och test 

kommer att utföras som parallella aktiviteter och det påverkar inte 

utförandet av arbetsuppgifterna nämnvärt. Den största skillnaden är att 

arbetsuppgifterna kommer att utföras i mindre delar och under en 

längre tidsperiod. Till exempel kommer inte all kravfångst att bedrivas i 

början av projektet utan kravfångst kommer att utföras i varje iteration 

för en eller ett par funktioner i taget.  

 

Ett införande av en agil systeutvecklingsmetod kommer dock att 

påverka andra delar av SPV. Personalen på verksamhetssidan kommer 

att få förändra sitt arbetssätt. Ett agilt arbetssätt innebär att personalen 

på verksamhetssidan kommer att vara mer involverade vid utveckling 

av IT-stöd. Idag utförs stora delar av arbete innan systemutvecklingen 

påbörjas men ett införande av ett agilt arbetssätt innebär att personalen 

måste vara delaktig under hela projektet.  

 

SPV utför i dag ett omfattande arbete innan beslut fattas om ett projekt 

ska genomföras eller inte. I förarbetet ingår bland annat en detaljerad 

verksamhetsanalys och ett ingående systemarkitekturdokument. SPV 

tar även fram verksamhetens beslutsunderlag och ett projektkontrakt 

som innehåller projektplaner och budgetar. SPV:s nuvarande arbetssätt 

leder till att detaljerade lösningar tas fram i ett tidigt skede, vilket inte 

stämmer överens med de agila principerna. En otydlighet med de agila 

systemutvecklingsmetoderna är att de i många fall inte beskriver vare 

sig förarbete eller förstudie. De flesta agila systemutvecklingsmetoder 

lägger dock stor vikt vid att ha en tydlig bild över vad som ska göras, 

vilka mål som finns samt vilken nytta som systemutvecklingen ska 

bidra till, innan systemutvecklingen påbörjas. För att få svar på dessa 

frågor behöver ett förarbete utföras men många av de agila 

systemutvecklingsmetoderna ger inte svar på hur detta arbete ska 

utföras. Ett införande av en agil systemutvecklingsmetod kommer att 

medföra förändringar i verksamhetsanalysen och förmodligen även i 

projektstyrningsmodellen. Projektstyrningsmodellen Pejl kommer även i 

fortsättningen att användas då SPV vill att samtliga projekt ska styras på 

liknande sätt, även de projekt som inte innefattar utveckling av IT-stöd. 

Införandet av en agil systemutvecklingsmetod medför en förändring av 

det arbete som ska utförs i Pejl:s olika faser.  
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Det område som har identifierats som ett problemområde vid 

införandet av en agil systemutvecklingsmetod är hur förstudien/ 

förarbete ska utformas. SPV gör idag ett för omfattande och detaljerat 

förarbete men hur ska organisationen bedriva sitt förarbete för att skapa 

goda förutsättningar för agil systemutveckling. 
 

5.2 Utvärdering av agila systemutvecklingsmetoder 

Resultatet från utvärderingen med TS-metoden visar att DSDM är den 

metod som anses vara bäst lämpad för SPV utifrån ett strategiskt 

perspektiv. På andra plats kommer Scrum och båda dessa system-

utvecklingsmetoder har ett värde som är över 0.6. Resultatet från TS-

metoden säger inget om hur bra en metod är utan resultatet från 

utvärderingen visar endast att DSDM anses vara bättre lämpad än de 

andra systemutvecklingsmetoderna som var med i undersökningen.  

Både DSDM och Scrum får ett värde som är högre än 0.6 vilket översatt 

till ett lingvistiskt värde är medium och högt. Teoretsikt sätt kan värdet 

vara 1 men ett värde över 0.6 tyder ändå på att metodernas passform är 

god. 

 

En analys av varje enskilt mål visar att DSDM fick det enskilt högsta 

värdet i fem av åtta mål och i ett mål fick DSDM och Scrum det delat 

högsta värdet. I de två övriga målen fick Scrum det högsta värdet. I de 

fall som Scrum fick det högsta värdet placerade sig DSDM på andra 

plats gällande mål 8 och på tredje plats gällande mål 7. I de fall där 

DSDM fick det högsta värdet placerade sig Scrum två gånger på andra 

plats, gällande mål 2 och 5, och två gånger på tredje plats, gällande mål 

1 och 4, och en gång på fjärde plats gällande mål 6. Även genom att 

analysera de enskilda målen så framstår DSDM och Scrum som de agila 

systemutvecklingsmetoder som de mest lämpade metoderna ur ett 

strategiskt perspektiv.  

 

Då urvalet av systemutvecklingsmetoderna, som var med i 

utvärderingen, har skett noggrant och enligt önskemål från SPV (endast 

metoder som används, av andra organisationer, och endast agila 

systemutvecklingsmetoder är med) så finns det fog för att påstå att 

DSDM är den agila systemutvecklingsmetod som är bäst lämpad ur ett 

strategiskt perspektiv. Det kan finnas mindre erkända agila system-

utvecklingsmetoder eller kombinationer av agila systemutvecklings-

metoder som möjligtvis hade varit ännu bättre ur ett strategiskt 

perspektiv men urvalet hade då blivit enormt och det hade varit svårt 
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att utföra denna utvärdering. Detta då en kombination av till exempel 

Scrum och Kanban kan se ut på många olika sätt. Syftet med 

utvärderingen med TS-metoden var att värdera metoder utifrån ett 

strategiskt perspektiv och en kombination av metoder kan med fördel 

göras efter att en bedömning av olika metoders strategiska passform har 

genomförts. Den strategiska passformen kommer då att finnas med som 

en parameter vid valet av vilka metoder som ska kombineras. 

 

Resultatet från utvärderingen tyder på att SPV bör implementera DSDM 

eller Scrum utifrån sina strategiska mål. Detta oberoende av om analys 

sker av det totala resultatet av utvärderingen eller resultat från enskilda 

mål. DSDM är i mångt och mycket ett ramverk som kan kombineras 

med andra metoder. Vid valet av systemutvecklingsmetod bör DSDM, 

Scrum eller en kombination av dessa metoder var ett alternativ. 
 

5.3 Erfarenheter från införande av agila 
systemutvecklingsmetoder  

Bolagsverket och FK-IT är båda myndigheter och de använder sig av 

samma projektstyrningsmodell som SPV vilket gör att det är möjligt att 

överföra respondenternas åsikter till SPV:s situation. Volvo IT och Enfo 

Zipper arbetar med mindre projekt vilket gör det svårare att översätta 

respondenternas åsikter till SPV:s situation. Volvo IT och Enfo Zipper 

kommer därför inte att omnämnas lika frekvent i denna analys. 

Samtliga respondenter anser att det krävs förarbete och att detta är en 

viktig del för att lyckas med projekt, oavsett om systemutvecklingen ska 

bedrivas traditionellt eller agilt. Respondenten på Bolagsverket anser att 

det alltid krävs ett förarbete och att det i mångt och mycket är en filoso-

fisk fråga då arbetet kommer att utföras ändå. Frågan är om arbetet ska 

utföras innan eller i själva projektet. Bolagsverket har valt att utföra en 

stor del av arbetet i projektet för att undvika att driva upp kostnaden 

innan projektet startat. Även respondenten FK-IT menar att förarbete är 

viktigt och under förarbetet har FK-IT ett tydligt fokus på effekter.  

Volvo IT och Enfo Zipper använder sig inte av projekt på samma sätt 

som SPV, Bolagsverket och FK-IT då deras arbetsuppgifter inte är lika 

omfattande. En av Volvo IT:s första insikter var dock vikten av ett väl 

utfört förarbete. Volvo IT har därför upprättat en tydlig process för utfö-

rande av förarbete (grooming). Enfo Zipper använder sig också av 

grooming men endast på mer komplexa projekt. Detta visar på vikten 

av att genomföra förarbete, då även företag som genomför mindre pro-
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jekt ser ett värde i det. Respondenten på Volvo IT tryckte även på vikten 

av att genomföra förarbetet så att den information som krävs finns på 

plats. Det vill säga att det är viktigt att de som genomför förarbete har 

en förståelse för vad de som genomför projektet behöver för informat-

ion.  

I effekt- och projektanalysen fokuserar Bolagsverket på behov och det 

arbete som Bolagverket utför innehåller få detaljer och är litet till om-

fattningen. FK-IT fokuserar på effekter i effektanalysen, de menar att det 

är viktigt att säkerställa att projekt bidrar med tydliga effekter. I projek-

tanalysen strävar FK-IT efter att ställa smartare krav på budget och 

tidskrav. FK-IT använder sig av relativa estimat för att utföra sina tids-

uppskattningar, det innebär att de jämför med andra projekt för att 

kunna tidsuppskatta arbetet som krävs för ett specifikt projekt. Även 

Enfo Zipper använder sig av relativa estimat i form av metoden story 

points.  Respondenten på Enfo Zipper menar att relativa estimat ger en 

bättre och mer verklig uppfattning än vad en detaljerad specifikation 

ger. Istället för specifikationer så arbetar Enfo Zipper med användar-

historier och acceptanskriterier. Intervjuerna visar på att det är viktigt 

att inte gå in på detaljer i ett tidigt skede. Utan istället bör arbetet fokus-

eras på att identifiera behov som ska tillfredställas och effekter som ska 

uppnås. Tids- och resursuppskattningar behöver inte göras utifrån de-

taljerade specifikationer utan det är bättre att försöka uppskatt detta 

(någorlunda) genom relativa estimat. 

Respondenten på Bolagsverket upplever att de får en större kontroll då 

de inte nyttjar stora resurser innan beslut om genomförande av ett pro-

jekt tas (BP3). Det är först efter att beslutet om genomförandet av pro-

jektet är fattat som kostnaden ökar. Bolagsverket har därför valt att in-

föra en fas i början av löpande styrning och kvalitetssäkringsfasen som 

de kallar startsäkringsfasen och i denna fas läggs grunden för systemut-

vecklingen (bland annat övergripande arkitektur och lösning).  För att 

ytterligare öka kontrollen använder de en iteration 0, detta för att testa 

om lösningen är genomförbar. Bolagsverket har hittat ett agilt arbetssätt 

som nyttjar de agila fördelarna samtidigt som de har skapat en struktur 

som ger dem en tillräcklig grund för att starta löpande styrning och 

kvalitetssäkringsfasen i ett projekt. FK-IT har ingen uttalad fas för förar-

bete i början av löpande styrning och kvalitetssökringsfasen som Bo-

lagsverket men innehållet i de första iterationerna påminner om iterat-

ion 0. Respondenten på FK-IT menar att arbetet i de första sprintarna 

består av grundläggande arbete och att det är svårt att skapa värde för 
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kunden från dag ett. Bolagsverket har en tydlig struktur för hur arbetet 

ska utföras i början av ett systemutvecklingsprojekt vilket skapar en tyd-

lig struktur för vilket arbete som ska vara utfört innan systemutveckl-

ingen påbörjas.  

I löpande styrning och kvalitetssäkringsfasen fokuserar FK-IT på att 

följa upp funktionalitet som skapas under ett projekts löpande styrning 

och kvalitetssäkringsfas. Bolagsverket har valt att använda sig av BP4 

efter starsäkringsfasen. Respondenten på FK-IT menar att det som är 

testat finns och att detta leder till en bättre kontroll. FK-IT använder sig 

även av BP4 med jämna mellanrum i löpande styrning och kvalitets-

säkringsfasen för att kontrollera hur projektet fortlöper. Även respon-

denterna på Bolagsverket och Enfo Zipper menar att beslut om ett pro-

jekt ska fortsätta eller inte kan fattas efter varje iteration vilket gör att en 

organisation har en bra kontroll över projektet och dess förbrukning av 

resurser. Ett agilt arbetssätt innebär att den tydliga definitionen som 

finns mellan specificering och utveckling i fasen löpande kvalitetssäk-

ring och styrning försvinner. Bolagsverket och FK-IT använder BP4 på 

olika sätt men respondenterna på båda organisationerna menar att det 

iterativa arbetssättet ger en möjlighet till uppföljning. 

Både respondenten på Bolagsverket och respondenten på FK-IT menar 

att det krävs vissa förändringar i Pejl:s obligatoriska dokument. TKQ – 

styrning är en styrningsform som inte fungerar om en agil system-

utvecklingsmetod används. TKQ–styrning används i Pejl och syftet är 

att prioritera vad som är viktigast av tid, kostnad och kvalitet. Kvalitet 

är alltid fastslagen på SPV och det innebär att antingen tid eller kostnad 

prioriteras ned. En av de agila principerna är att både kvalitet, tid och 

kostnad är bestämda och det som varierar är istället omfattningen.  
 

5.4 Förändringar i SPV:s arbetssätt 

Samtliga respondenter menar att det är viktigt att utföra ett förarbete 

innan fasen löpande styrning och kvalitetssäkringsfasen startar även om 

detta inte är något som nämns eller beskrivs i alla teorier om agila 

systemutvecklingsmetoder. Respondenterna menar att systemen ofta är 

komplexa och att det ofta är många aktörer inblandade vilket gör att ett 

förarbete är nödvändig. Myndigheter är även reglerade av lagar och 

måste kunna visa på vilka grunder som beslut är fattade. Det gör att det 

är svårt att leverera kundnytta från dag ett. I Scrum nämns inget om hur 

och vilket arbete som bör utföras innan systemutvecklingen kan 

påbörjas. I DSDM finns det beskrivet vilket arbete som ska utföras och 
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hur det ska utföras innan systemutvecklingen påbörjas. I DSDM:s 

arbetsprocess finns två faser, som inte är iterativa, och dessa syftar till 

att; bedöma genomförbarheten och lägga grunderna för projektet. En 

statlig myndighet som SPV bör inte genomföra ett projekt utan ett 

tydligt förarbete och därför kommer de två icke iterativa faserna i 

DSDM att användas. Arbetet i dessa två faser kommer att utföras i det 

som idag är projektanalysfasen i Pejl. Effektanalysen kommer att 

behållas men arbetet i denna fas kommer att minskas. Ett VBU kommer 

fortfarande att tas fram men verksamhetsanalysen kommer att 

förändras och arbetet i denna fas kommer att minskas.  

 

Projektanalysfasen kommer att byta namn till startsäkringsfasen och 

denna fas kommer ha stora likheter med Bolagsverkets startsäkringsfas. 

Arbetet i startsäkringsfasen kommer att vara en kombination av det som 

ska utföras i faserna bedöma genomförbarheten och lägga grunderna för 

projektet i DSDM. I början av fasen löpande styrning och 

kvalitetssäkring kommer en icke iterativ fas att införas och det arbete 

som kommer att utföras där är det arbete som Bolagsverket beskriver i 

sin iteration 0 och som DSDM beskriver i sin utforskningsfas. DSDM är 

till stor del ett ramverk som är tänkt att kombineras med andra metoder 

och därför kommer Scrum att användas vid genomförandet av 

systemutvecklingen. En beskrivning av den agila systemutvecklings-

processen kan ses i figur 26. 
 

 

Figur 26 - Agil systemutvecklingsprocess. 
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I kapitel 5.4.1–5.4.4 beskrivs det arbete som bör utföras innan 

projektstart samt i faserna; effektanalys, startsäkring, och löpande 

styrning och kvalitetssäkring.  

 

5.4.1 Innan projektstart 

Innan ett projekt påbörjas så bör vissa saker finnas på plats enligt DSDM 

och dessa saker stämmer överens med det som ska finnas i på plats in-

nan BP1 i Pejl. Det som bör tas fram innan ett projekt är en beskrivning 

av problemet, identifiering av nyckelpersoner i verksamheten (personen 

som har identifierat problemet och den person som är ansvarig för pro-

blemet), överenstämmelse med övergripande strategier och även en 

plan för effektanalysen. 

5.4.2 Effektanalys 

I DSDM beskrivs ingen fas som liknar effektanalysfasen men effekter är 

väldigt viktigt i Pejl och därför kommer denna fas att vara kvar. Pejl 

bygger på att effekter tas fram i början av projektet och att dessa sedan 

följs upp efter att ett projekt är genomfört. I och med att SPV vill 

fortsätta att använda Pejl bör effektanalysen vara kvar för annars 

försvinner delvis syftet med Pejl. Även i projektteorier anses 

effektanalysen var en av de viktigaste delarna för att lyckas med projekt.  

 

Arbetet i effektanalysfasen kommer dock att förändras. SPV genomför 

idag ett stort och resurskrävande arbete i effektanalysen, i form av en 

verksamhetsanalys. Detta arbete leder ofta till detaljerade lösningar och 

detta arbete stämmer inte överens med det agila synsättet. En mer 

övergripande verksamhetsanalys kommer att utföras i startsäkrings-

fasen. Det som SPV istället bör fokusera på i effektanalysen är följande 

frågor;  

 

 Vad är problemet?  

 Vad vill vi uppnå?  

 Varför ska vi göra något? 

 

I effektanalysen bör även en plan för hemtagning och uppföljning av 

effekterna tas fram. En bra metod att använda sig av i effektanalysfasen 

är workshops enligt Pejl och i DSDM är workshops ett verktyg som 

förordas. Även Enfo Zipper använder sig av workshops vid deras 

förarbete. En eller två workshops bör genomföras med de nyckel-

personer som identifierades i föregående fas.   
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SPV tar idag fram en VBU i effektanalysfasen och det är något som SPV 

bör fortsätta med. Det som bör förändras i VBU:t är dock TKQ–

styrningen. I DSDM är tiden helig, en av principerna i DSDM är att 

leverans alltid sker på angivet datum. En annan av DSDM:s principer är 

att aldrig kompromissa när det gäller kvalitet. Även resurserna är 

bestämda och detta innebär att samtliga tre parametrar är fastställda. 

Det som ändras i DSDM är omfattningen (funktionaliteten) och det 

innebär att TKQ–styrning blir menlös. Uppskattning av tid och 

resursåtgång kommer fortfarande att genomföras men fokus bör ligga 

på att uppskatta värdet på de uppkomna effekterna. Utifrån detta värde 

bör SPV avsätta tid och resurser för projektet. En uppskattning för att 

bedöma tids- och resursåtgång måste dock också göras. Tids- och 

resursuppskattningen kommer att följas upp och uppdateras efter 

starsäkringsfasen.  

 

I verksamhetens beslutsunderlag ingår även en teknisk riskanalys men 

en detaljerad riskanalys kommer att genomföras i startsäkringsfasen 

istället. 
 

5.4.3 Startsäkringsfas 

I projektanalysen på SPV skrivs ett projektkontrakt och en SAD tas fram. 

Dock är det exakta innehållet i projektanalysfasen ganska vagt definierat 

och därför kommer denna fas att ersättas av en startsäkringsfas. 

Startsäkringsfasen kommer att bestå av en sammanslagning av de två 

icke iterativa faserna i DSDM och inspiration till detta kommer från 

Bolagsverkets startsäkringsfas. Detta då Bolagsverkets fas har stora 

likheter med det arbete som utförs i de två första faserna i DSDM.  

 

Det arbete som ska utföras i starsäkringsfasen är;  

 Att beskriva lösningen ur verksamhetetens synvinkel. 

 Att beskriva lösningen ur en teknisk synvinkel. 

 Att ta fram krav på en hög nivå. 

 Att ta fram en övergripande arkitektur för lösningen. 

 Att ta fram projektorganisation och arbetssätt. 

 Att genomföra en riskanalys. 

 

Detta stämmer överens med vad SPV utför i sin verksamhetsanalys och i 

arbetet med att ta fram systemarkitekturdokumentet. Idag genomförs 

verksamhetsanalysen och framtagningen av SAD vid två separata 

tillfällen.  Syftet med startsäkringsfasen är att skapa förutsättningar för 
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att detta arbete kan utföras samtidigt. Detta leder till tvärfunktionella 

team, vilket är en viktig del av ett agilt arbetssätt, och att en helhetsbild 

skapas i dessa team. De tvärfunktionella teamen leder även till att 

sammarbete och kontinuerlig kommunikation uppstår vilket är två av 

principerna i DSDM. 

 

SPV:s arbete med verksamhetsanalysen är bra men ett problem är att 

den är allt för detaljerad och omfattande. En orsak till detta är att 

personal från verksamheten inte vet vad personalen på IT behöver, i det 

här skedet, och detta är ett problem som även Volvo IT har haft. Detta 

problem minskade på Volvo IT när personal från olika avdelningar 

började arbeta tillsammans.  Detta då personer med olika bakgrund fick 

en gemensam förståelse för vad personer från andra avdelningar 

behövde för att kunna utföra sitt arbete. I och med att personal från 

verksamheten och IT arbetar tillsammans skapas förhoppningsvis en 

samsyn och en lagom detaljeringsnivå (övergripande) för den här fasen 

kan skapas. Genom att fokusera på detaljer i ett senare skede följs en del 

av det agila tankesättet om att fatta beslut så nära utförandet som 

möjligt. Det är viktigt att arbetet i denna fas fokuseras på affärsbehovet 

vilket är en princip i DSDM. 

 

Ett projektkontrakt kommer att skrivas även i fortsättningen då det som 

står i kontraktet är viktigt och måste var definierat innan uppstart av ett 

projekt, till exempel definition av arbetssätt, kvalitetssäkring och 

projektorganisation. En stor del av det som står i projektkontraktet 

stämmer även överens med det som ska genomföras i DSDM:s 

genomförbarhetsfas, till exempel att säkerställa att det finns en möjlig 

lösning på problemet, identifiering av lösningens nytta och att 

genomföra en teknisk riskanalys.   

 

I projektkontraktet ska även tidsramar och budgetar upprättas. Som 

tidigare nämndes ska tid, resurser och kvalitet vara fasta parametrar i 

DSDM och istället för att uppskatta dessa parametrar utifrån en 

detaljerad specifikation bör SPV arbeta med nytta, effekter och 

jämförelse. SPV bör utifrån effektmålen uppskatta värdet på de 

förväntade effekterna och vilka resurser det är värt att avsätta för att 

uppnå dessa. SPV bör även arbeta med relativa jämförelser. FK-IT, Volvo 

IT och Enfo Zipper använder sig av relativa jämförelser och de utgår 

från ett ”standard projekt” och sedan bedöms nya projekt 

utifrån ”standard projektet”. En bedömning sker om det nya projektet är 
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enklare, liknande eller svårare än ”standard projektet” och utifrån 

denna bedömning uppskattas tids- och resursåtgång.  
 

5.4.4 Löpande styrning och kvalitetssäkring 

I dag använder sig SPV av en systemutvecklingsmodell och en 

testmodell, dessa kommer att ersättas av en kombination av DSDM och 

Scrum. SPV:s nuvarande systemutvecklings- och testmodell kommer att 

ersättas med en agil systemutvecklingsmetod som medför att 

systemutveckling och test ska utföras tillsammans. DSDM och Scrum 

var de metoder som fick de högsta värdena i utvärderingen med TS-

metoden. DSDM är till stor del ett ramverk och därför kommer en 

kombination av de båda metoderna att användas. Scrum kommer att 

införas i DSDM:s utvecklingsfas då Scrum uppfyller DSDM:s princip om 

att arbetet ska ske iterativt. 

 

I DSDM används en fas som heter utforskning och syftet med denna fas 

är att ta fram en demo eller en prototyp av den funktionalitet som ska 

skapas. Denna fas kommer dock att vara icke iterativ i SPV:s nya 

arbetsflöde och inspiration till detta kommer från Bolagsverkets 

iteration 0. Iteration 0 är inget som nämns i DSDM eller Scrum men i 

praktiken är det något som många organisationer använder. Både på 

Bolagsverket och FK-IT anses arbetet som utförs i iteration 0 vara viktigt 

för att säkerställa projektets resultat. SPV bör därför använda sig av en 

iteration 0 för att säkra projektet. Syftet med iteration 0 är att testa 

lösningen och i likhet med DSDM:s utforskningsfas bör SPV sträva efter 

att leverera en demo eller en prototyp. 

 

Scrum kommer att användas vid utvecklingsarbetet. Scrum är en metod 

som är enkel att förstå eftersom den har en tydlig definierad 

arbetsprocess. Samtliga intervjuade företag använder sig också av 

Scrum eller en variant av Scrum och respondenterna lyfter fram ett 

flertal fördelar med metoden, till exempel mötesmetodiken. Att införa 

Scrum medför en strukturerad mötesmetodik vilket uppmanar till 

ständig kommunikation vilket är en av principerna i DSDM. SPV 

arbetar idag efter vattenfallsmetoden vilket innebär att de inte är vana 

att arbeta iterativt vilket ett införande av en agil systemutvecklings-

metod medför. Ett införande av Scrum innebär att arbetet i övrigt är likt 

det som SPV utför idag medan ett införande av DSDM innebär en större 

förändring då DSDM innehåller utveckling och användande av 

prototyper på ett sätt som SPV inte är vana vid. Därför bör ett införande 
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av Scrum medföra en mindre förändring på SPV, vilket ökar 

sannolikheten för att förändringen av arbetssätt ska bli lyckad.  

 

Användandet av Scrum vid systemutveckling gör även att 

utforskningsfasen i DSDM bara kommer att användas en gång samt att 

de olika skedena vid utplaceringsfasen inte kommer att tillämpas. 

Förslaget är att sprintar på 4 veckor införs och för att effektivisera 

arbetet så bör test och kravfångst ligga en iteration före. Detta nämns 

inte i litteraturen men är något som Bolagsverket använder sig av för att 

få ett flyt i arbetet. Det arbete som ska utföras en iteration i förväg är; att 

utreda krav, beskriva hur test ska utföras och ta fram testfall. FK-IT 

trycker på vikten av att inte arbeta vattenfall i iterationer och det är 

viktigt att SPV inte hamnar i den fällan. I övrigt ska Scrum följas och det 

innebär att sprintplaneringsmöten, sprintgranskingar, dagliga stå-upp-

möten och återkopplingsmöten ska användas i varje sprint.  Det innebär 

även att rollerna Scrum-master, team och produktägare kommer att 

införas. 

 

BP4 är en beslutspunkt som ska ligga mellan specificering och utveckl-

ing enligt Pejl. I och med att arbetet kommer att utföras i iterationer så 

kommer det inte att finnas en tydlig fördelning mellan dessa faser. Detta 

gör att det inte är självklart var denna beslutspunkt ska ligga. Bolags-

verket tar beslut efter startsäkringsfasen medan FK-IT väljer att ha 

denna punkt efter varje sprint eller med givet intervall.  

I detta förslag så kommer BP4 att ligga efter Iteration 0 och fördelen 

med denna lösning är att det finns en demo som kan visas för styrgrup-

pen. En demo eller prototyp är en bra grund för styrgruppen att ta ett 

beslut på. En ”mindre” variant av BP4 kommer även att ligga efter varje 

sprint i likhet med FK-IT:s arbetssätt. I samband med de ”mindre” be-

slutspunkterna kommer den funktionalitet som färdigställts under ite-

rationen att presenteras, detta kommer att ske i samband med sprint-

granskningarna. Det är viktigt med en beslutspunkt efter varje iteration, 

detta ger en möjlighet att fatta ett beslut om projektet ska fortskrida eller 

inte. Beslutspunkterna ger även en möjlighet att följa upp och revidera 

budget, samt att beslutspunkterna bidrar till kontroll över projektet vil-

ket är en av principerna i DSDM. 

I enlighet med Scrum använder sig samtliga intervjuade organisationer 

av en backlog som skapas innan och under projektets gång. Både FK-IT 

och Bolagsverket menar att det är svårt att fylla på en backlog på ett bra 
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sätt. Bolagsverket skapar sin backlog utifrån behov och detta är något 

som SPV bör ta efter. Ett bra sätt att skapa denna backlog är att använda 

sig av användarhistorier. Genom användarhistorier beskrivs ett behov 

eller krav på ett kortfattat sätt. En bra användahistoria innehåller roll, 

krav och orsak och är inte längre än att den får plats på en post-it lapp. I 

DSDM förespråkas workshops som är ett bra sätt för att ta fram 

användarhistorier. Samtliga respondenter nämner att det är viktigt att 

utbilda personalen på verksamhetssidan. Det är inte enkelt att skapa bra 

användarhistorier och det kan vara värdefullt att utbilda personer som 

ska ta projektägarrollen.  

 

Inom DSDM och Scrum är det viktigt att prioritera krav och detta är 

något som samtliga intervjuade organisationer också tycker är viktigt. 

Prioritering är något som saknas på SPV idag. I ett agilt arbetssätt är det 

viktigt att veta vad som är viktigast, skapar störst effekt, för att på så 

sätt säkerställa att de viktigaste funktionerna skapas först. I DSDM ut-

förs prioriteringar med MoSCoW principen. Bokstäverna står för Must 

have (måste ha), Should have (ska ha), Could have (kan ha) och Won´t 

have this time (vill inte ha i den här etappen). För ett bra resultat bör 50 

procent av kraven vara Must have, 25 procent Should have och 25 pro-

cent Could have. Införandet av Scrum innebär att springplaneringsmöte 

kommer att användas. Vid dessa möten är det viktigt att prioritera an-

vändarhistorierna och att planera dessa utifrån prioriteringen. Vid pla-

nering måste dock hänsyn tas till beroenden mellan användarhistorier-

na.  
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6 Slutsats 
I kapitel 6 kommer undersökningens slutsatser att presenteras. I kapitel 

6.1–6.2 kommer metodkritik och förslag på fortsatt arbete att presente-

ras. 

P1: Hur kan en agil systemutvecklingsmetod väljas utifrån en organi-

sations strategiska mål? 

Med hjälp av TS-metoden kan strategiska mål bedömmas mot ett flertal 

olika agila systemutvecklingsmetoder. Resultatet från en utvärdering 

med TS-metoden är en uppskattning av hur väl en agil systemutveckl-

ingsmetod uppfyller en organisations strategiska mål. TS-metoden ger 

även en relativ bedömning mellan agila systemutvecklingsmetoder. Uti-

från denna bedömning kan de agila systemutvecklingsmetoderna rang-

ordnas utifrån ett strategiskt perspektiv. 

P2: Krävs förändringar av den agila systemutvecklingsmetoden för att 

anpassa systemutvecklingsmetoden efter organisationens förutsätt-

ningar? 

Flera av de agila systemutvecklingsmetoderna är inte fullständiga då de 

ofta inte hela systemutvecklingsprocessen. Metoderna täcker oftast olika 

områden vilket gör att de kan kombineras med varandra. Flera metoder 

är även att betrakta som ramverk och idén med dessa ramverk är att 

organisationerna ska använda de verktyg som de har behov av. En 

framgångsfaktor för att lyckas med införandet av en agil systemutveckl-

ingsmetod är att metoden anpassas efter organisationens rådande förut-

sättningar. Det är därför svårt att införa en metod som en annan organi-

sation tillämpar, då alla organisationer har olika förutsättningar, utan att 

anpassa metoden.  

P3: Krävs förändringar i organisationens projektstyrningsmetod för 

att implementera den agila systemutvecklingsmetoden? 

Projektstyrningsmodeller är ofta generella och skapade för att kunna 

kombineras med olika systemutvecklingsmetoder. Därför krävs inga 

större förändringar i projektstyrningsmodellens utformning vid infö-

randet av en agil systemutvecklingsmetod. Även om ingen större för-

ändring behöver ske i projektstyrningsmodellens obligatoriska doku-

ment så kommer en förändring att ske vid framtagning av vissa delar i 
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dessa dokument. Till exempel så bör inte tidsuppskattning göras utifrån 

en detaljerad specifikation utan istället utifrån en bedömning av det 

värde som projektet förväntas skapa. Det kommer därför inte ske en 

större förändring i projektstyrningsmodellens utformning men det 

kommer ske en förändring i hur arbetet ska utföras.  

Vid agil systemutveckling kommer arbetet att ske iterativt och arbets-

uppgifterna kommer att utföras parallellt och gemensamt istället för 

sekventiellt. Det innebär att det inte går att utföra granskningar eller 

fatta beslut mellan olika aktiviteter, till exempel specificering och ut-

veckling.  Istället ger slutet på varje iteration ett tillfälle att fatta beslut 

och styra projektets riktning. Genom att fatta beslut efter varje iteration 

ges fler möjligheter till att följa upp hur projektet fortlöper. Beslut kom-

mer att fattas utifrån levererad funktionalitet istället för att säkra att 

tidsplanen exakt följs.  

En förändring som införandet av en agil systemutvecklingsmetod inne-

bär är att styrning efter TKQ inte är möjlig då tid, kostnad och kvalitét 

redan är fastställda vid agil systemutveckling.  

6.1 Metodkritik 

TS-metoden är en ny metod och därför finns det inga dokumenterade 

tillämpningar. Metodens styrkor och svagheter är därför inte dokumen-

terade vilket gör det svårt att på förhand avgöra om metoden är lämplig 

för denna typ av undersökning eller inte. Ur en teoretisk synvinkel an-

sågs dock metoden stödja undersökningens syfte. 

Resultatet av utvärderingen med TS-metoden beror på de mål som tas 

fram och på beskrivningarna av metoderna. Om andra mål används i 

utvärderingen förändras troligen utvärderingens resultat. SPV:s IT-

enhets strategiska mål är inte fullständiga vilket påverkar utvärdering-

ens resultat. SPV:s mål kan tolkas på olika sätt, vilket också utvärde-

ringen visade då ett mål mot en viss metod fick lingvistiska värden som 

varierade från ingen passform till perfekt passform. Svårigheten med att 

tolka de strategiska målen var även något som utvärderarna uttryckte.  

Denna svårighet kan bero på utvärderarnas olika bakgrund och erfa-

renheter, och utifrån detta kan de göra olika tolkningar. Att de lingvist-

iska värdena varierade för ett specifikt mål kan också bero på att be-

skrivningarna av metoderna tolkades på olika sätt. Utvärderarnas varie-

rade kunskap om agila systemutvecklingsmetoder kan också ha påver-
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kat deras tolkningar av metoderna. Även beskrivningarnas utformning 

kan ha påverkat det slutliga resultatet. 

Deltagarna i utvärderingen ansåg att utvärderingen med TS-metoden 

var intressant men tidskrävande. Detta är en faktor som kan ha påverkat 

resultatet då deltagarna kan ha fyllt i utvärderingen under tidspress. 

Tidspressen kan ha medfört att utvärderarna uppskatta den strategiska 

passformen utan att skapa en tillräcklig förståelse för varje enskild 

systemutvecklingsmetod.   

Utväderingen kunde även utförts med ett annat upplägg, till exempel 

att olika ”best practice” från de olika metoderna jämfördes mot de stra-

tegiska målen istället för metoderna i helhet. I den här undersökningen 

valdes fullständiga metoder då de ansågs enklare att identifiera metoder 

än att välja ut vilka ”best practice” som skulle ingå i undersökningen.   

6.2 Förslag på fortsatt arbete 

SPV måste fatta ett beslut om de ska införa en agil systemutvecklings-

metod eller inte. SPV bör inleda med att fundera på varför de vill införa 

en agil systemutvecklingsmetod och om de är beredda att lägga den tid 

och de resurser som krävs för att införandet ska bli lyckat. SPV bör sätta 

upp konkreta mål som gör det möjligt att utvärdera införandet av en 

agil systemutvecklingsmetod. Ett pilotprojekt med framtagen agil 

systemutvecklingsmetod bör genomföras för att dra erfarenheter och 

utifrån dessa erfarenheter eventuellt utveckla arbetssättet. Förslag på 

fortsatt arbete är därför att skapa en implementeringsplan för införande 

av ett agilt arbetssätt på SPV. 

Denna undersökning fokuserar även enbart på de första stegen i pro-

jektstyrningsmodellen Pejl, det vill säga fram till BP5, fortsatt arbete bör 

därför beröra hur projektstyrningsmodellen Pejl påverkas av införandet 

av en agil systemutvecklingsmetod i faserna från BP5-BP7. En vinkling 

på fortsatt arbete inom detta område kan vara om den agila systemut-

vecklingsmetoden DSDM även kan tillämpas på de två sista faserna pro-

jektstyrningsmodellen Pejl. 
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Bilaga A: Utvärdering 
Utvärderingsmaterial utgiven till utvärderingsgruppen  

Syftet med examensarbetet är att ta fram en agil metod som SPV kan använda 

sig av vid systemutvecklingsprojekt. Som ett steg i detta arbete så vill vi se 

vilken strategisk passform som olika agila metoder har. Strategisk passform 

handlar om hur väl en agil metoden bidrar till uppfyllande av IT-avdelningens 

strategiska mål. För att ta reda på detta kommer TS-metoden att användas. 

Metoden går ut på att en grupp med utvärderare individuellt värderar hur väl ett 

strategiskt mål uppfylls med hjälp av en agil metod. För bästa resultat av denna 

utvärdering behövs en grupp av personer med olika erfarenheter och kunskap. 

 

Vi har identifierat 8 stycken strategisk mål och 8 stycken metoder. Din uppgift 

är att bedöma passformen för de olika metoderna mot varje enskilt mål. I 

dokumentet finns en kortare beskrivning av samtliga 8 metoder samt de 8 

strategiska målen. Bedömningen sker med en sjugradig skala; Ingen passform, 

väldigt låg, låg, medium, hög, väldigt hög, perfekt passform. 

 

I dokumentet finns en matris där ni kan skriva ner er bedömning, se exempel 

nedan.  
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Forskningsetiska principer 
Detta examensarbete följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 

nedan följer en sammanfattning av dessa principer. 

 

Informationskravet – de personer som berörs av forskningen ska vara insatta i 

forskningens syfte. De berörda personerna ska också upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de 

önskar. Uppgifterna som lämnas kommer inte att användas för något annat syfte 

än forskningen. 

 

Samtyckeskravet – Deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan. När 

deltagaren och uppgiftlämnaren deltar i en undersökning med aktiv insats ska 

samtycke alltid inhämtas. De medverkande har rätt att bestämma hur länge och 

på vilka villkor de ska delta och har rätt att avbryta utan några negativa följder 

för dem. 

 

Konfidentialitetskravet – största möjliga konfidentialitet ska ske när det gäller 

personer och uppgifter i undersökningen och personuppgifterna ska förvaras så 

att de inte obehöriga kan ta del av dem.   

 

Nyttjandekravet – Uppgifterna som samlas in om enskilda personer får bara 

användas för forskningsändamål. 
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Metod 1 
Övergripande beskrivning 

Metod 1 är en samling av värderingar, principer och metoder som beskriver hur 

modellering och dokumentation kan effektiviseras. Grundidén är att metod 1 

ska kombineras med andra systemutvecklingsmetoder då metoden enbart 

fokuserar på modellering, se figur 1, och inte heller i detalj beskriver hur arbetet 

ska utföras. 

 

Figur 1 – Metod 1 och systemutvecklingsprocessen. 

Agil tyngdpunkt 

De agila principer som metod 1 främst fokuserar på är; 

 Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder 

utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel. 

 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.  

 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är 

grundläggande.  

 

Värderingar och principer 

Metod 1 bygger sina metoder, principer och ”best practice” på fem värderingar; 

 Kommunikation – kommunikation mellan projektets intressenter ska 

vara effektiv. 

 Enkelhet – utveckla enklaste möjliga produkt utifrån de krav som finns. 

 Feedback – kommunicera arbetet ofta och på ett tidigt stadie. 

 Mod – att göra och hålla fast vid sina beslut. 

 Mänsklighet – kunna erkänna att du inte kan allt.  

De tio huvudprinciper som nämns i metod 1; 

 Utgå från enkelhet – anta att den enklaste lösningen är den bästa 

lösningen vid utveckling. 

 Stegvis förändring – allt behöver inte bli rätt från början. 

 Möjliggör nästa steg – skapa tillräckligt med dokumentation och 

material för att underlätta för de som ska utveckla eller förändra 

systemet. 

 Uppmuntra förändring – krav förändras med tiden. 
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 Maximera intressenternas vinst. 

 Kvalitet är viktigt. 

 Fungerande programvara är det primära målet. 

 Snabb återkoppling – tiden som det tar mellan en handling och 

återkoppling är viktig. 

 Skapa modeller utifrån ett syfte – varför skapas modellen och för vem.  

 Använd flera modeller men inte fler än nödvändigt – vid förändring är 

det enklare att ändra i tre modeller än i sju.  

 

Projektledning 

Metod 1 beskriver inte hur projekten ska ledas och styras. 

 

Arbetsprocess 

Metod 1 beskriver inte hur systemutvecklingsprocessen ska se ut. 

 

Roller  

I metod 1 beskrivs inga roller. 

 

Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

”Best practice” vid modellering;  

 Använd iterationer och delleveranser. 

 Aktiva intressenter. 

 Prioriterade krav. 

 Skapa en övergripande plan för arkitektur. 

 Modeller och dokumentation ska vara ”tillräckligt” bra och inget mer. 

 Använd testdriven utveckling. 

 Granska komplexa krav innan de ska implementeras. 

 Fundera igenom de krav som finns i varje iteration innan arbetet 

påbörjas. 

 Modellera utifrån ett syfte och använd flera olika modeller. 

 Avsätt tid i början av projektet för att identifiera projektets omfattning 

och de initiala krav som finns. 

 

”Best practice” vid dokumentation; 

 Dokumentera sent. 

 Dokumentera kontinuerligt. 

 Specificera krav som användar- och utvecklartest istället för att skapa 

statisk dokumentation. 

 Försök att samla all information på ett ställe. 
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Metod 2 
Övergripande beskrivning 

Metod 2 fokuserar på iterativ design och konstruktion samt erbjuder riktlinjer, 

aktiviteter och tekniker inom dessa områden. Metod 2 täcker delarna från 

kravspecificering fram till systemtest, se figur 2, i sytemutvecklingsprocessen. 

 

Figur 2 – Metod 2 och systemutvecklingsprocessen. 

Agil tyngdpunkt 

De agila principer som metod 2 främst fokuserar på är; 

 Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och 

kontinuerlig leverans av värdefull programvara.  

 Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par 

månaders mellanrum, ju oftare desto bättre.  

 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.  

 Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande 

team. 

 

Värderingar och principer 

I metod 2 nämns inga specifika värderingar eller principer. 

 

Projektledning 

I metod 2 används lägesrapporter och det ska även finnas en fungerande 

prototyp som stödjer dessa rapporter. I lägesrapporter ska framstegen 

rapporteras till alla nödvändiga organisatoriska enheter. Hjälper projektets 

ledning att styra projektet. I metod 2 förespråkas även användning av 

konfiguration management. Konfigurationshantering ska möjliggöra 

identifikation och historisk spårning av de senaste versionerna av varje 

fullständig kodfil. 

 

Arbetsprocess 

Metod 2 består av fem sekventiella processer, se figur 3, och i denna process 

utvecklas och byggs systemet. Den iterativa delen av metod 2:s process är de 

två sista stegen, design och bygg (build). En iteration av en funktion (feature) är 
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ofta från två dagar till två veckors arbete för teamet. Processen består av 

följande steg; 

 Utveckling av övergripande modell – skapa en övergripande modell av 

systemet. 

 Sammanställ en lista med funktioner – utifrån den övergripande 

modellen skapas en lista över de funktioner som har identifierats. 

 Planera utifrån funktioner – en övergripande plan skapas där 

funktionerna ordnas efter prioritet och beroenden. 

 Design och utveckling utifrån funktioner – En eller flera funktioner 

byggs i varje iteration. Figur 4 visar stegen som genomförs i 

iterationerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – steg i en iteration i metod 2. 

Roller 

I metod 2 klassificeras roller i tre olika kategorier; nyckelroller, stödroller och 

Figur 3 - Processen i metod 2. 
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övriga roller. En teammedlem kan inneha flera roller och en roll kan utgöras av 

flera olika personer. De roller som nämns i kategorin nyckelroller är;  

 Projektledare – är administrativ och finansiell ledare för projektet. 

 Chefsarkitekt – är ansvarig för den övergripande designen av systemet. 

 Utvecklingsmanager – leder de dagliga utvecklingsaktiviteterna. 

 Chefsprogrammerare – är en erfaren utvecklare som har ansvar för ett 

litet team. 

 Klassägare – arbetar under chefsprogrammeraren och är ansvarig för en 

klass. 

 Domänexpert – kommer från kundsidan och domänexperten bidrar med 

kunskap till utvecklarna. 

 

Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

De ”best practies” som nämns i metod 2 är;  

 Domän objekt modellering – utforskning och förklaring av problemet. 

Objektmodellen resulterar i ett ramverk där funktioner adderas. 

 Utveckling med hjälp av funktioner – en funktion som är för komplex 

för att implementera på två veckor delas i mindre delar tills de är små 

nog att kunna kallas för funktion.  

 Individuell klass (kod) ägarskap – varje klass har en ensam person som 

är ansvarig för konsistens, prestationer och konceptuell integritet för 

klassen. 

 Funktionsteam – en liten och dynamiskt formad grupp som utför en 

aktivitet.  

 Inspektion – användning av de mest kända felsökningsmekanismerna.  

 Kontinuerlig utveckling av prototyp – det ska alltid finnas en 

fungerande prototyp av systemet. Nya funktioner läggs till prototypen i 

takt med att funktioner blir färdigställda.  
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Metod 3 
Övergripande beskrivning 

Metod 3 erbjuder ramverk, snarare än en metod, som stöder snabb, iterativ och 

samverkande systemutveckling. Metod 3 drivs av ett konsortium som är 

ansvarig för utvecklingen av metoden. Metod 3 täcker in hela 

systemutvecklingsprocessen, se figur 5, och erbjuder både projektledning, en 

arbetsprocess och metoder/modeller och aktiviteter. 

 

Figur 5 – Metod 3 och systemutvecklingsprocessen. 

Agil tyngdpunkt 

De agila principer som metod 3 främst fokuserar på är; 

 Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen 

under hela projektet. 

 Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par 

månaders mellanrum, ju oftare desto bättre.  

 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet 

att förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet.  

 Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande 

team.  

 

Värderingar och principer 

Metod 3 bygger på värderingen att resurser och tidsram är icke justerbara 

medan målen och funktionaliteten är justerbara. I metod 3 finns även åtta 

principer; 

 Fokus på affärsbehovet – varje delleverans ska skapa ett affärsvärde. 

Varje beslut ska fattas med projektets övergripande mål i åtanke.  

 Leverera i tid – varje tidsbox är tre veckor och slutdatumet ändras aldrig.  

 Samarbete – varje team har ingenjörer, affärsanalytiker, 

affärsambassadörer och testare. Alla arbetar tillsammans och hjälper 

varandra. 

 Kompromissa aldrig när det gäller kvalitet – allt som utvecklas under en 

iteration ska leva upp till de krav som specificerades, varken mer eller 

mindre. 
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 Skapa delleveranser utifrån en stadig grund – för att leverera affärsnytta 

i ett tidigt skede. 

 Utveckling ska ske iterativt. 

 Kommunicera kontinuerligt och klart.  

 Kontrollera projektet – det är viktigt att ha kontroll över projektet hela 

tiden. 

 

Projektledning 

I metod 3 leds och styrs projekten med hjälp av till exempel leveransplaner, 

plan för timebox och timebox granskningar. I metod 3 finns förslag på 

aktiviteter för projektledning i varje fas men det finns inga krav på att dessa ska 

användas. 

 

Arbetsprocess 

Arbetsprocessen i metod 3 består av fyra olika faser, se figur 6;  

 förstudie och affärsstudie (feasibility and business study) – avgöra om 

det finns en genomförbarlösning på problemet och att ta fram hög nivå 

krav på projektet. 

 funktionell modell iteration (functional model iteration)– omvandling av 

affärskraven till en genomförbar lösning.  

 design och bygg iteration (design and build iteration) – omvandling av 

modellen, som togs fram i föregående steg, till en fullt fungerande 

produkt. 

 Implementering – flytt av produkt från utvecklingsmiljö till användarnas 

miljö.  

 

 

Figur 6 - Arbetsprocessen i metod 3. 

Roller  

I metod 3 beskrivs 15 roller och de mest centrala är; 

 Utvecklare - utvecklare och erfarna utvecklare är de enda 

utvecklingsrollerna. De erfarna utvecklarna har erfarenhet från de 

uppgifter som ingår som utvecklare. 
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 Teknisk koordinator – den tekniska koordinatorn definierar systemets 

arkitektur och är ansvarig för den tekniska kvaliteten i projektet. 

 Användare ambassadör – ska tillföra kunskap från användarnas 

synvinkel. 

 Visionär – är den person från användarorganisationen som har den bästa 

förståelsen för systemet och projektet. Förmodligen den person som 

kom med förslaget till projektet. 

 Verkställande sponsor – är den person från användarorgansationen som 

har det ekonomiska ansvaret.  

Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

I metod 3 används fem olika tekniker; 

 Handledarledda workshops – är en specialiserad typ av möte, med ett 

klart mål, som leds av en oberoende person.   

 MoSCoW prioritering – används för att prioritera och bokstäverna står 

för Must have, Should have, Could have och Won´t have this time. 

 Iterativ utveckling – är den huvudsakliga tekniken för att skapa en 

levererbar produkt utifrån hög nivå målen. 

 Modellering – modeller används för att förbättra kommunikation och för 

att skapa eller utmana idéer genom att göra dessa synliga. 

 Timeboxing – är en teknik som används för att säkerställa att leveranser 

sker i tid. 
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Metod 4 
Övergripande beskrivning 

Metod 4 är en iterativ och inkrementell metod för systemutveckling. Metod 4 

har fokus på att leda systemutvecklinsprojekt. Metod 4 förespråkar oberoende, 

små och självorganiserade utvecklingsteam som arbetar som längst i 30 dagars 

cykler. Metod 4 täcker in delarna från kravspecificering till systemtest i 

systemutvecklingsprocessen, se figur 7. Metod 4 låter utvecklarna själva välja 

vilka utvecklingstekniker, verktyg eller arbetssätt som de vill använda. Detta 

gör att det varken finns en process eller metoder/modeller/aktiviteter från 

design till integrationstest. 

 

Figur 7 – Metod 4 och systemutvecklingsprocessen. 

 

Agil tyngdpunkt 

De agila principer som metod 4 främst fokuserar på är; 

 Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer 

effektivt och justerar sitt beteende därefter.  

 Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande 

team.  

 

Värderingar och principer 

I metod 4 nämns inga specifika värderingar eller principer. 

 

Roller 

Metoden förespråkar rollerna; 

 Produktägare – representerar samtliga intressenters intressen, samlar in 

krav. 

 Team – utvecklar funktionaliteten och ansvarar för utfallet. Inget 

definierat antal men förespråkar tvärfunktionella, självorganiserade och 

självstyrda team. 

 Master – lära ut, implementera och övervaka utvecklingsarbetet.  
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Projektledning 

Metod 4 har en tydlig projektledning som sker genom två typer av möten; 

 Sprintplaneringsmöte – Produktägaren och teamet planerar arbe-

tet inför nästa sprint utifrån de prioriterade kraven. Längden på 

mötet får längst vara 8 timmar. 

 Dagligt möte – Varje teammedlem berättar om arbetet som ut-

förts från föregående möte, vad denne ska arbeta med fram till 

nästa möte och vilka eventuella hinder som finns. Längden på 

mötet ska vara ungefär 15 minuter. 

Arbetsprocess 

Inom metod 4 finns en tydlig arbetsprocess för specificering av krav och 

integrationstester. Arbetet från specificering av krav fram till integrationstester 

utförs iterativt, i sprintar, det vill säga i cykler för att ständigt förbättra och 

utveckla projektresultatet.  

 

Ett  utvecklingsprojekt startar med en vision om det system som ska utvecklas. 

De funtionella och icke funktionella kraven som ska leverera visionen 

sammanställs i en product backlog. Product backloggen prioriteras och fördelas 

in i en sprint backlog för varje sprint, bestående av max 30 kalenderdagar. Varje 

sprint initieras med en sprintplaneringsmöte och under sprinten träffas teamet 

för dagliga möten för att synkronisera teamets medlemmar. I slutet av sprinten 

hålls en sprintåterblick där resultatet av sprinten presenteras. Efter detta möte 

håller master en sprintutvärdering. Arbetsprocessen för metod 4 beskrivs i figur 

8. 

 

 

Figur 8 - Arbetsprocess i metod 4. 
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Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

Aktiviteter, metoder och arbetsprodukter finns specificerat för krav 

specificering och integrations tester. Processen däremellan med design, kodning 

och enhetstest är dock inte specificerad. Aktiviteter som utförs i metod 4 är; 

 Sprintåterblick – presenterar resultatet från sprinten för produkt-

ägaren och övriga intressenter. Längden på mötet får längst vara 

4 timmar. 

 Sprintutvärdering – sprinten utvärderas gällande förbättringar, 

effektivisering och vad som ska bibehållas i arbetet inför nästa 

sprint. Längden på mötet får längst vara 3 timmar. 
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Metod 5 
Övergripande beskrivning 

Metod 5 fokuserar på att programmera det som kunden har specificerat och att 

testa denna kod genom iterativ och snabb utveckling. Metoden fokuserar främst 

på tekniker och ”best practice” vid systemutveckling. Metod 5 täcker in delarna 

från krav specificering till systemtest, se figur 9. 

 

Figur 9 – Metod 5 och systemutvecklingsprocessen. 

Agil tyngdpunkt 

De agila principer som metod 5 främst fokuserar på är; 

 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste 

sättet att förmedla information, både till och inom utvecklings-

teamet. 

 Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och 

användare skall kunna  

hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 

 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – 

är grundläggande.  

Värderingar och principer 

Metoden bygger på värderingarna; 

 Enkelhet - utveckla enklaste möjliga produkt utifrån de krav som 

finns. 

 Kommunikation – kommunikation mellan projektets intressenter 

ska vara effektiv. 

 Återkoppling - kommunicera arbetet ofta och på ett tidigt stadie. 

 Mod – att göra och hålla fast vid sina beslut. 

Inga principer nämns i metod 5. 
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Roller 

Metod 5 förespråkar rollerna; 

 Programmerare 

 Kund  

 Testare 

 Tracker – mäter framstegen mot målen. 

 Coach – ansvarar för processen. 

 Konsult – besitter specifik teknisk kunskap som krävs. 

 Chef – fattar alla beslut. 

 

Projektledning 

Inom metod 5 används planning game för att bestämma utgivnings- och 

iterationsplanering. 

 

Arbetsprocess 

Arbetsprocessen inom metod 5 består av sex faser, se figur 10; 

 Utforskning (Exploration phase) – kunden skapar användarhisto-

rier. 

 Planering (Planning phase) – användarhistorierna prioriters. 

 Iterationer för release (Iterations to release) - utveckling i flera ite-

rationer. 

 Produktion (Productionizing phase) – systemet testas av kunden 

och produceras sedan. 

 Underhåll (Maintenance phase) – producerade delar av systemet 

underhålls. 

 Död (Death phase) – när samtliga användarhistorier är skapade 

och producerade. 
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Figur 10 - Arbetsprocessen i metod 5. 

Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

Finns tydliga aktiviteter och metoder för arbetet från krav specificering till 

systemtest genom de fem faserna i arbetsprocessen. Metod 5 består av 12 

oberoende utvecklingsmetoder; 

 Hela team – hela teamet sitter tillsammans. 

 Små releaser. 

 Kundtest – utvecklas tillsammans med kunden. 

 Par programmering – all programmering sker parvis. 

 Kollektivt kodägande – kod kan ändras av vilket programme-

ringspar som helst. 

 Kodningsstandard – koden ska se likadan ut oberoende pro-

grammeringspar. 

 Hållbart tempo – arbetet ska utföras i en takt som kan upprätthål-

las på obestämd tid. 

 Metafor – gemensam vision av programmet. 

 Kontinuerlig integration - Systemet hålls helt integrerat i alla lä-

gen. 

 Testdriven utveckling. 

 Designutveckling – avskaffning av dubbelarbete och ökad sam-

manhållning i koden. 

 Enkel design – så enkel design som möjligt.  
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Metod 6 
Övergripande beskrivning 

I metod 6 begränsas mängden arbete som kan pågå samtidigt. I metod 6 

används ett pull-flöde för att identifiera problem och för att stimulera 

sammarbete. Är en förändringsledningsmetod men det finns ingen process för 

systemutveckling eller projektledning. Metod 6 täcker in delarna från 

kravspecificering till systemtest i systemutvecklingsprocessen, se figur 11. 

 

Figur 11 – Metod 6 och systemutvecklingsprocessen. 

Agil tyngdpunkt 

Metod 6 fokuserar inte på någon av de agila principerna men det övergripande 

synsättet stämmer överens med det övergripande agila synsättet. 

 

Värderingar och principer 

I metod 6 nämns tre principer; 

 Utgå från nuvarande process – införande av metoden kräver inte 

en radikal förändring av den nuvarande processen utan metoden 

ska hjälpa till att utveckla processen.  

 Skapa en överenskommelse om införande av en stegvis föränd-

ring – utan en överenskommelse om att en förändring ska ske så 

är det inte rätt miljö för att införa metoden. 

 Respektera tidigare processer, roller, ansvar och titlar – genom att 

respektera processer, roller, ansvar och titlar kommer stödet för 

införande av metoden att öka på sikt.  

Roller 

I metod 6 nämns inga roller. 

 

Projektledning 

Inom metod 6 används arbetstavlan för att leda projekt. Dock beskriver inte 

metoden hur projektledningen ska tillgå.  
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Arbetsprocess 

Inom metod 6 beskrivs inga arbetsprocesser. 

 

Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

Aktiviteter tydliggörs genom att visualisera arbetsflödet med hjälp av 

en arbetstavla för att bedriva förändringsarbete, dock finns inga fördefi-

nierade aktiviteter. På arbetstavlan kartläggs arbetsflödet på ett diagram 

med kolumner för varje steg i värdeflödet, se figur 12. arbetskort place-

ras sedan i kolumnerna, representerade det nuvarande läget för aktivite-

ten. När arbetet sedan uppfyller angivna policyer för att vara slutfört 

flyttas arbetskortet till nästa kolumn. Arbetskorten rör sig från vänster 

till höger över varje kolumn och visualiserar därmed arbetsflödet ge-

nom hela värdeflödet. Nyckeln till ett fungerande arbetssystem är att 

arbetet i varje kolumn är begränsat med tydliga policyer, till exempel 

definitionen om vad som är klart i varje steg men också tilldela tydliga 

gränser för hur många uppgifter som samtidigt kan pågå i varje arbets-

steg.  
 

 

Figur 12 - Exempel på en arbetstavla i metod 6. 

De arbetssätt som används i metod 6 är; 

 Visualisering – att synliggöra arbetsflödet är nyckeln för att förstå 

det pågående arbetet. 

 Begränsa det pågående arbetet – det är viktigt att det pågående 

arbetet i varje del av arbetsflödet är begränsat. På detta sätt skap-

as en balans mellan resurser och system. 

 Hantera flödet – arbetet i varje del av flödet ska kontrolleras, mä-

tas och rapporteras.  

 Tydliggör policyer – med en tydlig förståelse är det möjligt att 

diskutera frågor på ett rationellt, empiriskt och objektivt sätt. 
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 Skapa återkoppling – skapa samverkan mellan arbetsflödet och 

efterfrågan. 

 Förbättra samverkan och utveckla experimenterandet – när ett 

team har en delad förståelse för arbetet, arbetsflödet, process och 

risk är det troligt att de delar uppfattning om ett problem och fö-

reslår förbättringar som kan fattas i samförstånd.  

Metod 7 
Övergripande beskrivning 

Metod 7 är en nedskuren variant av Rational Unified Process (RUP). Metod 7 

använder ett agilt tillvägagångssätt som fokuserar både på den större livscykeln 

och på iterationerna i varje steg för att kunna leverera delleveranser. Metod 7 

täcker hela systemutvecklingsprocessen, se figur 13, men erbjuder inga 

arbetsmetoder, arbetsmodeller eller aktiviteter. 

 

Figur 13 – Metod 7 och systemutvecklingsprocessen. 

Agil tyngdpunkt 

De agila principer som metod 7 främst fokuserar på är; 

 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – 

är grundläggande.  

 

Värderingar och principer 

I metod 7 nämns inga värderingar men sju principer nämns; 

 Personalen vet vad de gör – människor läser inte detaljerad pro-

cess dokumentation men de vill ha riktlinjer hög nivå och trä-

ning. 

 Enkelhet – allt ska beskrivas på några få sidor, inte på tusentals. 
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 Agilt – metoden utgår från de värderingar som nämns i det agila 

manifestet. 

 Fokus på aktiviteter som skapar ett högt värde – fokus ligger på 

aktiviteter som skapar värde. 

 Verktygsoberoende – metoden specificerar inte vilka verktyg som 

ska användas. 

 Du vill skräddarsy denna produkt för att tillgodose dina egna 

behov – du måste inte införskaffa ett speciellt verktyg eller gå en 

specifik kurs utan du får skräddarsy din metod på egen hand. 

Roller 

Inga specifika roller uttrycks i metod 7. 

 

Projektledning 

I metod 7 är projektledning ett av de sju arbetsflödena, dock nämns inte i detalj 

hur projektledning ska utföras. 

 

Arbetsprocess 

Metod 7 består av sju arbetsflöden och fyra faser vilka kan ses i figur 14. 

Figuren visar även i vilken fas som de sju arbetsflöden är mest använda. 

 

Figur 14 - Arbetsflöden och faser i metod 7. 

 

De fyra faserna är; 

 Start (Inception) – identifikation av projektets omfång, potentiell 

arkitektur för systemet och att skapa initial projekt finansiering 

och att få intressenternas accepterande. 

 Etablering (elaboration) – målet är att skapa system arkitekturen. 
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 Konstruktion (construction) – målet är att bygga fungerande pro-

gramvara med delleveranser som möter de högst prioriterade 

målen hos intressenterna. I denna fas utförs arbetet i iterationer.  

 Övergång (transition) – målet är att verifiera och distribuera sy-

stemet till produktionsmiljön. 

De sju arbetsflödena är; 

 Modell (Model) – Innehåller affärsmodellering, krav, analys och 

design. 

 Implementation – målet är att omvandla modellen till körbar kod 

och att utföra enhetstester. 

 Test – en objektiv utvärdering av den utvecklade applikationen 

utförs för att försäkra att applikationen uppfyller de uppsatta 

kraven. Tester som genomförs är enhetstest, användbarhetstester 

och acceptanstester. 

 Distribution (deployment) – planera så att den nyutvecklade ap-

plikationen kan distribueras till kunden på ett bra sätt. 

 Konfiguration (configuration) – säkerställer att artefakterna i sy-

stemet kan spåras och att olika versioner är tydligt märkta. 

 Projektledning (projekt management) – styr aktiviteterna som ut-

förs under projektets gång. Inkluderar riskhantering, projektled-

ning och korrdinerar externa resurser, för att säkerställa att pro-

jektet levereras i tid, inom budget och uppfyller målen. 

 Omgivning (enviroment)– säkerställer att projektet utförs i rätt 

miljö. Till exempel när det gäller mjuk- och hårdvara. 

Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

Inga arbetsmodeller, arbetsmetoder eller aktiviteter nämns i metod 7. I metoden 

är det fritt fram att använda de arbetsmodeller, arbetsmetoder eller aktiviteter 

som passar bäst. 
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Metod 8 
Övergripande beskrivning 

Metod 8 har ett end-to-end fokus på värdeflödet genom hela 

systemutvecklingen. End-to-end syftar på skedet från det att kunden riktar en 

efterfrågan tills dess att kundens behov är uppfyllda. Syfte med metod 8 är att 

eliminera alla aktiviteter som inte skapar ett värde för kunden. I metod 8 nämns 

enbart principer och det finns därför ingen projektledning, process eller 

arbetsmetod, arbetsmodell, aktivitet. Se figur 15. 

 

Figur 15 - Metod 8 och systemutvecklingsprocessen. 

Agil tyngdpunkt 

De agila principer som metod 8 främst fokuserar på är; 

 Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och 

kontinuerlig leverans av värdefull programvara.  

 Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och 

det stöd de behöver, och lita på att de får jobbet gjort.  

Värderingar och principer 

I metod 8 nämns inga värderingar men sju principer nämns; 

 Optimera helheten - Utvecklingen ska grunda sig i en förståelse 

för vad kunderna ska använda programmet till och på vilket sätt 

programmet ska hjälpa användaren 

 Eliminera slöseri - Slöseri, enligt metoden, är allting som inte ad-

derar ett värde till kunden direkt eller adderar kunskap om hur 

värde kan levereras på ett mer effektivare sätt 

 Bygg in kvalitet - använd små lager och producera små mängder 

vid rätt tidpunkt. 
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 Konstant lärande - skapa kunskap och för in denna kunskap i 

produkten. 

 Leverera fort – mjukvara är ett flöde där design, utveckling och 

leverans är en del av små förändringar. 

 Fatta beslut så sent som möjligt – genom att fatta beslut så sent 

som möjligt så minskar risken för felaktiga beslut då kunskap har 

skapats under processens gång.  

 Respektera människor – respekt innebär att istället för att berätta 

för en medarbetare vad den ska göra och hur den ska göra det så 

förväntas medarbetarna själva ha den kunskapen. 

Roller 

Inga specifika roller uttrycks i metod 8. 

 

 Projektledning 
I metoden nämns inget om projektledning. 

 

Arbetsprocess 

I metoden beskrivs inte någon arbetsprocess. 

 

Arbetsmetoder, arbetsmodeller, arbetsprodukter och aktiviteter  

I metoden nämns inga arbetsmetoder, arbetsmodeller eller aktiviteter. 
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Strategiska mål – SPV 
Nedan följer de strategiska mål som ni individuellt ska värdera genom att 

uppskatta hur väl ett strategiskt mål kan uppfyllas med hjälp av en agil metod. 

 

Mål 1  

Sätta användaren i fokus vid systemutveckling och förvaltning. 

 

Mål 2  

Skapa förutsättningar att proaktivt kunna utveckla produkter, tjänster och avtal 

tillsammans med kunder, intressenter och uppdragsgivare. 

 

Mål 3 

Vara en nytänkande myndighet, i framkant vad gäller effektivitet och 

kompetens. 

 

Mål 4 

Skapa IT-stöd som är enkla att använda och med tydlig verksamhetsnytta samt 

en kontinuerlig uppföljning av nyttoeffekter. 

 

Mål 5  
Vara effektiva genom att ha tydliga arbetsprocesser och riktlinjer. 

 

Mål 6 
Skapa IT-lösningar med god kvalitet. 

 

Mål 7 
Utveckla ett arbetsklimat som uppmuntrar ansvarstagande, samarbete, 

delaktighet, lärande och utveckling. 

 

Mål 8 

Sträva efter en flexibel systemutvecklingsprocess som skapar förutsättningar att 

leverera verksamhetsnytta i mindre delar och med kortare tid mellan leveranser. 
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Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 

Metod 1         

Metod 2         

Metod 3         

Metod 4         

Metod 5         

Metod 6         

Metod 7         

Metod 8         

 

Bedömningsskala: 1 = Ingen passform, 2 = väldigt låg, 3 = låg, 4 = medium, 5 

= hög, 6 = väldigt hög, 7 = perfekt passform 
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Bilaga B: Intervjuguide 
Frågor ställda till respondenter 
 

1. Vad är dina/era erfarenheter av agilt? 

 

2. Vad är er definition av agilt? 

 

3. Arbetar ni efter någon specifik agil metod? 

 

4. Varför valde ni att börja arbeta efter en agil systemutvecklings-

metod? 

 

5. I vilken omfattning arbetar ni agilt? 

 

6. I de flesta agila systemutvecklingsmetoder nämns inte förstudien, 

är det något som ni använder? 

 

7. Hur ser ert förarbete ut och hur omfattande är det? 

 

8. Upplever ni att ni har mindre kontroll då ni arbetar efter en agil 

systemutvecklingsmetod än vad ni hade när ni arbetade efter en 

traditionell systemutvecklingsmetod? 

 

9. Har ni upplevt att ni varit tvungna att anpassa projektstyrnings-

metoden för att arbeta med en agil systemutvecklingsmetod? 
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Bilaga C: Resultat utvärderingar 
Ifyllda utvärderingar från samtliga i utvärderingsgruppen 

I tabell 8 – 13 visas utvärderarnas enskilda utvärderingar. 

Tabell 8 - Utvärdering 1. 

 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 Väldigt hög Hög Hög Hög Låg Hög Hög Ingen  

passform 

Metod 2 Hög Låg Hög Hög Väldigt hög Hög Medium Perfekt 

passform 

Metod 3 Perfekt 

passform 

Väldigt hög Hög Hög Väldigt hög Hög Väldigt hög Perfekt  

passform 

Metod 4 Hög Väldigt hög Hög Hög Hög Hög Perfekt  

passform 
Perfekt  

passform 

Metod 5 Väldigt hög Hög Hög Hög Väldigt hög Hög Perfekt 

passform 
Perfekt  

passform 

Metod 6 Hög Medium Hög Medium Medium Medium Hög Ingen  

passform 

Metod 7 Medium Medium Medium Hög Väldigt hög Hög Medium Hög 

Metod 8 Perfekt  

passform 
Medium Hög Hög Låg Hög Perfekt  

passform 
Perfekt  

passform 

 

Tabell 9 - Utvärdering 2. 

 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 Väldigt 

låg 

Hög Medium Medium Ingen 

passform 

Medium Hög Väldigt hög 

Metod 2 Väldigt 

låg 

Hög Medium Låg Väldigt låg Hög Hög Väldigt hög 

Metod 3 Låg Väldigt 

hög 

Medium Hög Medium Perfekt 

passform 

Hög Perfekt 

passform 

Metod 4 Väldigt 
låg 

Medium Medium Låg Väldigt låg Hög Väldigt hög Väldigt hög 

Metod 5 Låg Medium Väldigt hög Låg Medium Medium Hög Väldigt hög 

Metod 6 Väldigt 
låg 

Låg Medium Väldigt låg Väldigt låg Medium Medium Väldigt hög 

Metod 7 Låg Låg Medium Hög Väldigt låg Medium Medium Väldigt hög 

Metod 8 Väldigt 
låg 

Låg Medium Medium Ingen 
passform 

Hög Låg Väldigt hög 
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Tabell 10 - Utvärdering 3. 

 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 Väldigt 
låg 

Hög Medium Medium Ingen 
passform 

Medium Hög Väldigt hög 

Metod 2 Väldigt 

låg 

Hög Medium Låg Väldigt låg Hög Hög Väldigt hög 

Metod 3 Låg Väldigt 
hög 

Medium Hög Medium Perfekt 
passform 

Hög Perfekt 
passform 

Metod 4 Väldigt 

låg 

Medium Medium Låg Väldigt låg Hög Väldigt 

hög 

Väldigt hög 

Metod 5 Låg Medium Väldigt 
hög 

Låg Medium Medium Hög Väldigt hög 

Metod 6 Väldigt 

låg 

Låg Medium Väldigt 

låg 

Väldigt låg Medium Medium Väldigt hög 

Metod 7 Låg Låg Medium Hög Väldigt låg Medium Medium Väldigt hög 

Metod 8 Väldigt 

låg 

Låg Medium Medium Ingen 

passform 

Hög Låg Väldigt hög 

 

 

Tabell 11 - Utvärdering 4. 

 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 Ingen 

passform 
Ingen 

passform 
Väldigt låg Låg Väldigt låg Medium Medium Medium 

Metod 2 Ingen 

passform 
Ingen 

passform 
Ingen 

passform 
Låg Väldigt hög Medium Låg Medium 

Metod 3 Hög Väldigt hög Medium Låg Hög Hög Väldigt 

hög 
Väldigt 

hög 

Metod 4 Väldigt låg Väldigt hög Medium Medium Hög Medium Väldigt 

hög 
Väldigt 

hög 

Metod 5 Ingen 

passform 
Väldigt låg Väldigt låg Låg Väldigt låg Låg Hög Hög 

Metod 6 Väldigt låg Ingen 

passform 
Låg Låg Ingen 

passform 
Medium Väldigt 

hög 
Låg 

Metod 7 Låg Ingen 

passform 
Väldigt låg Låg Väldigt låg Väldigt 

hög 
Låg Medium 

Metod 8 Låg Väldigt låg Medium Låg Ingen 

passform 
Låg Medium Medium 
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Tabell 12 - Utvärdering 5. 

 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 Medium Medium Hög Medium Medium Väldigt hög Hög Väldigt 
hög 

Metod 2 Medium Medium Väldigt 

hög 
Medium Väldigt hög Perfekt 

passform 
Väldigt hög Väldigt 

hög 

Metod 3 Väldigt 

hög 
Perfekt 

passform 
Väldigt 

hög 
Väldigt 

hög 
Väldigt hög Perfekt 

passform 
Hög Väldigt 

hög 

Metod 4 Medium Väldigt hög Väldigt 

hög 
Medium Väldigt hög Hög Perfekt 

passform 
Väldigt 

hög 

Metod 5 Väldigt 
låg 

Väldigt låg Medium Väldigt 
låg 

Medium Låg Medium Medium 

Metod 6 Väldigt 

låg 
Väldigt låg Låg Låg Medium Låg Medium Medium 

Metod 7 Väldigt 
låg 

Väldigt låg Medium Väldigt 
låg 

Väldigt låg Låg Väldigt låg Låg 

Metod 8 Väldigt 

låg 
Väldigt låg Låg Låg Ingen 

passform 
Låg Väldigt låg Låg 

 

Tabell 13 - Utvärdering 6. 

 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 Hög Medium Medium Medium Väldigt låg Hög Väldigt hög Perfekt  
passform 

Metod 2 Medium Medium Medium Låg Låg Medium Väldigt hög Perfekt  

passform 

Metod 3 Låg Medium Medium Medium Medium Hög Väldigt hög Perfekt  
passform 

Metod 4 Låg Låg Medium Låg Medium Låg Väldigt hög Perfekt  

passform 

Metod 5 Låg Låg Medium Låg Medium Låg Väldigt hög Perfekt  
passform 

Metod 6 Låg Väldigt låg Väldigt låg Låg Medium Väldigt låg Hög Perfekt  

passform 

Metod 7 Låg Låg Medium Låg Väldigt låg Låg Väldigt hög Perfekt  
passform 

Metod 8 Låg Medium Hög Väldigt låg Väldigt låg Medium Väldigt hög Perfekt  

passform 
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Bilaga D: Beräkningar 
Oskarpa värden beräknade i steg 5 i TS-metoden 

I tabell 14 – 19 visas de oskarpa värdena för varje enskild utvärdering. 

Tabell 14 - Oskarpa värden för utvärdering 1. 

 Mål 1 Mål 2 

Metod 1 0,70 0,75 0,85 0,90 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 2 0,55 0,60 0,70 0,75 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 3 0,90 1,00 1,00 1,00 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 4 0,55 0,60 0,70 0,75 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 5 0,70 0,75 0,85 0,90 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 6 0,55 0,60 0,70 0,75 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 7 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 8 0,90 1,00 1,00 1,00 0,40 0,45 0,55 0,60 

 Mål 3 Mål 4 

Metod 1 0,55 0,60 0,70 0,75 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 2 0,55 0,60 0,70 0,75 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 3 0,55 0,60 0,70 0,75 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 4 0,55 0,60 0,70 0,75 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 5 0,55 0,60 0,70 0,75 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 6 0,55 0,60 0,70 0,75 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 7 0,40 0,45 0,55 0,60 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 8 0,55 0,60 0,70 0,75 0,55 0,60 0,70 0,75 

 Mål 5 Mål 6 

Metod 1 0,25 0,30 0,40 0,45 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 2 0,70 0,75 0,85 0,90 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 3 0,70 0,75 0,85 0,90 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 4 0,55 0,60 0,70 0,75 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 5 0,70 0,75 0,85 0,90 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 6 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 7 0,70 0,75 0,85 0,90 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 8 0,25 0,30 0,40 0,45 0,55 0,60 0,70 0,75 

 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 0,55 0,60 0,70 0,75 0,00 0,00 0,00 0,10 

Metod 2 0,40 0,45 0,55 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 3 0,70 0,75 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 4 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 5 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 6 0,55 0,60 0,70 0,75 0,00 0,00 0,00 0,10 

Metod 7 0,40 0,45 0,55 0,60 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 8 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 
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Tabell 15 - Oskarpa värden för utvärdering 2. 

 Mål 1 Mål 2 

Metod 1 0,10 0,15 0,25 0,30 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 2 0,10 0,15 0,25 0,30 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 3 0,25 0,30 0,40 0,45 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 4 0,10 0,15 0,25 0,30 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 5 0,25 0,30 0,40 0,45 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 6 0,10 0,15 0,25 0,30 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 7 0,25 0,30 0,40 0,45 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 8 0,10 0,15 0,25 0,30 0,25 0,30 0,40 0,45 

 Mål 3 Mål 4 

Metod 1 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 2 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 3 0,40 0,45 0,55 0,60 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 4 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 5 0,70 0,75 0,85 0,90 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 6 0,40 0,45 0,55 0,60 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 7 0,40 0,45 0,55 0,60 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 8 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

 Mål 5 Mål 6 

Metod 1 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 2 0,10 0,15 0,25 0,30 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 3 0,40 0,45 0,55 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 4 0,10 0,15 0,25 0,30 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 5 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 6 0,10 0,15 0,25 0,30 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 7 0,10 0,15 0,25 0,30 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 8 0,00 0,00 0,00 0,10 0,55 0,60 0,70 0,75 

 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 0,55 0,60 0,70 0,75 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 2 0,55 0,60 0,70 0,75 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 3 0,55 0,60 0,70 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 4 0,70 0,75 0,85 0,90 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 5 0,55 0,60 0,70 0,75 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 6 0,40 0,45 0,55 0,60 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 7 0,40 0,45 0,55 0,60 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 8 0,25 0,30 0,40 0,45 0,70 0,75 0,85 0,90 
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Tabell 16 - Oskarpa värden för utvärdering 3. 

 Mål 1 Mål 2 

Metod 1 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 

Metod 2 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 

Metod 3 0,55 0,60 0,70 0,75 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 4 0,10 0,15 0,25 0,30 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 5 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 6 0,10 0,15 0,25 0,30 0,00 0,00 0,00 0,10 

Metod 7 0,25 0,30 0,40 0,45 0,00 0,00 0,00 0,10 

Metod 8 0,25 0,30 0,40 0,45 0,10 0,15 0,25 0,30 

 Mål 3 Mål 4 

Metod 1 0,10 0,15 0,25 0,30 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 2 0,00 0,00 0,00 0,10 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 3 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 4 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 5 0,10 0,15 0,25 0,30 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 6 0,25 0,30 0,40 0,45 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 7 0,10 0,15 0,25 0,30 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 8 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

 Mål 5 Mål 6 

Metod 1 0,10 0,15 0,25 0,30 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 2 0,70 0,75 0,85 0,90 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 3 0,55 0,60 0,70 0,75 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 4 0,55 0,60 0,70 0,75 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 5 0,10 0,15 0,25 0,30 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 6 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 7 0,10 0,15 0,25 0,30 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 8 0,00 0,00 0,00 0,10 0,25 0,30 0,40 0,45 

 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 2 0,25 0,30 0,40 0,45 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 3 0,70 0,75 0,85 0,90 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 4 0,70 0,75 0,85 0,90 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 5 0,55 0,60 0,70 0,75 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 6 0,70 0,75 0,85 0,90 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 7 0,25 0,30 0,40 0,45 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 8 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 
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Tabell 17 - Oskarpa värden för utvärdering 4. 

 Mål 1 Mål 2 

Metod 1 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 2 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 3 0,70 0,75 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 4 0,40 0,45 0,55 0,60 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 5 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 6 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 7 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 8 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 

 Mål 3 Mål 4 

Metod 1 0,55 0,60 0,70 0,75 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 2 0,70 0,75 0,85 0,90 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 3 0,70 0,75 0,85 0,90 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 4 0,70 0,75 0,85 0,90 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 5 0,40 0,45 0,55 0,60 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 6 0,25 0,30 0,40 0,45 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 7 0,40 0,45 0,55 0,60 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 8 0,25 0,30 0,40 0,45 0,25 0,30 0,40 0,45 

 Mål 5 Mål 6 

Metod 1 0,40 0,45 0,55 0,60 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 2 0,70 0,75 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 3 0,70 0,75 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 4 0,70 0,75 0,85 0,90 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 5 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 6 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 7 0,10 0,15 0,25 0,30 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 8 0,00 0,00 0,00 0,10 0,25 0,30 0,40 0,45 

 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 0,55 0,60 0,70 0,75 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 2 0,70 0,75 0,85 0,90 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 3 0,55 0,60 0,70 0,75 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 4 0,90 1,00 1,00 1,00 0,70 0,75 0,85 0,90 

Metod 5 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 6 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 7 0,10 0,15 0,25 0,30 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 8 0,10 0,15 0,25 0,30 0,25 0,30 0,40 0,45 
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Tabell 18 - Oskarpa värden för utvärdering 5. 

 Mål 1 Mål 2 

Metod 1 0,55 0,60 0,70 0,75 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 2 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 3 0,25 0,30 0,40 0,45 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 4 0,25 0,30 0,40 0,45 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 5 0,25 0,30 0,40 0,45 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 6 0,25 0,30 0,40 0,45 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 7 0,25 0,30 0,40 0,45 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 8 0,25 0,30 0,40 0,45 0,40 0,45 0,55 0,60 

 Mål 3 Mål 4 

Metod 1 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 2 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 3 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 4 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 5 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 6 0,10 0,15 0,25 0,30 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 7 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 8 0,40 0,45 0,55 0,60 0,10 0,15 0,25 0,30 

 Mål 5 Mål 6 

Metod 1 0,10 0,15 0,25 0,30 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 2 0,25 0,30 0,40 0,45 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 3 0,40 0,45 0,55 0,60 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 4 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 5 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 6 0,40 0,45 0,55 0,60 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 7 0,10 0,15 0,25 0,30 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 8 0,10 0,15 0,25 0,30 0,40 0,45 0,55 0,60 

 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 0,70 0,75 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 2 0,70 0,75 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 3 0,70 0,75 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 4 0,70 0,75 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 5 0,70 0,75 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 6 0,55 0,60 0,70 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 7 0,70 0,75 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 8 0,70 0,75 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 
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Tabell 19 - Oskarpa värden för utvärdering 6. 

 Mål 1 Mål 2 

Metod 1 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 

Metod 2 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 3 0,25 0,30 0,40 0,45 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 4 0,55 0,60 0,70 0,75 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 5 0,55 0,60 0,70 0,75 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 6 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 7 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 8 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 

 Mål 3 Mål 4 

Metod 1 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 

Metod 2 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 3 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 4 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 5 0,40 0,45 0,55 0,60 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 6 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 7 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 8 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 

 Mål 5 Mål 6 

Metod 1 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 

Metod 2 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 3 0,40 0,45 0,55 0,60 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 4 0,25 0,30 0,40 0,45 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 5 0,25 0,30 0,40 0,45 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 6 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 7 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 8 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 

 Mål 7 Mål 8 

Metod 1 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 

Metod 2 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 3 0,25 0,30 0,40 0,45 0,25 0,30 0,40 0,45 

Metod 4 0,55 0,60 0,70 0,75 0,55 0,60 0,70 0,75 

Metod 5 0,40 0,45 0,55 0,60 0,40 0,45 0,55 0,60 

Metod 6 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 

Metod 7 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 

Metod 8 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 
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Bilaga E: Sammanslagning av 
individuella utvärderingar för varje 
projekt-mål par 
I tabell 20 – 27 visas sammanslagning av värdena för samtliga utvärde-

rare för varje enskild metod. 

Tabell 20 - Sammanslagning av värdena från samtliga utvärderare för metod 1. 

 Metod 1 

Mål 1 0,292 0,325 0,392 0,458 

Mål 2 0,317 0,350 0,417 0,483 

Mål 3 0,333 0,375 0,458 0,517 

Mål 4 0,333 0,375 0,458 0,517 

Mål 5 0,142 0,175 0,242 0,308 

Mål 6 0,433 0,475 0,558 0,617 

Mål 7 0,458 0,500 0,583 0,642 

Mål 8 0,450 0,492 0,542 0,600 

 

Tabell 21 - Sammanslagning av värdena från samtliga utvärderare för metod 2. 

 Metod 2 

Mål 1 0,258 0,300 0,383 0,442 

Mål 2 0,283 0,325 0,408 0,467 

Mål 3 0,358 0,400 0,483 0,542 

Mål 4 0,300 0,350 0,450 0,500 

Mål 5 0,425 0,475 0,575 0,625 

Mål 6 0,483 0,542 0,625 0,667 

Mål 7 0,450 0,500 0,600 0,650 

Mål 8 0,617 0,683 0,750 0,783 

Tabell 22 - Sammanslagning av värdena från samtliga utvärderare för metod 3. 

 Metod 3 

Mål 1 0,483 0,542 0,625 0,667 

Mål 2 0,608 0,667 0,750 0,792 

Mål 3 0,475 0,525 0,625 0,675 

Mål 4 0,475 0,525 0,625 0,675 

Mål 5 0,525 0,575 0,675 0,725 

Mål 6 0,667 0,733 0,800 0,833 

Mål 7 0,575 0,625 0,725 0,775 

Mål 8 0,725 0,800 0,850 0,875 
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Tabell 23 - Sammanslagning av värdena från samtliga utvärderare för metod 4. 

 Metod 4 

Mål 1 0,325 0,375 0,475 0,525 

Mål 2 0,525 0,575 0,675 0,725 

Mål 3 0,475 0,525 0,625 0,675 

Mål 4 0,350 0,400 0,500 0,550 

Mål 5 0,425 0,475 0,575 0,625 

Mål 6 0,425 0,475 0,575 0,625 

Mål 7 0,742 0,808 0,875 0,908 

Mål 8 0,742 0,808 0,875 0,908 

 

Tabell 24 - Sammanslagning av värdena från samtliga utvärderare för metod 5. 

 Metod 5 

Mål 1 0,308 0,350 0,433 0,492 

Mål 2 0,300 0,350 0,450 0,500 

Mål 3 0,425 0,475 0,575 0,625 

Mål 4 0,275 0,325 0,425 0,475 

Mål 5 0,375 0,425 0,525 0,575 

Mål 6 0,325 0,375 0,475 0,525 

Mål 7 0,583 0,642 0,725 0,767 

Mål 8 0,642 0,708 0,775 0,808 

 

Tabell 25 - Sammanslagning av värdena från samtliga utvärderare för metod 6. 

 Metod 6 

Mål 1 0,200 0,250 0,350 0,400 

Mål 2 0,158 0,200 0,283 0,342 

Mål 3 0,275 0,325 0,425 0,475 

Mål 4 0,225 0,275 0,375 0,425 

Mål 5 0,233 0,275 0,358 0,417 

Mål 6 0,275 0,325 0,425 0,475 

Mål 7 0,450 0,500 0,600 0,650 

Mål 8 0,392 0,442 0,508 0,558 

Tabell 26 - Sammanslagning av värdena från samtliga utvärderare för metod 7. 

 Metod 7 

Mål 1 0,358 0,417 0,500 0,542 

Mål 2 0,317 0,367 0,433 0,483 

Mål 3 0,433 0,492 0,575 0,617 

Mål 4 0,433 0,492 0,575 0,617 

Mål 5 0,333 0,392 0,475 0,517 

Mål 6 0,508 0,567 0,650 0,692 

Mål 7 0,458 0,517 0,600 0,642 

Mål 8 0,617 0,683 0,750 0,783 
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Tabell 27 - Sammanslagning av värdena från samtliga utvärderare för metod 8. 

 Metod 8 

Mål 1 0,267 0,317 0,383 0,433 

Mål 2 0,208 0,250 0,333 0,392 

Mål 3 0,333 0,375 0,458 0,517 

Mål 4 0,258 0,300 0,383 0,442 

Mål 5 0,058 0,075 0,108 0,192 

Mål 6 0,333 0,375 0,458 0,517 

Mål 7 0,392 0,442 0,508 0,558 

Mål 8 0,525 0,583 0,633 0,675 
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Bilaga F: Intervju Bolagsverket 
Intervju med Bolagsverket i sin helhet 

Vad är dina/era erfarenheter av agilt? 

När jag började arbeta med utveckling, som konsult för webbutveckling, för 

cirka 15 år sedan så arbetade jag med färre personer och med täta kontakter. Då 

fanns inte Scrum men det är så jag anser att vi arbetade redan då, täta 

kundkontakter och demonstrationer.  

 

Jag har arbetata på Bolagsverket i cirka 1,5 år nu. När jag kom hit så var det 

definerat att de arbetade agilt genom scrum-tavlor, dagliga möten och med 

beställare i teamen. Det jag har gjort är att föra in en SU-process och ett sätt att 

dokumentera. I detta arbete har vi tagit fram en integrerad SU-process som 

består av tre delar; Open Unified Process, Scrum och egna anpassningar. Det ni 

skriver om är något som jag funderat på under många år och har stor erfarenhet 

av.  

 

Vad är er definition av agilt? 

Vår definition är att arbeta i små team och med snabba iterationer med 

beställarkontakt. Inte att systemera upp hela kravbilden först och sedan börja 

utveckla utan investera i detaljer när det behövs. 

 

Arbetar ni efter någon specifik agil metod? 

Vi har tagit fram en SU-process som bygger på Open Unified Process, det är en 

variant som kan skräddarsys efter organisationen och där har fasen 

projektmanagement bytts ut mot Scrum, vi styr helt enkelt med Scrum. 

Metoden är Open Unified Process men styrningen är Scrum. Scrum säger inget 

om hur arbetsmomenten ska utföras eller hur dokumentering ska ske. Scrum är 

en styrform, samarbetsform. 

 

Varför valde ni att börja arbeta efter en agil systemutvecklingsmetod? 

Jag var inte formellt med på den tiden men det jag har hört är att det upplevdes 

som ett avstånd mellan IT-enheten och verksamheten. Verksamheten hade ingen 

inblick eller kontroll över de lösningar som togs fram. Detta är ett väldigt 

sammanfattat svar. Visionerna som fanns har uppfyllts genom införandet av en 

agil metod.  
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I vilken omfattning arbetar ni agilt? 

Vi har flera avledningar i kärnverksamheten. På IT-avdelning arbetar 80-90 

personer, där vi på systemenheten som förvaltar och utvecklar är ungefär 60 

stycken. Där arbetar vi med Scrum för både utveckling och förvaltning, akuta 

rättningar också. Detta har sedan smittat av sig till kärnverksamheten så Scrum-

tavlorna och morgonmötena används där också. Om det sedan används helt 

teoretiskt korrekt vet jag inte. Vad jag hört gillar de dock sättet att arbeta på, det 

har blivit en del av kulturen.  

 

I de flesta agila systemutvecklingsmetoder nämns inte förstudien, är 

det något som ni använder? 

Vilken systemutveckling du än använder så finns det alltid ett jobb innan 

projektet drar igång, verksamhetutveckling. Oavsett styrform på detta så finns 

kärnan kvar gällande hur verksamheten ska utvecklas, jag tror inte att Scrum 

ska berätta hur detta ska gå till utan det ska vi bestämma själva. 

 

Jag anser att detta är ett ledningsbeslut, hur mycket vill de investera innan ett 

beslut fattas gällande projektet. Hur mycket pengar är vi beredda att kasta bort? 

En kille som var med och formulerade det agila manifestet, DSDM Europa, 

ville stryka förstudier helt från världskartan vilket är extremt. Men vi 

myndigheter sitter fast, vi kan inte köra igång helt från noll, då blir det en 

skakig tillvaro. Mycket av det vi gör är styrt av lagar och regler vilket är den 

andra delen av myntet. Vi inte göra mer än vad vi kan med våra resurser, hur vi 

än vänder på det. 

 

Hur ser ert förarbete ut och hur omfattande är det? 

I projektanalys så hanteras prioritering och nedbrytning med någon vettig 

standard. I genomförandet, i SU-processen, är det speciellt för det finns en 

riskhantering. Vi arbetar med en startsäkringsfas där vi beskriver krav, systemet 

i helhet, och sätter arkitekturen och beskriver den. Sedan gör vi en teknisk 

riskanalys och sedan kör vi en sprint 0 för att prova om lösningen håller. När vi 

är säkra på det så bygger vi sedan utifrån backloggen, behovslistan. Vi kan inte 

enbart bygga utifrån verksamhetens prioritet eftersom det finns komplexitet och 

beroenden. Utifrån detta görs en leveransplan. Ett detaljerat tänk i detta. Det 

känns tryggt med sprint 0 för annars kan det bli väldigt dyrt. För oss behövs 

sprint 0 då vi har ett stort komplext samband med många aktörer och lösa 

förutsättningar. Det är inte bara att köra. 

 

Upplever ni att ni har mindre kontroll då ni arbetar efter en agil 

systemutvecklingsmetod än vad ni hade när ni arbetade efter en trad-

itionell systemutvecklingsmetod? 

Enligt mig är detta en filosofisk fråga och egentligen en fråga för ledningen. 

Om vi tittar på genomförandet av ett projekt i Pejl från start till mål, BP0-BP7, 

så investerar vi inte så mycket innan BP3 där genomförandet startar. Efter det 
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genomför vi en startsäkringsfas och sprint 0 där vi fokuserar mer på 

systemlösningens helhet och efter det skalar vi upp och kostnaden ökar. Men då 

är vi säkra på att projektet ska fortlöpa. Skulle vi arbeta helskaligt efter 

vattenfallsmetoden så skulle kostnaden vara hög innan BP3. Säger sedan 

styrgruppen nej till ett genomförande av projektet så har verksamheten kastat 

bort mycket pengar och resurser. 

 

Jag tycker det landar i en ledningsfilosofi. Genom att vi arbetar i sprintar så kan 

vi hela tiden avbryta projektet, redan efter sprint 0. Det blir inte så dyrt som det 

skulle bli om vi arbetade efter vattenfallsmetoden. 

 

Har ni upplevt att ni varit tvungna att anpassa projektstyrningsme-

toden för att arbeta med en agil systemutvecklingsmetod? 

Här har vi utmaningar. I Beslutspunkterna i Pejl ska det presenteras en tid, 

kostnad och innehåll vilket är svårt att göra om allt inte är utträtt. Här har vi 

utmaningar framför oss. Det som jag hört och läst är att tiden och kostanden ska 

hållas fast och funktionaliteten variera i agilt. Backloggen arbetas av så mycket 

som det hinns med men i Pejl ska en tydlig bild av kostnad, innehåll och sådant 

finnas. Alla parametrar i TKQ låses vilket gör styrningen mindre agil.  
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Bilaga G: Intervju 
Försäkringskassan IT 
Intervju med Försäkringskassan IT i sin helhet 

Vad är dina erfarenheter av agilt? 

För ett antal år sen började vi titta mer aktivt på agilt då RUP och liknande inte 

innehöll stöd för det vi ville förbättra. Ur vårt perspektiv blev RUP en död 

produkt. Vi har tittat på agilt mer aktivt i uppskattningsvis två år och jag har 

varit med på den här resan. 

 

Vad är er definition av agilt? 

Det är svårt att hitta en tydlig definition av vad agilt är, hos oss är agilt Lean 

inom systemutveckling. Vi har satt upp ett antal grundprinciper, ganska mycket 

från det agila manifestet. Vi använder oss mycket av Scrum vilket har lett till att 

det nästan har blivit ett likhetstecken mellan Scrum och agilt. Vi har även börjat 

sudda ut ordet agilt i vissa sammanhang och använda det mer sparsamt för till 

slut blir allt agilt. Det är svårt att bli så lättrörlig som det agilt står för. Agilt hos 

oss handlar mycket om hur vi leder arbetet.  

 

Arbetar ni efter någon specifik agil metod? 

I utvecklingsteam så börjar vi arbeta med Scrum, i vissa lägen och i vissa 

arbetsmoment dyker dock Kanban upp. Vissa använder bara Kanban men 

majoriteten använder Scrum. Båda metoderna är helt ok att jobba efter här på 

FK-IT.  

 

Varför valde ni att börja arbeta efter en agil systemutvecklingsmetod? 

De agila principerna är bra och stämmer med införandet av Lean som högsta 

ledningen har tagit beslut om. Vi styrs även ganska mycket av det som finns på 

marknaden. Både nyanställda och konsulter som vi tar in kommer med 

erfarenheter och förslag. Vår metod här på FK-IT var även svag kring team. Det 

blev ett tryck från utvecklarna samtidigt som RUP inte längre var aktivt så vi 

kollade vad företag inom mjukvaruutveckling använder. Vi måste följa 

marknaden.  

 

I vilken omfattning arbetar ni agilt? 

Det agila har någonstans kommit till systemutvecklingsområdet men alla kör ju 

Lean. Agilt blir Lean inom systemutveckling. På en teamnivå kan vi säga att om 

ett projekt startas idag är det Kanban eller Scrum som gäller. Vi har kommit en 

tredjedel på vägen ungefär. Vi har dock inget tydligt mått på om vi är agila eller 

inte. Efter i år och nästa år blir det mer udda att hitta någon som inte arbetar 
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agilt. På projektnivå, vi har långa projekt och det är svårt att införa en 

förändring mitt i pågående projekt men om vi startar ett projekt idag så 

disskuteras agilt. Generellt sätt är det ganska intensivt med det agila införande 

just nu. Det är lätt att glida tillbaka till gamla arbetssätt om inte ett tydligt fokus 

kring agilt hålls.  

 

I de flesta agila systemutvecklingsmetoder nämns inte förstudien, är 

det något som ni använder? 

Det vi har gjort är att när vi har en förstudie kör vi BP 2 till BP 5. Kör 

Pejl två gånger (förstudie och genomförande) vid större förändringar. 

Hur ser ert förarbete ut och hur omfattande är det? 

Här har vi antagligen en annan mappning mot Pejl än vanligt vid projekt 

eftersom vi har en förstudie och ett genomförande. Vi har en omfattande 

effektanalys, men jag har svårt att sätta ord på hur ingående den är. Det är 

viktigt för oss att säkerställa att projekten uppnår förväntade effekter, det var en 

av orsakerna till att införa Pejl. För att bli mer agila behöver vi ha en struktur på 

effektanalysen som ger tydligare delar som kan prioriteras. 

 

Upplever ni att ni har mindre kontroll då ni arbetar efter en agil 

systemutvecklingsmetod än vad ni hade när ni arbetade efter en trad-

itionell systemutvecklingsmetod? 

Vi har strävat efter att följa upp status på den funktionalitet som finns. Det som 

är testat, det finns. Om tiden börjar bli lång mellan idé och funktionalitet kan 

det vara svårt att känna kontroll. Tror dock att vi har bättre kontroll än tidigare, 

då rapporterade vi till exempel att detta krav är klart och den här delen är nästan 

klar. Men det var vi kanske inte. En annan typ av tanke i agilt jämfört med i 

RUP där vi granskade. Tidigare fick projektledare status utifrån tidrapporterting 

men nu får projektledaren status av att ha tagit en lapp från tavlan. Det blir en 

annan känsla utifrån om pilarna går åt rätt håll eller inte. Vissa saker har 

försvunnit som vi varit vana att följa upp. 

 

Har ni upplevt att ni varit tvungna att anpassa projektstyrningsme-

toden för att arbeta med en agil systemutvecklingsmetod? 

Pejl har gjort en anpassning till Scrum. Vi har använt den tillsammans med 

projekt för en utvecklingsinsats som också finns i Pejl. Så det vi har gjort är att 

när vi har en förstudie kör vi BP2 till BP5. Kör Pejl två gånger (förstudie och 

genomförande) vid större förändringar. Har kvar BP3 som en beslutspunkt men 

vi vill inte bestämma så mycket som i ett traditionellt projekt till exempel ställa 

smartare krav på budget och tidskrav. BP4 är leveranser av det vi bygger. Är 

inte produktionssättning men projektet ska leverera rimligt kompletta funktioner.  

Projekten måste själva få bestämma vad respektive BP4 ska innehålla (utifrån 

bestämda ramar) för att de ska nå projektmålen på ett effektivit sätt. Ibland har 

vi en BP4 efter varje sprint. Ibland varje månad och då har man antagligen två 
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veckors sprintar. Ett BP4 är ett bra tillfälle att rapportera status på det vi har 

byggt. Scrum täcker BP3 till BP 5 i Pejl. BP5 är produktionssatt hos oss, vi har 

garantitid efter driftsättning så BP5 borde även innefatta det kanske. BP4 är till 

för diskussion med styrgruppen. Till tidiga BP4 i genomförandeprojekt har vi 

gjort funktionalitet som fungerar, men det kan inte levereras och köras av en 

handläggare utan först måste vi göra ett antal saker (BP4) till. Har inte kollat så 

mycket på projektkontrakt och liknande, vi hoppas att pejl löser det åt oss. 
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Bilaga H: Intervju Volvo IT 
Intervju med Volvo IT i sin helhet 

 

Vad är dina/era erfarenheter av agilt? 

Vi har arbetat med agilt i ungefär 1,5 år nu. Innan vi startade detta ar-

bete hade vi ingen erfarenhet av att arbeta agilt.  

Arbetar ni efter någon specifik agil metod? 

Vi använder oss av Kanban med inslag av Scrum. Vi använder en Kan-

ban-tavla för att visualisera arbetet. Vi använder oss också av delar från 

metoden Scrum, vi använder oss dock inte av sprintar då vi inte kan 

planera så långt i förväg då de arbeten vi ska utföra kommer in med 

kort varsel. Däremot använder vi oss av daily standup (utförs vid kan-

ban-tavlan) och retrospective. Utöver detta använder vi oss också av 

grooming, parking lot, T-shaping, metrics, reviews, impediments och 

handovers. Vi har valt att plocka delar från olika metoder för att an-

passa arbetssättet efter våra förutsättningar, vilket vi tror är väldigt vik-

tigt att göra.  

Varför valde ni att börja arbeta efter en agil arbetsmetod?  

Vi valde att börja arbeta agilt då vi var tvungna att korta våra ledtider 

då vissa av våra kunder krävde detta. Arbetet som utförs består av olika 

moment och dessa moment utfördes enskilt utan en tanke på helheten, 

detta ledde till långa ledtider. Om problem uppstod i arbetet var det 

även väldigt svårt och tidskrävande att rätta till detta. 

I vilken omfattning arbetar ni agilt? 

Det är vår grupp som arbetar efter detta arbetssätt idag, dock har vår 

framgång gjort att organisationen börjat gå mer mot ett agilt tänk. Det 

finns vissa andra grupper i organisationen som påbörjat arbetet med att 

bli mer agila. 

I de flesta agila arbetsmetoder nämns inte förstudien, är det något 

som ni använder? 

Vi har ingen förstudie då vi har väldigt korta projekt däremot har vi 

upptäckt att förarbete är väldigt viktigt. Förarbetet eliminerar många 
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hinder som kan uppkomma under själva leveransen om det inte är kor-

rekt utfört. 

Hur ser ert förarbete ut och hur omfattande är det? 

Från början hade vi ingen tydlig definition av förarbetet vilket inte var 

bra. Nu mer använder vi oss av grooming för att säkerställa att inform-

ation som krävs för att utföra vårt arbete finns på plats. Finns inte rätt 

information tillgänglig tar vi oss inte an projektet, utan vi utför först 

projektet när informationen finns på plats. Ansvaret för grooming ligger 

på vår produktägare. 

Upplever ni att ni har mindre kontroll då ni arbetar efter en agil ar-

betsmetod än vad ni hade när ni arbetade traditionellt? 

Fördelarna med det agila arbetssättet är just att det blir en tydlig start 

och ett tydligt avslut på arbetet. Innan kunde det vara så att arbetet kom 

tillbaka eller blev liggandes mellan olika moment vilket gjorde att det 

var svårt att veta i vilket skede arbetena var vilket drog ut på tiden. 

Numera faller inte några arbeten mellan stolarna eftersom allt som 

kommer upp på Kanban syns. I och med att vi gör en handover till be-

ställaren har vi verifierat kvalitén på det vi levererar och säkerställer att 

beställaren är nöjd vilket ger oss mer kontroll över vår leverans. Vi kan 

också få en bättre översikt över våra återkommande hinder. 

Har ni upplevt att ni varit tvungna att anpassa projektstyrningsme-

toden för att arbeta med en agil systemutvecklingsmetod? 

Vi har ingen tydlig projektledning genom att vi bedriver så korta ”pro-

jekt”. 
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Bilaga I: Intervju Enfo Zipper 
Intervju med Enfo Zipper i sin helhet 

Vad är dina/era erfarenheter av agilt? 

Redan när jag gick på universitetet började jag höra talas om de agila 

principerna och tyckte att det verkade bra. Här på Enfo Zipper har vi 

tidigare arbetat med Scrum men har nu övergått till Lean med Kanban-

tavla.  

Vad är er definition av agilt? 

När jag ska presentera agilt så utgår jag de agila från värderingarna och 

principerna. 

Arbetar ni efter någon specifik agil metod? 

Här på Enfo Zipper har vi tidigare arbetat med Scrum men har nu över-

gått till Lean med Kanban-tavla. Vi använder oss dock fortfarande av 

daily-standup och förbättringsmöten. Det som är bra med agila metoder 

är att det är som en verktygslåda där det som passar organisationen kan 

plockas.  

Varför valde ni att börja arbeta efter en agil systemutvecklingsmetod? 

Vi valde att börja arbeta agilt för att adressera de vanligaste orsakerna 

till att projekt misslyckas, det vill säga dålig input från kund, ofullstän-

diga krav samt krav som ändras. Samt förstås för att det ska bli roligare 

att arbeta, även för att öka värdeskapandet i produkten och bli effekti-

vare.  

I vilken omfattning arbetar ni agilt? 

Vi har två team som arbetar med Lean och Kanban. Ett av teamen är ett 

utvecklingsteam, det är det team som har arbetat längst med detta. Det 

andra teamet här ett leveransteam. 

I de flesta agila systemutvecklingsmetoder nämns inte förstudien, är 

det något som ni använder? 

Vårt leveransteam har projekt av olika längd och där har vi en förstudie 

i form av Workshops med kund. Detta är ett område vi just nu jobbar 

med att förändra så att vi kommer in tidigare i processen. Sälj och pro-
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ject management har tidigare skött denna del men leveransteamet behö-

ver komma in här och köra Story writing workshops. 

Vårt utvecklingsteam har egentligen bara en produkt som vi jobbar kon-

tinuerligt med och där är traditionella förstudier inte applicerbart. Där-

emot jobbar vi med prototyping för att testa nya koncept.  

Hur ser ert förarbete ut och hur omfattande är det? 

Vi arbetar inte med långa specifikationer utan använder oss av metoden 

story-points för att göra en tidsuppskattning då det är mer träffsäkert, 

snabbare att utföra och roligare. Vi använder oss också utan user stories 

och acceptanskriterier, det är dessa som blir vår specifikation. Vi blan-

dar inte in några tekniska lösningar i detta skede.  

Upplever ni att ni har mindre kontroll då ni arbetar efter en agil 

systemutvecklingsmetod än vad ni hade när ni arbetade efter en trad-

itionell systemutvecklingsmetod? 

Kunden är mer delaktig vilket skapar en trygghet. Genom att priorite-

ringar används så börjar det av mest värde att byggas och genom att 

arbeta i iterationer så kan projektet avbrytas om det inte skapar tillräck-

ligt med värde. Detta leder till en bra kontroll över arbetet.  

Jag tror även och hoppas att kunden upplever mer kontroll då det är 

teamets ansvar att uppvisa kontroll genom regelbundna leveranser och 

demos av vad som producerats. Mätetal är också viktiga här, för att 

uppvisa kontroll. 

Har ni upplevt att ni varit tvungna att anpassa projektstyrningsme-

toden för att arbeta med en agil systemutvecklingsmetod? 

För leveransteamet behöver vi göra ändringar här för att kunna komma 

närmare kunden och för att kunden ska förstå och vara med på hur vi 

jobbar. Kunden behöver förstå fördelarna med att arbeta Agilt.  

 

 

 

 


