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Sammanfattning 
I dagens läge har IT‐företag svårt med att estimera förändrade krav vilket med‐
för att förtroendet hos beställaren påverkas negativt och är en av huvudanled‐
ningarna till att det måste förbättras. Målet med studien har varit att försöka ta 
reda på de vanligaste problemområdena  inom agil systemutveckling bland  IT‐
företag med hjälp av en SWOT‐ och pareto‐analys. SWOT‐analys konstruerades 
av  intervjuer med anställda på ett  IT‐företag och användes  för att  ta  reda på 
problemområden. Pareto‐analysen användes med hjälp av en enkät som skick‐
ades ut till anställda på samma IT‐företag för att prioritera problemområdena. 
Enkätens svar bygger på anställda från de flesta avdelningar, vilket resulterar  i 
en objektivare syn på resultatet. Undersökningen har visat att det finns många 
områden som kan förbättras. De huvudsakliga områdena som behövde förbätt‐
ras  var  tydligare  kommunikation  gällande  kravhantering  gentemot  kunden, 
bättre kommunikation mellan avdelningarna  internt  i företaget,  införa en me‐
tod för att snabbt estimera samt anpassa sig till förändrade krav behövde  im‐
plementeras och slutligen skapa struktur gällande vilka personer som bör delta 
i  planeringen  inför  program  backlog.  De  fyra  största  problemområdena  har 
sedan undersökts med hjälp  av  intervjuer med  andra  företag och  genom en 
litteraturstudie. Slutsatsen som drogs var att kunden behöver vara  involverad 
och uppdaterad genom hela projektet. Konstant uppföljning och kommunikat‐
ion  gällande  förändrade  krav  behöver  bearbetas  och  förmedlas.  Höga  krav 
måste sättas på kunden  i början för att få en tydlig och genomarbetad förstå‐
else  för kravspecifikationen som möjligt. Många olika parter bör vara med på 
planeringen inför program backlog innan projektets uppstart. Kunden bör vara 
medveten om att förändrade krav kommer att uppstå och att detta kommer att 
leda till att den första estimeringen inte nödvändigtvis kommer vara absolut. Så 
länge kunden är uppdaterad och delaktig genom hela projektet och problem 
upptäcks samt förmedlas tidigt bör förändrade krav inte vara ett stort problem. 
Det är syftet med att vara agil. 

 

Nyckelord: Agil, Backlog, Estimering, Kravhantering. 
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Abstract 
In  today’s  society,  IT‐Companies  often  have  a  hard  time  estimating  changed 
requirements. This  leads  to  that  the clients’ confidence  is negatively affected 
and is one of the main reasons why this has to be improved. The goal with this 
study was to find out what the most common problems regarding this issue are 
in IT‐companies that works with agile software development. By analyzing one 
IT‐company through a SWOT‐ and pareto‐analysis the most common problems 
have  been  ascertained.  The  SWOT  analysis  have  been  created  through 
interviews  with  selected  employees  to  get  a  better  understanding  of  the 
problems  that  the  IT‐company  is  facing. Furthermore was  the pareto‐analysis 
based on a survey that was sent out to many different employees to prioritize 
the problems. The reason why the survey was sent to different employees was 
to get a more objective input. The study showed that there was many different 
problems  that needed attention. The most  important problems was  that  the 
communication  towards  the  client  regarding  requirements  needed  to  be 
improved,  better  communication  internally  between  different  departments 
needed  to be established, a method  to quickly adapt and estimate change  in 
requirements needed to be implemented and finally a method regarding witch 
key  employees whom  need  to  attend  the  planning  of  the  program  backlog. 
These  problems  have  then  been  studied  through  interviews  with  other  IT‐
companies and  through a  literature study. The conclusions  that where drawn 
was  that  the  client  needs  to  be  involved  and  updated  through  the  whole 
project.  Constant  monitoring  and  communication  regarding  changed 
requirements needs to be processed and mediated. High standards needs to be 
set  early  towards  the  client  in  order  to  obtain  as  clear  an  image  of  the 
requirements  as  possible.  Many  different  parties  need  to  attend  to  the 
planning process for the program backlog before the start of the project. The 
client needs to be aware of that changed requirements will arise and that this 
will lead to that the first estimation may not necessarily be absolute. As long as 
the client  is held up  to date as well as participant  through  the whole project 
and problems are detected and mediated early, change in requirements should 
not be a huge problem. This is after all the purpose of being agile.  

 

Keywords: Agile, Backlog, Estimate, Requirements Management. 
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1. Inledning 
IT‐företag  har  på  senare  tid  börjat  anammat  agila metoder  i  organisationen 
eftersom de vill hantera osäkra krav bättre genom utvecklingscykeln och kunna 
leverera produkter/tjänster på kortare tid [1]. I dagens samhälle förändras tek‐
nik  och  system  väldigt  ofta  vilket medför  att många  rapporter  stödjer  agil 
systemutveckling  jämfört med  den  traditionella  vattenfallsmetoden men  ef‐
tersom agil systemutveckling är dynamiskt  blir det svårare för företag att esti‐
mera tid och kostnad på projekt än  i traditionella projekt [2]. Estimering  inne‐
bär att man förutspår hur mycket tid och pengar som kommer att gå åt under 
ett projekt. Beställaren vill att en estimering av tid och pengar genomförs innan 
ett projekt startas för att beställaren ska få en överblick över hur  lång tid pro‐
jektet kommer ta och hur mycket det kommer kosta. Detta ställer till problem i 
agila projekt. 
 
Genomförandet av en bra estimering är något som många företag kämpar med 
och något som lätt kan bli fel. Orsakerna till att det blir fel är många, till exem‐
pel dålig kommunikation och en luddig kravspecifikation, men de flesta fel kan 
undvikas med hjälp av en bra planering, en strukturerad organisation och be‐
hjälpliga estimeringsmetoder.  Inom alla branscher är  tid  lika med pengar och 
om estimeringen blir  felaktig, det vill säga att projektet drar ut på  tiden eller 
om kostnaderna blir för höga  kommer beställaren få betala ett större belopp i 
form av tid eller pengar [3]. Då ett företag genomför ett projekt för att leverera 
en  produkt/tjänst  till  en  beställare  och  projektet  drar  över  på  tiden  eller 
spräcker budgeten kan det bland annat  leda till minskad tillit från beställaren, 
vilket  i sin  tur missgynnar det utförande  IT‐företaget. För att undvika det här 
används vanligtvis olika metoder och utvecklingsmodeller, men det finns ingen 
metod  i  dagsläget  som  klarar  av  att  estimera  alla  olika  sorters  projekt  utan 
felestimering. Företag  letar aktivt efter nya metoder, modeller och system för 
att förbättra sin estimering[2]. 
 
I den här studien har vi valt att rikta in oss på agil systemutveckling. En fallstu‐
die har genomförts hos ett  företag där  implementation av ett agilt arbetssätt 
inte fungerat. Närmare bestämt  har en SWOT‐analys genomförts, utifrån resul‐
tatet  från SWOT‐analysen har därefter en pareto‐analys utförts. Med hjälp av 
pareto‐analysen har det undersökts vilket område som fallstudiens företag har 
störst problem med, för att till sist föreslå vilka åtgärder och förbättringar som 
kan ske för att effektivisera deras estimering gällande projekt. Arbetet kommer 
i huvudsak att  fokusera på hantering och estimering av backlogen. Backlogen 
är  en  samlingsplats  för  önskemålen  om  produktens  funktionalitet(en  slags 
kravspecifikation). 
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1.1 Företagsfakta 
SDC står för skogsbrukets datacentral och grundades år 1961 av domänstyrel‐
sen, MoDo, SCA och Skogsägarrörelsen. Det är en ekonomisk förening som ägs 
av ett femtiotal företag [4]. 500 företag som till exempel sågverk, massabruk, 
värmeverk och terminaler är anslutna till SDC. SDC fungerar som ett informat‐
ionsnav och ansvarar för att hantera data mellan dessa företag. De säkerställer 
tillsammans med  företagen: Virkesmätningsförening Nord, Virkesmätningsför‐
ening Qbera, Virkesmätningsförening Syd och Skogforsk att affärer och andra 
verksamhetsprocesser inom skogsnäringen genomförs effektivt och på ett kor‐
rekt sätt. Tanken är att SDC ska vara objektiva så att samtliga skogsägare, last‐
bilschaufförer, sågverk och andra intressenter ska göra affärer på samma grun‐
der [5]. SDC har cirka 120 anställda, 600 kunder och 3 000 användare. De han‐
terar årligen information från 125 000 leverantörer, 1 500 skördare, 1 500 sko‐
tare, 7 000 chaufförer, 400 mätplatser och 900 mottagningsplatser. Figur 1 ne‐
dan visar vilka olika steg  i hantering av skog som SDC ansvarar för gällande  IT 
[5].  
 

 

 

1.2 Bakgrund och problemmotivering 
De  flesta  IT‐företag  som  infört agilt arbetssätt har  svårt med att estimera  tid 
och budget på projekt i och med de förändrade kraven och system. Införandet 
av ett agilt arbetssätt tar tid och än så  länge har många företag problem med 
att de  inte hunnit  införa det  i hela  företaget. Forskning visar att  ju mer kom‐
plext ett system är desto mer förändringar i kraven sker.  Boehm och Papaccios 
studie  visar  att  ett  typiskt mjukvaruutvecklingsprojekt  upplever  att  25 %  av 
kraven förändras och om projekten är väldigt stora sker upp till 35 % förändring 
bland kraven  [6]. Problematiken med  förändrade krav medför att  förtroendet 
hos beställaren påverkas negativt och är en av huvudanledningarna till att det 
måste förbättras.  

Figur 1: Bilder från SDCs process [5] 
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1.3 Syfte  
Syftet med  denna  studie  är  att  hjälpa  företag  att  genomföra mer  realistiska 
estimeringar med högre precision i agila systemutvecklingsprojekt. Studien ska 
resultera  i att  identifiera vanliga problemområden och ge ett underlag för hur 
företag kan undvika oväntade kostnader  inom dessa områden. Underlaget ska 
vara  faktabaserat beslutsmaterial  som beskriver den problematik  företag  står 
inför. Tanken är att studien ska bidra med exemplifierade  lösningar och åtgär‐
der  till de huvudsakliga problem som det  företaget vi valt  i vår  fallstudie har 
problem med. Med hjälp av rapporten ska IT‐företag som befinner sig  i en  lik‐
nande situation få tydliga riktlinjer på hur de vanligaste bristerna i estimeringar 
kan undvikas. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

 Vilka är de vanligaste problemen vid estimering av agila IT‐projekt? 

 Hur kan IT‐företag undvika dessa problem? 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har  valt  att begränsa  arbetet  till ett  företag,  SDC.  Eftersom processen  att 
skapa mycket bra estimeringar är komplex kommer denna studie begränsas till 
att endast utgöra ett underlag och hjälpmedel till att uppnå slutmålet. I huvud‐
sak kommer studien begränsas till estimeringar inom backlogen och kommuni‐
kation internt och externt.  
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2  Teori  
I kapitel 2.1‐ 2.5 presenteras teori och tidigare forskning inom området för att 
skapa en grund på vad studien baseras på.     

2.1 Traditionell systemutveckling 
Vattenfallsmetoden  brukar  ses  som  den  traditionella  systemutvecklingsme‐
toden, där varje fas sker  i ett  linjärt, sekventiellt flöde. Det  innebär att när en 
ny fas ska påbörjas måste föregående fas vara avslutad. De vanligaste stegen  i 
modellen är kravspecifikation, analys, design, kodning och testning,  i den ord‐
ningen.  Modellen  var  som  mest  dominerande  på  1970‐talet,  men  företag 
märkte snabbt att modellen inte alltid var bra att använda. Kundkraven ändra‐
des samtidigt som projekten redan hade fastställt hur resultatet skulle bli. Vid 
användandet av vattenfallsmetoden ändras inte hur resultatet ska bli, utan pro‐
jektet kör fullt ut [7]. Tabell 1 nedanför visar vilka för‐ och nackdelar det finns 
med metoden och det som visas tydligt är att det traditionella systemutveckl‐
ingssättet blir ineffektivt och motsägande vid många IT‐projekt [8]. 

Fördelar Nackdelar 

Enkel  att hantera  eftersom  varje  fas 
har en specifik leverans och process 

Höga  risker  och  stora  osäkerheter 
vid projekt som sker under lång tid 

Faserna genomförs en efter en  Ingen bra modell vid komplexa och 
objekt‐orienterade projekt 

Tydliga definierade steg  Om kraven ändras ofta är modellen 
ineffektiv 

Väl förstådda delmål  Svårt  att  mäta  framsteg  mellan 
stegen 

Enkelt att dela upp uppgifter  Justeringar  under  cykeln  kan  för‐
störa projekten 

Processer  och  resultat  är  väl  doku‐
menterade 

All  Integration  sker  på  en  och 
samma gång vilket gör det svårt att 
identifiera tekniska och affärsmäss‐
iga flaskhalsar 

 Tabell 1: För och nackdelar med traditionell systemutveckling [8] 
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2.2 Agil systemutveckling 
Agil  systemutveckling  består  av  ett  antal  systemutvecklingsmetoder  som  an‐
vänds  vid  programvaruutveckling.  De  agila  metoder  som  går  under  agil 
systemutveckling  är  så  kallade  iterativa metoder  där  det  utförs  bland  annat 
kontinuerliga  tester  efter  ett  förbestämt  antal  veckor.  Agil  systemutveckling 
följer den filosofi och de principer som står i manifestet för agil systemutveckl‐
ing. Manifestet formulerades av en grupp programmerare år 2001. Orsaken till 
manifestet var den stora mängd  IT‐projekt som fallerade på grund av projekt‐
planer  som hade orimliga  tidsplaner och all byråkratiserande dokumentation 
som behövdes  istället för att visa upp resultatet som skapats. Ytterligare orsa‐
ker var  för detaljerade kravspecifikationer och ändringar  i kontraktskrivandet, 
eftersom kommunikationen mellan kund och leverantören var bristande [9].   

De principer som alla agila systemutvecklingsmetoder följer är [10]: 

 Kundfokus, genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull program‐
vara tillfredsställa kunden. 

 Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. 

 Itererande leveranser med fungerande programvara till kunden. 

 Samarbete mellan verksamhetskunniga och utvecklare under hela pro‐
jektet. 

 Skapa projekt  som  inkluderar motiverade  individer, ge dem den miljö 
och det stöd det behöver. Lite på att de klarar av arbetet. 

 Förmedla information via personlig kontakt, både till och inom utveckl‐
ingsteamet.  

 Främsta måttet på framsteg är fungerande programvara. 

 Sponsorer, användare och utvecklare ska kunna hålla en  jämn utveckl‐
ingstakt under obegränsad tid, uthållighet är viktigt. 

 Bra design och toppkvalitet på teknik ska uppmärksammas regelbundet 
eftersom det stärker anpassningsförmågan. 

 Konsten att maximera mängden arbete som inte görs är grundläggande. 

 Genom att ha team som organiserar allt själv skapas den bästa arkitek‐
turen, krav och design. 

 Kontinuerliga reflektioner inom teamet om hur det ska blir mer effektivt 
och därefter justerar sitt beteende. 
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Figur 2: Illustration av agil 
systemutveckling [13] 

Lyckas  företag  följa  de  12  principer  som  anges  ovanför  ska  de,  enligt mani‐
festets författare få en fungerande arbetsmiljö som gynnar både kund och  le‐
verantör [9]. Till skillnad från traditionella systemutvecklingsmetoder som vat‐
tenfallsmodellen är de agila systemutvecklingsmetoderna mer flexibla och lätt‐
rörliga, där grundtanken är att arbe‐
tet bedrivs inkrementellt och iterativt. 
Kontinuerliga  delleveranser  till  kun‐
den  ska  ske  och  det  ska  finnas  ett 
nära  samarbete mellan  kund och  le‐
verantör  [11].  Figur 2 beskriver  vilka 
olika metoder och ramverk som ingår 
under agil systemutveckling varav de 
viktigaste kommer  tas upp här  i  teo‐
riavsnittet [12]. 

 

2.2.1 Upphandling inom agila projekt 
Upphandling  och  kontraktskrivande  inom  agila  systemutvecklingsprojekt  är 
relativt nytt och strukturen på de flesta kontrakt är fortfarande formade efter 
vattenfallsmetoden. Det  som brukar  känneteckna agila projekt är att  tid och 
pengar är låsta, medan det som levereras kan förändras. I traditionella projekt 
däremot är det  som  levereras  låst medan  tid och pengar  kan  förändras. Här 
ligger ett av nyckelproblemen vid upphandling inom agila projekt. Både budget 
och funktionaliteter bestäms  långt  innan en tillräckligt stor förståelse för vilka 
krav som borde finnas med och till vilken kostnad. Fastän ett antal olika meto‐
der har utvecklats för att få en bättre estimering på tid och kostnad i projekt är 
det  fortfarande otillräckligt och  för svårt att applicera dessa metoder  i prakti‐
ken men metoderna bidrar ändå med en mindre felestimering än om det  inte 
används någon metod inom företaget [13]. 

I kontraktet som skrivs borde även värdefull information till utvecklaren finnas 
med, framförallt tre punkter: 

 Teknologiska krav, till exempel kundens  IT‐struktur och den  föredragna 
mjukvaran. 

 Information om det krävs något tredjeparts integration. 

 Priskrav, ha fasta priser, tid och material eller en kombination av dem. 
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Figur 3: McConnells cone of uncertainty [15] 

Ett exempel på en metod är The Agile Unified Process(AUP). Metoden beskri‐
ver enkelt och  lättförståeligt ett tillvägagångssätt vid utveckling av affärsappli‐
kationer och mjukvaruutveckling. Metoden rekommenderar att projektets kon‐
trakt ska delas in i två faser, fas 1 och fas 2 [14]. 

Fas 1: En relativt kort fas där både tid och kostnad är låsta, där målet är att av‐
klara de  första  iterationerna  i projektet och  göra en  snabb mjukvaruutveckl‐
ings‐ och kravhanteringsanalys. Resultatet av fas 1 delas med beställarna för att 
förbereda för fas 2 [13]. 

Fas 2: Den längre fasen, fas 2 bygger på specifikationer och data från resultatet 
av fas 1, vilket ger en högre och mer kvalitativ estimering av projektets budget 
[13].  

Generellt  sätt,  när mer  information  finns  tillgänglig  om  systemet/produkten 
blir backlogen större, vilket resulterar i en större budget. Samtidigt blir osäker‐
heten mindre och en ny estimering kan skapas. Liknande AUP sker en ny esti‐
mering,  fast närmare mitten av projektet. McConnell  föreslår ”cone of uncer‐
tainty” där osäkerheten ska minska under tiden projektet fortlöper, om de agila 
principerna som nämns ovanför följs. Figur 3 nedan beskriver McConnells tan‐
kesätt [15]. 
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Figur 4: SAFe ramverket [16] 

2.2.2 Scaled Agile Framework (SAFe) 
SAFe är ett ramverk som används inom agil systemutveckling. SAFe är ett verk‐
tyg  för  att  visualisera hur en organisation  ska  se ut och  fungera.  Syftet med 
SAFe  är  att  det  ska  underlätta  för  stora  IT  företag  att  implementera  agil 
systemutvecklingsmetodik på ett effektivt sätt och öka transparens inom före‐
taget [16]. Figur 4 nedanför visar hur SAFe ramverket ser ut. 

 
 
 
Varje liten ikon kan klickas på för att få upp ytterligare information om ett visst 
område. SAFe knyter ihop tidigare teorier och visar hur de ska samverka för att 
uppnå det tänkta resultatet [16]. 
 
SAFes kärnvärderingar är fundamentala. Det är ledande principer som dikterar 
beteendet och handlingar där  kärnvärderingarna  kan hjälpa  folk  att  skilja på 
rätt och fel. Principerna hjälper även till att se vart de ska  lägga sitt fokus och 
hjälpa företag att avgöra om de är på rätt spår för att fullfölja deras affärsmål. 
SAFe består av fyra stycken kärnvärderingar [16]: 

 Inriktning (Alignment) 
 Inbyggd kvalité (Build‐in Quality) 
 Program Exekution (Program Execution) 
 Transparens (Transparency) 

 
För mer detaljerad information, se källa [16].  
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2.2.3 Planning poker 
Planning  poker  är  en  estimeringsmetod  inom  agil  systemutveckling,  främst 
inom scrum. Metoden kombinerar expertåsikter med analoga och dissaggrege‐
rade åsikter. Estimeringen som genomförs sker snabbt och är pålitliga. Molok‐
ken‐Ostvold. K och Haugen. N. C jämför planning poker med expertutlåtanden 
och skriver att de båda ger ungefär samma konfidensnivå på estimeringen även 
om det inte finns med någon expert när planning pokern genomförs [17]. Före‐
tagen själva väljer vilka som är med på planning poker, men vanligtvis finns alla 
utvecklare med, programmerare, testare, ingenjörer, analytiker osv.  

Produktägaren brukar delta i möten men gör  ingen estimering själv, utan  iakt‐
tar och diskuterar resultaten. Maximalt antal brukar vara tio personer, annars 
splittras lagen upp i två grupper [18].  

Planning poker fungerar på så sätt att alla som ska utföra en estimering får en 
hög med kort med numreringen: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 (liknande fibo‐
naccital)  som  representerar  story points. Korten bör vara gjorda  innan mötet 
och ska vara tillräckligt stora så att alla vid bordet kan se korten. Siffran på kor‐
tet anger estimeringen för hur  lång tid det ska ta att göra en user story. User 
story är en beskrivning på vad en användare behöver  som en del av dennes 
arbete. En user  story brukar  skrivas på  formen:  ”som vem  vill  jag vad  så att 
varför”, ett exempel på user story är som ”kund vill jag kunna mäta virket för 
att underlätta betalningen”. Första  steget är att produktägaren  läser upp en 
user story med dess beskrivning, finns några funderingar eller oklarheter tas de 
upp och produktägaren svarar på  frågorna. Sedan väljer varje person ett kort 
med uppsidan ner, utan att de andra ser kortet och när alla valt så vänder alla 
korten simultant. Det mest troliga är att personerna valt annorlunda kort, alltså 
att de visar olika siffror. De personer som avviker från majoriteten förklarar och 
resonerar  varför  denne  valt  just  den  här  siffran.  Efter  att  alla  sagt  sitt  görs 
samma procedur om och håller på till alla visar samma kort. När gruppen enats 
om en estimering tas nästa user story och proceduren upprepas [18].  

 

2.2.4 Scrum 
Scrum är ett iterativt och inkrementellt ramverk inom agil systemutveckling för 
att hantera produktutveckling. Ramverket definieras  som en  flexibel och hel‐
hetstänkande produktutvecklingsstrategi där utvecklingsteam  arbetar  tillsam‐
mans som en enhet för att nå ett gemensamt mål. Scrum kan också förklaras, 
enligt Ikujiro Nonaka, som en mer stafettliknande process där det finns tydliga 
överlämningar mellan grupperna när nästa  fast  i arbetet påbörjas.  [19] En av 
de viktigaste delarna inom Scrum är att kunden kan ändra sig angående vad de 
vill ha och vad de behöver under produktionsprocessen.  

Scrum  bygger  på  ett  empiriskt  tillvägagångssätt,  där  utvecklingsteamet  från 
början accepterar att det  inte går att förstå problemet fullt ut utan mer fokus 
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läggs på att maximera teamets förmåga att snabbt  leverera för att kunna rea‐
gera på förändrade krav [20]. Ett Scrum team består av tre roller[21]:  

 En Scrum Master, som är ansvarig för att se till att processerna är för‐
stådda och att de följs.  

 En produktägare  som är ansvarig  för att maximera nyttan  som Scrum 
teamet utför.  

 Scrum  team,  de  som  genomför  arbetet.  Teamet  består  av  utvecklare 
som har kunskaper som krävs för att utveckla de krav som kommer från 
beställaren  och  omvandla  de  till  en  färdig  produkt/tjänst  i  slutet  av 
varje sprint (vilket förklaras nedanför). 

Sprint är själva hjärtat av Scrum, sprint är en iteration över en vald tidsperiod. 
Ett projekt består vanligtvis av flera sprints och  i slutet av varje sprint ska det 
redovisas  för  kunden om  vad  som  gjorts. Det  görs  för  att  se om det är  som 
kunden vill ha det eller om projektet ska byta riktning. Scrum använder sig av 
fyra principiella artefakter[21]:  

Product Backlog, främst  en  prioritetslista  på  de  krav  som  kan  finnas med  i 
produkten  [21].  Eftersom  arbetet  utförs  agilt med  product  backlog  blir  den 
aldrig komplett, utan de krav som prioriteras  först är de som är viktigast och 
som är bäst  förstådda  från kunden. Om kunden kommer på ytterligare  funkt‐
ioner eller krav på produkten/tjänsten läggs de till i backlogen. Product Backlog 
innehåller även alla  funktioner, teknologier,  förbättringar och tillfälliga buggar 
[21]. 

Sprint Backlog, är  en  lista  på  nedbrutna  uppgifter(från  de  krav  som  finns  i 
product backlog) som Scrum teamet ska göra under en sprint. Generellt är det 
att uppgifterna tar maximalt en dag [18].  

Release Burndown, håller koll på projektets utveckling och visas vanligtvis i ett 
diagram som uppdateras efter varje sprint. Release Burndown visar på y‐axeln 
hur många story points som finns tillgängliga och på x‐axeln visas vilken sprint 
teamet befinner sig på. Tanken är att när projektet är klar med sin sista sprint 
ska story points vara 0 [22].  

Sprint Burndown är  ett  liknande  diagram  som Release Burndwon men  den 
mäter de kvarvarande Sprint backlogarna genom projektets tidsaxel. Ett Sprint 
Burndown diagram visar även hur effektivt Scrum  teamet arbetar och om de 
ligger  i fas till nästa sprint. För att diagrammet ska vara funktionellt krävs det 
att varje aktivitet som görs av varje anställd ska administreras och rapporteras 
in. Om inte det görs kan det bli hopp i diagrammet och det bidrar till svårighet‐
er med analyser [21].  

 



Problematiken med estimering inom agil  
systemutveckling - Analys och undersökning av agil  
systemutveckling hos SDC 
Lucas Andersson och Martin Berglin 2016-05-20 

16 
 

2.2.5 Scope Creep 
När ett projekt pågått under en period och oväntade krav läggs till från kunden, 
medarbetarna eller någon annan  intressent som  inte var planerat  från början 
kallas det  för Scope Creep. Det  innebär att projektet behöver göra någonting 
annorlunda eller byta riktning för att möta de nya kraven. Ett Scope Creep kan 
ske många gånger inom samma projekt och leder till att projektet tar längre tid 
än utsatt deadline eftersom mer krav måste göras, vilket  i  sin  tur medför  till 
högre kostnader [23]. 

Det finns olika orsaker som kan leda till Scope Creep, nedanför är en lista på de 
vanligaste orsakerna[24]: 

1. Misslyckande med att få med alla intressenter under planeringsstadiet. 

2. Påbörjat projektet för tidigt utan tydliga fastställda krav.  

3. Glömt att ta hänsyn till påverkade system och tredje partssystem. 

4. Bristande kunskap hos de anställda. 

5. Avsaknad på en tydlig definition på affärsmål.  

 

2.2.6 Extreme Programming (XP) 

 

Extreme  programming  är  en  av  de  populärare  agila  systemutvecklingsme‐
toderna. Istället för att leverera allting på en gång vid projektets sluttid levere‐
rar den här metoden sakerna när det behövs. Med den här metoden blir ut‐
vecklarna vana vid att ändra kundkraven, även sent i projekten. XP lyfter fram 
lagarbete som en viktig punkt och att managers, kunder och systemutvecklare 
är  alla  lika  värda  i  ett  kollaborationsteam.  Det  är meningen  att  arbetslagen 
själva ska organisera sig kring problemet och lösa det så effektivt som möjligt. 
Fem  olika  förbättringar  poängteras  vid  användandet  av  XP:  kommunikation, 
enkelheten,  respons,  respekt  och mod. De  här  fem  förbättringarna  stöds  av 
tolv  stycken  praxis:  planering,  små  utsläpp,  acceptanstest,  enkel  design,  par 

Figur 5: Bild av XP process [25] 
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programmering, testdriven utveckling, refaktorisering, kontinuerlig integration, 
kollektivt kodägande, kodstandards, metaforer och en hållbar hastighet [26]. 

 Utvecklarna får respons redan på första dagen om det är möjligt och de försö‐
ker alltid testa mot kunden när varje del är klar. För att få bättre koll på om de 
är på väg mot kundens önskemål. Bilden ovanför beskriver tillvägagångssättet 
som används inom XP [26]. 

 

2.2.7 Agile Modeling (AM) 
Agile Modeling är en praktisk baserad metod för att få en effektiv dokumentat‐
ion och modellering av mjukvarubaserade system. AM är en kollektion av prin‐
ciper, praxis och värderingar för att effektivt modellera mjukvara som kan ap‐
pliceras på olika systemutvecklingsprojekt. Tanken med AM är att det ska  im‐
plementeras  tillsammans med någon annan  teknik eller metod  för att uppnå 
bästa effekt. Figur 7 nedanför visar hur metoden tillsammans med andra tekni‐
ker och en mjukvaruprocess  tillsammans bildar en helhetsbild. Värderingarna 
från AM är en vidareutveckling från XP [27]. 

 

 

Kärnprinciperna  för AM är  följande: Enkelhet, anamma  förändring,  sätta upp 
nästa steg är  inte prioritet nummer ett, utan nummer  två,  inkrementella  för‐
ändringar, maximera kundnyttan, modellera med ett syfte, multipla modeller, 
kvalitetsarbete, snabb feedback, fungerande mjukvara är prioritet nummer ett 
och till sist, använd enkla modeller [27]. Figur 7 visar hur AM ska användas. 

2.3 SWOT-analys 
SWOT‐analys är en analysmetod för att identifiera olika handlingsalternativ och 
utgöra en grund inom strategiarbetet. Metoden är väldigt populär och flexibel 
men  involverar  subjektiva  beslut  i  varje  fas.  Analysen  identifierar  de  bästa 
framtidsmöjligheterna  för  företag och ta upp nutida och  framtida hot. SWOT‐
analysen är ett första steg på väg mot en mer komplex och djupgående analys 
som kan göras med hjälp av flera olika analysverktyg [29]. 

Figur 7: Illustrerar hur AM ska användas [28] 
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SWOT står för de fyra identifikationsfaktorerna[29]:  

 Styrkor, interna faktorer som är fördelaktiga för att uppnå organisation‐
ens mål. 

 Svagheter,  interna  faktorer  som är ett hinder  för att uppnå organisat‐
ionens mål. 

 Möjligheter, externa faktorer som är fördelaktiga för att uppnå organi‐
sationens mål.  

 Hot, externa  faktorer  som är ett hinder  för att uppnå organisationens 
mål.  

Med hjälp av SWOT‐analysen kan faktorer som är situationsbaserade omvand‐
las till hanterbara siffror [29]. 

 

2.4 Pareto-analys 
Pareto‐analys  används  för  att  identifiera problem  i en organisation,  vad  som 
ligger till grund för problemen och vilka problem som bör prioriteras. Analysen 
är inte speciellt komplicerad och den ger en bra överblick vad gällande proble‐
men i organisationen. Analysen genomförs i sex steg[30]: 
 
Steg 1: Identifiera och lista problem 
Skriv en  lista med samtliga problem som behöver  lösas. Prata med anställda  i 
olika led för att få deras åsikter. 
 
Steg 2: Identifiera den grundläggande orsaken till varje problem 
För var och ett av problemen, identifiera den funktionella orsaken som t.ex. för 
lite personal. 
 
Steg 3: Ge varje problem ett poängtal  
Vid hantering av inkomstrelaterade problem kan poäng ges baserat på hur stor 
kostnad problemen medför. Då problem angående kundnöjdhet hanteras kan 
poäng ges baserat på antalet klagomål. 
 
Steg 4: Gruppera problem baserat på grundläggande orsaker 
Gruppera problemen med avseende på vad som  ligger  till grund  för dem. Då 
t.ex.  tre  av problemen  grundar  sig på dålig  struktur  i planeringen  grupperas 
dessa tre problem. 
 
Steg 5: Addera poängen för varje grupp 
Addera  poängen  för  varje  grupp  och  rangordna  grupperna  där  den  som  har 
mest poäng har högst prioritering och den grupp som har lägst poäng har lägst 
prioritering 
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Steg 6: Agera 

Agera  därefter  enligt  den  prioriterade  listan. De  problem  som  kommer  allra 
längst ner i prioritetslistan kanske inte ens är värda att åtgärda då det kan kosta 
mer än vad lösningen är värd. 

 

2.5 Tidigare forskning 
Estimering  inom agil  systemutveckling varit ett bestående problem, det  finns 
många olika  forskare  som  studerat, analyserat och konstruerat modeller  som 
försöker sig på en  lösning. Allt mer  företag blir beroende av den snabba  tek‐
nikutvecklingen  som  sker  i dagens  samhälle och börjar därför anpassa  sig  till 
agil systemutveckling.  Ironin  i att  företag ska övergå  från traditionell metoder 
till agila för att dra ner på kostnader och minska tiden är överväldigande i och 
med att det bidrar till ännu mer problem.    

En  intressant  studie  gjord  av Popli och Chauhan  tar upp  forskning  angående 
agil systemutveckling och estimeringar kring dessa. De förklarar att deras arti‐
kel är ett steg framåt för att förstå orsakerna till varför det blir osäkra estime‐
ringar i de äldre modellerna och att projekten kommer vara lyckade om de le‐
vereras i tid och med en effektiv planering. I rapporten pekar de på olika delar 
som kan ge osäkra eller felaktiga estimeringar, det är totalt sex områden som 
tas  upp: metod,  politiska  krafter,  kommunikationen mellan  användarna,  led‐
ningens kontroll i den agila systemutvecklingsmiljön, osäkerheter och självkän‐
nedom. De tar även fram en algoritm för att estimera, där de använder sig av 
user stories, story points och teamets effektivitet. De kommer fram till att med 
deras algoritm kan en bättre estimering uppnås när det gäller kostnad, prestat‐
ion och  tid. Däremot har de  inte  tagit hänsyn  till andra  faktorer som kan på‐
verka resultaten än de sex stycken som nämndes tidigare [2]. 

Lang  et.  al har publicerat  en  empirisk  rapport om  kostestimering  inom  agila 
systemutvecklingsprojekt där de pekar på att dessa projekt ofta går över utsatt 
budget eller misslyckas totalt. Anledningarna till det här är många enligt dem: 
problem med att sätta en standardiserad estimeringsmodell, otillräckliga ana‐
lyser när estimering genomförs, avsaknaden av koordination mellan systemut‐
vecklingsaktiviteter. Även  självkännedomen bland de anställda anses  som ett 
problem även  i den här rapporten. Det går  inte att  limitera de här problemen 
till en viss marknad eller verksamhet utan drabbar företag i alla slags verksam‐
heter,  storlekar  och med  olika  organisationsmodeller. Utifrån  forskarnas  fyra 
case som de valt har lösningar sammanfattats för att förbättra deras verksam‐
heter. De kommer fram till att det nödvändigtvis inte behöver finnas en estime‐
ringsmodell i processen, ibland kan det vara en fixerad budget som är det bästa 
alternativet  för  både  utvecklare  och  kunden.  En  kritisk  faktor  för  framgång 
inom agil kostestimering är att tidigare projekts information måste dokumente‐
ras och användas som ledning till framtida estimeringsprojekt [3]. 
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Riktlinjer  för att minimera kostnaden  inom agila systemutvecklingsprojekt be‐
skrivs  i  artikeln  av  Vijay  och Ganapathy: Guidelines  to minimize  the  cost  of 
software quality  in agile scrum process. Författarna beskriver kort om hur de 
följde ett agilt team och såg vilka  fel som begicks utifrån den agila teorin. En 
analys  för att  ta  fram  roten av problemen och de  totala kostnaderna på pro‐
blemen genomfördes samt fördes en diskussion om åtgärder där lösningar pre‐
senteras i punktform [31].  

Analysmetoden  SWOT har  tidigare använts  i många  forsknings  sammanhang. 
Det har bland  annat  använts  för  saker  som  analys  av  lyckad  avfallshantering 
[32],  för att analysera energi‐ och klimatpolitik  för att uppnå enhällighet  [33] 
och för att analysera förbättrings strategier för agil systemutveckling [34]. 

Pareto‐analys  är  även  den  en  bred  analysmetod  som  går  att  applicera  på 
många områden. Den har  i tidigare forskning använts för att bland annat eva‐
luera effektiviteten på produktions processer [35]. 

 

2.5.1  Valda problemområden 
Nedanför presenteras tidigare forskning som stödjer de fyra problemområden 
som studien ska fokusera på. Se pareto-analysen för att se hur dessa områden 
valdes ut. 

2.5.1.1 Inga tydliga, klara beskrivningar till kraven 

En vanlig orsak till att estimeringen blir felaktig är på grund av kundens brist på 
kunskap  inom  kravhantering, att  kunden ger en otillräcklig bild eller beskriv‐
ning av vad denne vill uppnå  [32]. Kunden bör redan  innan alla krav ställs ha 
förutsättningarna klara och ge en tydlig bild av vad som ska åstadkommas [32]. 
Tydlig information angående krav är avgörande i projektets tidiga fas. Efter att 
kontraktet mellan kund och utvecklare än signerat är det vanligt att det utförs 
ytterligare  kravhantering  och  affärsprocessanalyser  för  att  tidigt  upptäcka 
osedda  krav och möjligheter  [14]. Det  team  som  ska göra  kraven  tillgängliga 
bör ha full förståelse för uppgiften och komma med  idéer och frågor när pro‐
gram  backlogen  planeras.  Kraven  borde  diskuteras  för  att  få  fram  grundläg‐
gande kunskap hos det nya systemet eller den nya funktionen för att se att alla 
är med på vad och hur uppgiften ska  lösas [32]. Ett sätt att  lösa det här på är 
dagliga scrum möten, där varje person i teamet svarar på de tre frågorna: vad 
gjordes igår, vad ska göras idag, finns det några hinder eller problem med dina 
uppgifter? [36] 

I dagsläget, inom systemutveckling är det, som sagt tidigare vanligt att beställa‐
ren har otillräcklig kunskap och förståelse om vilka krav och egenskaper syste‐
met ska ha. Enligt D. Jamieson, K. Vinsen och G. Callender föreslås ett alterna‐
tivt synsätt på estimering och budget [37].  



Problematiken med estimering inom agil  
systemutveckling - Analys och undersökning av agil  
systemutveckling hos SDC 
Lucas Andersson och Martin Berglin 2016-05-20 

21 
 

Istället för att försöka förutsäga framtiden och planera enligt den kan ett adap‐
tivt  synsätt  uppmuntras, där  förändringar  välkomnas  inom  kontrollerade  for‐
mer och där budgeten inte spräcks på samma sätt [14]. Keil and Carmel skriver 
i sin artikel ”Customer‐Developer Links  in Software Development” att  företag 
borde tillägna en viss tid av systemutvecklingsaktiviteterna till att  lära sig och 
utbyta  kunskap mellan beställare och utvecklare  eftersom  ingen direkt  kom‐
munikation finns mellan dem. Information går vanligtvis från beställare till an‐
tingen verksamhetsspecialist eller någon kundansvarig och  kan då misstolkas 
eller bli alltför  luddig när  informationen når utvecklarna. Det agila manifestet 
fastslår  i en princip att affärsavdelningen och utvecklare borde arbeta tillsam‐
mans på en daglig basis genom projektet, eftersom det är den mest effektiva 
metoden för att förmedla information på [37].  

2.5.1.2 Ingen metod/struktur för att snabbt estimera nya 
krav 

Det är mycket viktigt att konstant hålla uppsyn över hur projektet  löper även 
efter  projektstart. Under  projektets  gång  bör  konstant  uppdatering  och  pro‐
blemlösning ske. Hashem Mostafa skriver  i artikeln SCOPE MANAGEMENT att 
under  projektets  gång  uppstår  oundvikligen  vissa  frågor  som  inte  var med  i 
scopet från början, dessa kan t.ex. uppstå vid en delleverans. Data som samlas 
in under projekt kan varna projektledaren om hotande svårigheter, under för‐
utsättningen att projektledaren skildrar en realistisk syn. Uppgifter från tidigare 
projekt kan gen en historisk bas för att effektivisera och hantera framtida pro‐
blem [38]. 
 
Vidare skriver Hashem Mostafa även om “Strictness of the change contlol po‐
licy”, där det beskrivs att då ett behov att utföra en ändring eller  lägga till ett 
krav uppstår bör detta  formuleras och dess  inverkan på projektets kostnader 
och tidsplan bör utvärderas. Detta ger beställaren chansen att utvärdera begä‐
ran  innan ett beslut om att acceptera, modifiera eller avslå begäran tas. Varje 
beslut  som  tas  ska  dokumenteras  och  kommuniceras  till  alla  berörda  parter 
[38]. 

 

2.5.1.3 Dålig kommunikation mellan avdelningarna 

I stora organisationer kan det vara svårt att arbeta agilt på samma sätt som  i 
små, det kan då vara bra att dela upp organisationen i olika delar. Efter att or‐
ganisationen delats upp är då att få dessa avdelningar att samverka på ett ef‐
fektivt sätt. Kähkönen Tuomo skriver i artikeln: “Agile Methods for Large Orga‐
nisations ‐ Buildnig Communities of practice” med Nokia som utgångspunkt om 
tre olika metoder  för att  främja kommunikationen mellan avdelningar. Meto‐
derna bygger på att kombinera agil systemutveckling med inslag av traditionell 
systemutveckling. De tre metoderna är RaPID7, Integration Camp och SEED och 
förklaras lite mer detaljerad nedanför [39]. 
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RaPID7 
Den första metoden kallas RaPID7 och ger en snabb väg till arbetade dokument 
genom att involvera beställaren i tidigt skede. Det finns 7 steg i processen, först 
förbereds en workshop för att se till att företaget har ett definierat mål och där 
de  relevanta personerna med  rätt  information medverkar. Därefter anordnas 
en kickoff  för att  få en gemensam  förståelse  för mål,  scope och  terminologi. 
När alla  fått en gemensam  förståelse  för delarna  får alla komma med möjliga 
idéer (brainstorming). Där väljs de nya idéerna som ska vara med ut och de blir 
ytterligare  analyserade. De mest  genomförbara  lösningarna  väljs därefter ut. 
Workshopen avslutas med att teamet avgör om målen är uppfyllda och om inte 
planeras en ny workshop [39]. 
 
 
Integration Camp 
Nästa metod kallas  integration  camp och den bygger på att det ofta uppstår 
problem mellan integrations‐ och utvecklingsteam när en ny funktionalitet ska 
integreras  för  första  gången. Metoden  grundas  i  problemet  att  integrations‐
teamet ofta hade problem med att integrera en ny komponent på grund av att 
de  inte  visste hur den  fungerade. Det  ledde  till många  samtal mellan  avdel‐
ningarna  innan en  implementation  av  komponenten  lyckades. Problematiken 
upprepades även efter nästa release. Tanken med  Integration Camp är att ut‐
vecklingsteam och integrationsteam arbetar tillsammans under första integrat‐
ionen. När komponenten har vissa funktioner som kan frigöras och koden är så 
stabil att den kan inkluderas i en officiell delbyggnad, skriver utvecklingsteamet 
upp sig för ett  integrationsläger. Varje  integrationsläger har tydligt definierade 
mål där det vanligtvis är mellan två till tio deltagande och det tar vanligtvis en 
dag (fast det kan ta upp till fem dagar). Lägren har en person vars uppgift är att: 
schemalägga  lägret med deltagarna,  ta hand om praktiska  förberedelser,  an‐
svara för att bedriva  lägret och sammanställa timmar. Lägret hålls  i ett mötes‐
rum  utrustat med  den  nödvändiga  hårdvaran.  Initialt  startas  lägret med  ett 
kick‐off möte, där lägrets mål och viktiga tekniska frågor diskuteras. Deltagarna 
kommer sedan överens om de uppgifter som alla kommer att anta. Komponen‐
terna  integreras parallellt och om det uppstår problem  löses de  tillsammans. 
Efter att komponenten framgångsrikt har integrerats går gruppen vidare till en 
testsession. Testningssessionen är viktig  för att  lyckas  i nästa delbyggnad. När 
lägret producerar en  fullständigt  integrerad  testuppsättning är det möjligt att 
kontrollera  kommande  versioner  av  komponenten.  Lägret  avslutas  med  ett 
möte där lägrets aktiviteter granskas, en överenskommelse om de återstående 
åtgärdspunkterna  fastslås  och  återkommande  åtgärder  för  senare  versioner. 
Figur 8 på nästa sida illustrerar hur metoden är uppbyggd [39]. 
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SEED 
Den sista metoden kallas SEED och är en systemutvecklingsmodell. Modellen är 
en  traditionell modell  och  bygger  på milstolpar  som  definierar  projektfaser, 
nyckelaktiviteter och delmål mellan faserna. Modellen uppfyller de organisato‐
riska kraven både med avseende på milstolpekraven och presentation.  I SEED 
hanteras  systemkrav  av  hög  nivå med  traditionella  kravhanteringsprocesser. 
Krav av hög nivå  lagras  i ett kravhanteringsverktyg och de detaljerade kraven 
läggs i en kravspecifikation [39].  
 
För att hantera krav och arkitektur inom SEED har en grupp etablerats som har 
en representant från alla team. Gruppen analyserar krav med hög nivå och de‐
finierar möjliga beroenden mellan komponenter och  team. Gruppen  tar även 
beslut angående den interna arkitekturen och vilket utvecklingsteam som varje 
funktion  tilldelas  för  detaljerad  design  och  implementation.  Projektplanering 
och spårning görs  i ett projektledarmöte som hålls veckovis där en projektle‐
dare från varje team är deltagande. Projektledare förbereder sig för mötet ge‐
nom  att  hålla  sig  uppdaterad  på  den  nuvarande  situationen  och  planen  för 
teamet. Planerna samordnas i mötet och samtidigt meddelas statusen för varje 
team till samtliga projektledare [39].  
 
Uppgifter används för att fördela arbetet inom laget och det finns fyra typer av 
uppgifter:  funktionsutveckling,  omstrukturering,  korrigering  och  öppen  pro‐
blemlösning. Uppgifterna är små, upp till 2 veckor som mest. Spårningen (Vad 
är  det  för  spårning?)  sker  enbart  på  den  färdigställda  funktionaliteten,  inte 
uppgifterna.  

Figur 8: Visar strukturen för Integration Camp [43]  
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Eftersom att uppgifterna ska vara resultatorienterade är det  ingen risk att det 
blir dålig matchning. Figur 9 nedanför illustrerar hur modellen kan se ut [39]. 

   
 

 

2.5.1.4 Dålig struktur gällande nyckelpersoner på 
planeringen till program backlog 

Enligt Lang et. al beskrivs dålig  ledning som en vanlig orsak  till  felestimering. 
Om  ledningen och nyckelpersoner misslyckas med att vara med  i både plane‐
ring och förberedelser inför estimeringen kan det vara en bidragande orsak till 
fel eftersom team kan missa värdefull  information och frågeställningar. För att 
estimeringar ska vara pricksäkra och hållbara krävs att alla nyckelpersoner del‐
tar  aktivt  vid  planeringen  av  estimeringen.  Forskning  visar  att  estimeringen 
generellt sätt blir högre om det är med någon  från utvecklingsteamet som är 
med i planeringen. I den agila utvecklingsmiljön är det bäst om varje utvecklare 
ansvarar och estimerar de krav som de själva ska utveckla om de är erfarna nog, 
annars kan expertutlåtanden krävas [3].  

 

Figur 9: Visar hur SEED-modellen ser ut [43] 
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3 Metod 
 

3.1 Övergripande metodansats 
När valet av forskningsstrategi ska väljas gäller det att ha koll på tre avseenden: 
typ av forskningsfråga, hur bra kontroll av data som finns och om forskningen 
handlar om nutid eller dåtida händelser. Enligt tabell 2 nedanför beskriver Ro‐
bert K. Yin hur valet at metod/forskningsstrategi ska läggas upp [40]. 

 

Strategi Typ av forsk-
ningsfråga 

Hur bra kontroll 
av data som 
finns 

Fokus på aktu-
ella händelser 

Experiment Hur, varför?  Ja  Ja 

Survey Vilka,  vad,  var, 
hur  många,  hur 
mycket? 

Nej  Ja 

Analys av källor Vilka,  vad,  var, 
hur  många,  hur 
mycket? 

Nej  Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför?  Nej  Nej 

Fallstudie Hur, varför?  Nej  Ja 

 Tabell 2: Illustrerar val av forskningsstrategi [40] 

Först avgörs hur problemformuleringen är utformad, är det en hur  fråga eller 
en hur många fråga? Därifrån ser forskaren om det behövs kontroll av beteen‐
det  som  undersöks  eller  inte.  Till  sist  tittar  forskaren  på  om  det  är  aktuella 
händelser eller  inte.  I den här studien  finns  tydlig  rådata på  två olika projekt 
som vi kommer studera och fokus  ligger på aktuella händelser, syftet är också 
att ta reda på hur vi ska förbättra estimaten på olika projekt. Ingen kontroll av 
beteendet hos de vi kommer  intervjua krävs eftersom vi  inte kommer under‐
söka om vi kan påverka deltagarna eller inte. Fallstudie är ett lämpligt val som 
metod eftersom det är en empirisk undersökning som bedrivs i verkligheten. Vi 
kommer undersöka ett företags problem på djupet och försöka hitta en lösning, 
där vi analyserar olika parametrar och variabler [40].   



Problematiken med estimering inom agil  
systemutveckling - Analys och undersökning av agil  
systemutveckling hos SDC 
Lucas Andersson och Martin Berglin 2016-05-20 

26 
 

Kunskapsmängden  inom det här området är relativt  liten eftersom estimering 
inom agil systemutveckling inte funnits så länge. De olika vetenskapliga synsät‐
ten  som  är  relevanta  är  explorativa,  deskriptiva,  explanativa  och  normativa. 
Explorativa  studier används när  forskaren  ska  försöka uppnå en  fundamental 
förståelse  för  ämnet och där det  finns  lite  kunskap  inom  ämnet. Deskriptiva 
studier används när målet är att bara beskriva de grundläggande kunskaperna 
och den förståelse som finns  inom ämnet men  inte förklara relationerna mel‐
lan [40].  

Explanativa studier är förklarande, då forskaren försöker få en mer djupgående 
kunskap och förståelse  inom ämnet där både en beskrivning och en förklaring 
krävs. Till sist har vi den normativa studierna, som vi kommer ha. Normativa 
studier utgår från att det finns viss kunskap och förståelse  inom området och 
där en strävan efter att ge vägledning och förslå åtgärder finns [41]. 
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Denna studie utfördes i sex steg: 
 
Steg 1: Intervju med en öppen karaktär användes med projektledaren och IT‐
chefen på företaget, för att få en övergripande inblick i vilka problem företaget 
står inför i nuläget. 
 
Steg 2: SWOT analys genomförs för att strukturera styrkor, svagheter, möjlig‐
heter och hot. SWOT‐analysen baserades på de öppna  intervjuerna med pro‐
jektledaren och  IT‐chefen. SWOT analysen har använts som ett verktyg för att 
strukturera upp det nuvarande utgångsläget och för att få en tydligare bild av 
organisationen.  Eftersom  att  utgångsläget  vid  genomförandet  av  SWOT  ana‐
lysen har varigt  intervjuer med IT‐chefen och projektledare så kan den till viss 
del  vara  subjektiv.  Subjektiviteten motverkas dock  vid  genomförandet  av pa‐
reto‐analys. 
 
Steg 3: En enkät skapas med avseende på problemområdena i SWOT‐analysen 
och skickas ut till anställda påföretaget med nyckelroller vid estimering. Enkä‐
tens syfte är att förtydliga vilka problem som är av störst vikt och vilka som är 
av minst vikt.  
 
Steg 4: Utifrån  enkätens  sista  fråga  genomfördes  en  pareto‐analys.  Pareto‐
analysen ger en  tydligare bild av vilka problem  som bör prioriteras. De olika 
problemen  viktades  genom  att  de  anställda med  nyckelroller  fick  rangordna 
problemen från 1‐9 där 1 är största prioritet och 9 är det problem som anses 
vara minst prioriterat. Sedan summerades varje siffra som gavs  till respektive 
problemområde och en  totalsiffra  ficks  fram. De  fyra problemområdena med 
lägst totalsiffra valdes. 
 
Steg 5: De fyra högst prioriterade problemområdena togs fram och en littera‐
turstudie samt  intervjuer på andra  företag utförs  för att skapa en bild av hur 
problemen bör tacklas. 
 

Steg 6: En slutsats drogs. 
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3.2 Datainsamlingsmetod 
Generellt sett finns ingen bättre eller sämre metod utan en anpassning till den 
givna situationen måste ske. Det finns för‐ och nackdelar med alla, men de da‐
tainsamlingsmetoderna  som  kommer  användas  i  den  här  studien  är:  enkät, 
intervjuer och litteraturstudier [42].  

Litteraturstudiers  fördelar  är  att med  knappa  resurser  få  tillgång  till mycket 
värdefull  information på kort  tid  [42]. Med hjälp av  litteraturstudier kartläggs 
lätt den redan befintliga kunskapen  inom  forskningsområdet och kan därifrån 
lätt bygga upp en teoretisk referensram. Nackdelar med litteraturstudier är att 
data som fås fram är sekundärdata och det brukar oftast inte framgå på vilket 
sätt som  informationen samlats  in på och till vilket syfte. Därför gäller det att 
alltid vara källkritisk till informationen som hittas [43].   

Strukturerade  Intervjuer  kan  ge  en  djupare  förståelse  eftersom  deltagaran‐
passning av frågorna kan ske och kroppsspråket kan analyseras och tolkas.  In‐
tervjuer  ger  relevant  information  till  studiens  syfte  och mål. Nackdelar med 
intervjuer är att de tar tid att skapa intervjufrågor, boka möten, mötena i sig är 
tidskrävande och  ibland kostsamma på grund av resor.  Informationen som fås 
genom en  intervju är primärdata  som är  specifikt  riktad mot  studien. Öppna 
intervjuer är en annan  intervjuform där  frågorna anses vara mer öppna med 
utrymme för diskussion [43]. 

Enkäter är bra för att få fram stora mängder primärdata i relation till arbetsin‐
satsen som görs. Det som kan vara svårt/dåligt är att det är svårt att få en hel‐
hetsbild på  vem deltagaren  är och deltagarens  funktion  i det hela. Misstolk‐
ningar  kan  ske och deltagarens  kroppsspråk  går  inte  att  läsa  av. När enkäter 
skickas ut kan det ta  lång tid att få respons och oftast blir svarsmängden rela‐
tivt  låg och det kan krävas påminnelser för att få en accepterad svarsfrekvens 
[43]. 

I den här studien har vi använt litteraturstudie, öppna intervjuer, strukturerade 
intervjuer och enkät. 

 

 

 

3.3 Kvantitativ och kvalitativ analys 
Kvantitativa  studier  omfattar  information  som  kan mätas  och  värderas med 
hjälp  av  siffror  och  tal. Allt  går  dock  inte  att mäta  och  detta  begränsar  den 
kvantitativa analysmodellen. Om  forskaren vill skapa sig en djupare  förståelse 
används istället en kvalitativ studie. Då forskaren har ett specifikt problem eller 
område  passar  den  kvalitativa  studien  bättre  in.  Kvalitativa  studier  ger  dock 
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inte  lika  stora möjligheter  för  generaliseringar  som  kvalitativa  studier.  Inter‐
vjuer och observationer passar oftast bäst in på kvalitativa studier. Enkäter och 
matematiska modeller är oftast mer lämpade för kvantitativa studier.  
Vid genomförandet av denna undersökning användes en kombination av dessa 
två studier[44]:  

 Kvalitativa  studier  i  form  av  intervjuer, där möten har  använts  för  att 
skapa en förståelse för företagets arbetssätt, metoder och tidigare pro‐
blematik inom estimeringar.  

 Kvantitativa studier genomfördes i form av enkäter för att skapa förstå‐
else av  vad  som  var de allra  största problemen  gällande estimeringar 
och vilket problem som företagets primära fokus borde ligga på. 

 

3.4 SWOT- och pareto-analys 
SWOT‐analysen används för att ta fram vilka styrkor, svagheter, hot och möjlig‐
heter som finns  inom ett företag.  I vårt fall kommer vi fokusera mest på vilka 
svagheter  företaget har, men deras  styrkor, möjligheter och hot måste också 
tas till hänsyn eftersom förbättringsmöjligheter kan variera beroende på dessa. 
Genom  intervjuer med projektledaren och  IT‐chefen har  tillräckligt med data 
tagits  fram  för att göra en SWOT‐analys, där vi  identifierat problemområden, 
deras styrkor, möjligheter och hot. De här problemområdena har sedan disku‐
terats med företaget via email för att säkerställa om det stämmer överens med 
deras syn.  

Genom data från enkäten, utskickad till anställda på olika positioner på företa‐
get har en pareto‐analys genomförts. Enkätens  frågeställningar bygger på det 
resultat vi fått ut från SWOT‐analysen. Vilket gör pareto‐analysen till ett väldigt 
bra komplement eftersom vi då kan  få  fram en prioritetsordning på de olika 
problemen. Där  vi  viktat problemen och  summerat poängen.  Listan  kommer 
användas för att avgöra vilka problem som är störst och där vårt fokus bör läg‐
gas. När  vi  klargjort  för de  största  problemen  kommer  vi  försöka  ge  ett  lös‐
ningsförslag  till  dessa  problem. Även  här  har  hänsyn  till  en  subjektiv  syn  på 
problemen  tagits, men  eftersom  vi  frågat  runt  på  olika  avdelningar  blir  den 
totala poängen pålitligare än om vi bara frågat projektledaren. Vi har även un‐
dersökt  varje  problemområde  som  pekats  ut  från  företaget med  teoretiska 
artiklar och andra fallstudier för att se om det är ett vanligt problem eller inte. 
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3.5 Validitet 
Validitet används för att undersöka att de mått som valts återspeglar det som 
skulle undersökas. Validitet används även för att koppla tolkningar om relevans 
av forskarnas slutsatser till undersökningens initiala målsättningar. Det finns vid 
en  fallstudie  tre huvudbegrepp: begreppsvaliditet,  intern  validitet och extern 
validitet [45]. 

Begreppsvaliditet handlar om att styrka de mått som valts och att de ska reflek‐
tera verkligheten på ett trovärdigt sätt. Flera källor borde användas vid datain‐
samlingen, för att styrka validiteten samt borde utkastet granskas av nyckelin‐
formanter [45]. 

Intern  validitet  behandlar  orsakssamband,  alltså  om  kausalitet  råder  på  två 
fenomen kallas den ena för orsak och den andra verkan. Olika frågeställningar 
tas även upp till exempel om slutsatsen är korrekt eller om beläggen är sam‐
stämmiga [45]. 

Extern  validitet  handlar  om  studien  kan  generaliseras  eller  om  studien  bara 
berör exemplet  i  fallstudien. Det kan vara svårt att avgöra om studien går att 
generalisera vid en fallstudie. För att förbättra den externa validiteten kan teo‐
rier tillämpas [45]. 

De tre delarna har i den här studien tagits i beaktande där begreppsvaliditeten 
förstärkts genom användning av flera olika källor vid datainsamlingen. Källorna 
som används är från intervjuer, vetenskapliga artiklar, webbaserade‐ och skrift‐
liga källor, enkät och från kontinuerliga möten med både en extern och en  in‐
tern handledare. Den interna validiteten har stärkts genom att analysera data‐
insamlingen och jämfört dessa med antaganden och slutsats. Externa validitet‐
en har stärkts genom att använda vetenskapliga metoder och modeller.   

 

3.6 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om  till  vilken  grad  resultaten  kan upprepas,  alltså om en 
forskare  ska  följa  samma  tillvägagångssätt och  använda  samma metoder  ska 
resultatet bli densamma. Syftet är att minimera spill och eventuella fel i under‐
sökningen. En av de viktigaste delarna är att dokumentera väl och förklara hur 
eventuella metoder, modeller och data används [45]. 

Reliabiliteten  i  den  här  fallstudien  har  förstärkts  genom  att  detaljerat  doku‐
mentera analysverktyg och vilka metoder  som används,  samt bifoga både  in‐
tervjufrågor  och  enkätfrågor.  Eftersom  företag  kan  skilja  sig  både marknads‐
mässigt men också organisationsmässigt kan reliabiliteten minska något [45]. 
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4 Resultat 
I kapitel 4 kommer resultatet att presenteras.  I kapitel 4.1–4.2 presenteras  in‐
formation från fallstudien.  

4.1 Fallstudie 
I det här kapitlet presenteras resultatet av vår fallstudie i form av intervjuer och 
enkät. 

Intervjuerna med projektledare och  IT‐chefen på SDC har varigt öppna  inter‐
vjuer där de har beskrivit organisationen och hur de själva upplever problema‐
tiken som organisationen står inför.   

4.1.1 Intervju 
Projektledaren och IT‐chefen berättar att deras struktur när det kommer till att 
ha med  rätt nyckelpersoner  till planeringen av projektets program backlog är 
bristande. Tidigare har  SDC  använt  sig  av olika  arkitekter  till ett projekt, där 
varje arkitekt tagit på sig en viss del. SDC har nyligen adderat en roll, lösnings‐
ansvarig arkitekt som har helhetsansvaret. Med hjälp utav de funktionella kra‐
ven  beställaren  brutit  ner  tillsammans med  arkitekturbeskrivningen  fick  ut‐
vecklingsteamet ta fram en siffra för utvecklingen. Samtidigt har nyckeltal från 
tidigare projekt tagits fram för att underlätta estimeringen. Estimeringen sker i 
form av  story points  inom  företaget men projektledaren anser att det  skulle 
kunna användas mycket mer än det gör  i dagens  läge. När budgeten sätts har 
SDC enbart tagit systemutvecklingstimmarna och sagt att det är allt, vilket har 
lett till en grov felaktig estimering eftersom flera rollers timantal missats i bud‐
geten.  

När  kraven  kommer  in  till  SDC  behöver  förutsättningarna  för  att  genomföra 
kraven vara klara. Det  ses  som en  självklarhet, men  i praktiken är det ett  fel 
som ofta inträffar. Beställaren är ansvarig för verksamhetskraven men om per‐
sonen  inte har förståelse för hur krav ska brytas ner för att folk ska förstå hur 
kravet  ska  genomföras  går det  inte  att  genomföra. Kravhanteringen  är  viktig 
och får  inte bli  luddig och där behöver  IT‐avdelningarna vara hårdare med att 
ställa krav på verksamheten, för att de enklare ska förstå vad de ska göra. Spel‐
reglerna för hur kraven ska vara och att kraven är på rätt nivå är viktigt.  

Prioritetsordningen på backlogen  i mindre projekt väljs efter ”best guess”, vil‐
ket  innebär att ordningen  sker på erfarenhet och magkänsla.  Ingen  teori an‐
vänds  eftersom  de  inte  kommit  så  långt med  implementeringen  av  SAFe.  I 
större  projekt  däremot  arbetar  de  scenariodrivet. De  har  åtta  scenarion  be‐
skrivna där de delar  in olika user  stories och placerar  in de på det  scenariot 
som  passar  bäst  in.  Därefter  genomförs  en  individuell  bedömning  av  vilken 
user story som ska göras först. SDC kämpar med en annan prioritetsutmaning 
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eftersom arbetet sker ”stuprörsaktigt”, uppdelat  i fyra delar och där ett  integ‐
rationsteam är beroende av alla delar. Skulle ett projekt spänna över flera av‐
delningar är det  svårt att avgöra vilket krav  som  ska  tas  först eftersom båda 
avdelningar kan ha deras krav som prioritet ett.  

Det  finns  inget  standardiserat  system  när  nya  krav  ska  läggas  till  i  program 
backlogen. Någon  i  teamet  tar  det  nya  kravet  och  utvecklarna  löser  kravet, 
utan  att undersöka hur  lång  tid det  kommer  ta och om  integrationen  stöds. 
Efter ett  tag brukar nätverksdiskarna och Excelarksversionerna bli alltför om‐
ständligt, då används post‐it  lappar på analoga  tavlor. Ett nytt digitalt  system 
har införs i nuläget, där nya krav läggs in i en restlista som ägs av verksamhets‐
specialisten eller beställaren. Får denne bestämma om kravet ska genomföras 
eller  inte, däremot genomförs  ingen noggrann estimering på hur  lång  tid det 
kommer ta och hur mycket det kommer kosta, vilket gör det svårt för kunden 
att svara på om det är lönsamt.  

Från intervjuer med projektledaren och IT‐chefen har följande SWOT‐analys hos 
SDC tagits fram, se figur 6. SWOT analysen valdes för att få en struktur på be‐
skrivningen av organisationen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6: SWOT-analys av SDC 
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4.1.2 Enkät 
Från enkäten i bilaga B visar diagram 1 och diagram 2 tydligt att det finns pro‐
blem med estimeringen  i organisationen då endast en av de svarande sagt att 
det är ett ganska litet problem med Scope Creep. Merdelen av de som besvarat 
enkäten anser att estimeringen på tidigare projekt varit varken bra eller dåliga 
och resten anser att estimeringen varit ganska dålig.  
 
 

 

Diagram 1: Visar hur stort problem Scope Creep är inom SDC 

 

 

 

Diagram 2: Visar hur bra estimeringar av tidigare projekt varit inom SDC 

 

 

1 betyder stort problem 
och 5 betyder inget 
problem 

1 betyder mycket dåligt 
och 5 betyder mycket bra
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Pareto‐analysen grundas  från enkäten där en prioritetsordning över problem‐
områden  tagits  fram. Genom  att  summera  prioritetsordningen  på  varje  pro‐
blem  utifrån  svarsformulären  har  fyra  stycken  problemområden  tagits  fram 
som viktigast. Se tabell 3 för ett sammanställt resultat av pareto‐analysen. 13 
anställda  fick enkäten har nio stycken svarat, varav sex stycken svarsformulär 
kunde användas till analysen. På grund av missförstånd i frågan har tre stycken 
svarsformulär gått bort. Data till pareto‐analysen bygger på anställda med föl‐
jande arbetsuppgifter: Affärsutvecklare, Scrum Master, Verksamhetsspecialist, 
IT Arkitekt, Product Owner, Release Train Engineer.  
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   Total      
  poäng 

Ingen ordentlig struktur gällande beskrivning av nya krav 
1  8  4  8  9  4  34 

Ingen metod/struktur för att snabbt estimera nya krav 
5  5  7  5  2  3  27 

Inte klara, tydliga förutsättningar och beskrivningar till kraven 
2  6  4  8  1  1  22 

Ingen prioritetsmetod/teori på kraven 
3  5  6  6  7  8  35 

Ingen prioritetsmetod gällande vem som ska gå först mellan avdelningarna 
1  7  4  9  3  7  31 

Dåligt förhållningssätt till nya krav  1  2  8  9  6  5  31 

Dålig användning av story points  2  4  6  9  8  9  38 

Dålig struktur gällande nyckelpersoner på planeringen till program backlog 
1  3  9  7  5  2  27 

Dålig kommunikation mellan avdelningarna 
7  2  3  3  4  6  25 

Tabell 3: Pareto-analys av kända problemområden inom IT-företag 
 



Problematiken med estimering inom agil  
systemutveckling - Analys och undersökning av agil  
systemutveckling hos SDC 
Lucas Andersson och Martin Berglin 2016-05-20 

36 
 

4.2 Kvalitativa intervjuer på andra IT-företag 
I kapitel 4.2 presenteras  information från tre strukturerade  intervjuer med  lik‐
nande  IT‐företag, de tillverkar  IT‐system, arbetar agilt och har  lyckats bra med 
de teoretiska problem vi valt ut i vår studie. Därav anledningen till varför vi valt 
att intervjua dessa tre företag. Intervjuerna var förberedda med intervjufrågor 
som samtalen hölls kring. 

4.2.1 Intervjuer 

4.2.1.1 Inga tydliga, klara beskrivningar till kraven 

När krav kommer in från beställare bryts de ner direkt för att få en bättre för‐
ståelse över vad beställaren vill ha men också för att beställaren ska få en tydli‐
gare bild på  själva problemet och dess  komponenter. Om utvecklarna  fortfa‐
rande tycker att det är  luddigt får vi ställa högre krav på beställaren och med‐
dela att mer information om kravet måste fås, då bokas ett möte där beställa‐
ren beskriver utförligare hur denne vill att kravet ska se ut.  

4.2.1.2 Ingen metod/struktur för att snabbt estimera nya 
krav 

När ett nytt krav kommer in sätter sig utvecklarna ner och pratar om vad som 
behöver göras i teorin och vilka steg processen består av. Sedan estimeras varje 
steg för sig genom planning poker där utvecklingsteamet och diverse nyckelrol‐
ler  finns med.  Efter  att  alla  steg  estimerats  summeras  tiden  till  en  slutgiltig 
estimation.  

Ett annat sätt som brukar  fungera är att produktledningen gör en snabb esti‐
mering för att få en uppfattning om ungefär hur lång tid det tar sedan medde‐
lar vi kunden om estimatet, där vi även informerar att estimeringen kan ändras 
så att båda parterna är medvetna. Det viktiga när nya krav kommer in är att de 
behandlas på rätt sätt och att de inte bara slängs in i backlogen utan en estime‐
ring, även om en snabbestimering sker.  

4.2.1.3 Dålig kommunikation mellan avdelningarna 

Om organisationen är stor är dagliga scrum möten att föredra sedan veckomö‐
ten där någon eller några anställda  från varje avdelning är med,  tillsammans 
med  integrationsteamet och kunden. Bra kommunikation  internt och externt, 
där det  inte  får bli någon hierarki bland avdelningarna utan den uppgift som 
faktiskt borde  tillverkas  först blir  tillverkad  först. Beroende på hur  stort pro‐
jektet är kan nyckelpersonerna som är med på mötet variera.  

4.2.1.4 Dålig struktur gällande nyckelpersoner på 
planeringen till program backlog 

De nyckelpersoner  som är viktiga att ha med  för att  få en  tydligare och mer 
precis estimering är: Scrum master, utvecklingsteamet och någon representant 
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från beställaren (oftast produktägaren). Sedan får andra intressenter vara med, 
men då endast för att lyssna och inte aktivt delta på mötena.  
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5 Analys 
I kapitel 5.1 diskuteras resultatet, i kapitel 5.2 analyseras valet av SWOT‐analys 
och i kapitel 5.3 analyseras valet av pareto‐analys.  

5.1 Diskussion av resultat 
Syftet med denna  studie var att hjälpa  företag närmare målet att genomföra 
mer  realistiska  estimeringar med  högre  precision  i  sina  agila  systemutveckl‐
ingsprojekt. Den skulle även ge underlag för hur företag kan undvika oväntade 
kostnader inom vissa problemområden. Det vi kommit fram till är att många IT‐
företag  står  inför  liknande problematik  som  vårt  exempel  i  fallstudien. Utfö‐
randet av korrekta estimeringar är en komplex process och för att få ut ett kon‐
kret resultat krävdes att vi riktade in oss på ett fåtal problemområden som var 
relevanta  för  just det utvalda  företaget SDC. Genom att analysera problemen 
med hjälp av metoder  som SWOT‐ och pareto‐analys har de mest problema‐
tiska felkällorna blivit utsorterade. Det finns en del stöd av teorier och litteratur 
som visar på samma problemområden och den slutsatsen som tagits fram. 
 
IT‐företag bör använda sig av agil systemutveckling istället för den traditionella 
vattenfallsmodellen  i och med  förändrade krav. När det däremot kommer  till 
upphandlingen inom agila projekt blir det stora problem. Företag och kund kan 
istället använda sig av agila kontrakt där de har möjligheten att förändra kon‐
traktet inom vissa ramar ifall det skulle dyka upp förändrade krav. I fallstudien 
borde företaget implementera SAFe ramverket i en mycket högre takt och fär‐
digställa  alla  väsentliga  delar.  Scrum  är  ett  av  de  bästa  ramverken  när  det 
kommer  till produktutveckling och är en  viktig del  inom både  agil  systemut‐
veckling men även i SAFe ramverket. Företag borde satsa mer på planning po‐
ker,  user  stories  och  story  points  vid  estimering  av  tid  och  kostnad  i  agila 
systemutvecklingsprojekt. Till sist skulle företag fungera bättre om det finns en 
tydlig metod när projekt genomförs, då föreslås ett antal metoder beroende på 
hur  företaget  är  uppbyggt  till  exempel  Extreme  Programming,  Crystal 
Methodologies, Feature‐Driven Development eller Agile Modeling.  
 
Studien av Popli och Chauhan visar på ungefär  samma problemområden när 
det kommer till interna problem. De har även tagit upp politiska och andra ex‐
terna  faktorer  som  kan  påverka  företaget,  vilket  vi  valt  att  exkludera.  Det‐
samma gäller på den empiriska rapporten av Lang et. al där de pekar på otill‐
räckliga analyser och avsaknad av kommunikation. Det skulle vara intressant att 
införa Popli och Chauhans algoritm för att estimera projekt i fallstudien och se 
om resultaten blir bättre. Riktlinjerna i artikeln av Vijay och Ganapathy har va‐
rit värdefull eftersom även de fått fram att samma problem är orsaken till esti‐
meringsfel.  
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5.2 SWOT-analys 
SWOT analysen är en analysmetod som inte bör användas om expertkunskaper 
saknas inom området, då det kan leda till beslut som inte är tagna på fakta. Vid 
utförandet av vår SWOT analys hade vi hjälp av experter på SDC, dock har vi 
inga expertkunskaper av SDC själva. Istället för att använda SWOT hade vi kun‐
nat använda os av  t.ex. porters  femkraftsmodell. Tanken  var att  få en bättre 
bild av SDC  internt och porters femkraftsmodell är mer riktad på den externa 
verksamheten. I många fall används SWOT analys som en lat metod för att ana‐
lysera ett eller flera problem och kan på egen hand vara en svag analysmetod. 
Genom  att  komplettera med en pareto‐analys upplever  vi  att  vi  får  fram ett 
mer realistiskt resultat [46].  
 
 

5.3 Pareto-analys 
De tillfrågade utgör en större del av organisationen i vår fallstudie vilket ger en 
mer  rättvis bild, minskar  individuell  subjektivitet och  ökar  trovärdigheten på 
prioritetsordningen  på  de  problem  vi  fått  fram.  Enligt  pareto‐analysen  är  de 
fyra  största problemen  rankade  i  följande ordning, där det största problemet 
kommer först: 

1. Inte klara, tydliga förutsättningar och beskrivningar till kraven 

2. Ingen prioritetsmetod gällande vem som ska gå först mellan avdelning‐
arna 

3. Dålig  struktur  gällande  nyckelpersoner  på  planeringen  till  program 
backlog 

4. Ingen metod/struktur för att snabbt estimera nya krav 

I enkäten (se bilaga B) framgår hur de anställda fick rangordna de olika alterna‐
tiven.  

Pareto‐analysen skickades ut till olika personer med olika arbetsuppgifter, men 
på samma  IT‐företag. Det problem som ansågs vara av störst vikt var otydliga 
krav  från kunden. Detta kan vara subjektiva åsikter och det hade kunnat vara 
bra att även prata med kunderna och se dras syn. Förslagsvis kan detta tas med 
i framtida studier. Dock finns det tidigare forskning som stödjer detta problem 
och som visar på att det är ett känt problem  inom systemutveckling, att kun‐
den har svårt att beskriva kraven på ett sådant sätt att utvecklarna verkligen får 
samma bild  som kunden. Eftersom att kunden  ser  sin vardagliga verksamhet 
som en  självklarhet kan det vara  svårt att  sätta ord på den och på grund av 
kundens avsaknad av IT‐kunskaper [3].  
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5.3.1 De högst viktade problemen 
Pareto‐analysen visade att följande problem var av störst vikt. 
 

Inga klara och tydliga förutsättningar och beskrivningar till kraven 
Den enskilt svåraste delen av att bygga ett mjukvarusystem är att bestämma 
exakt  vad  som  skall  vara med. Detta problem uppsår oftast på grund av att 
användaren  (beställaren)  kan  ha  svårt  att  sätta  ord  på  den  vardagliga  verk‐
samheten, lägger konstant begäran om förändring och saknar kunskaper inom 
It. 

Dålig kommunikation mellan avdelningarna 
Dålig kommunikation mellan avdelningarna uppstår ofta på grund av organi‐
sationens  storlek.  Stora  organisationer  som  använder  sig  av  agila  systemut‐
vecklingsmetoder stöter ofta på dessa problem. 

Ingen metod för att snabbt estimera nya krav  
När ett nytt krav kommer in från kunden eller kunden vill förändra ett befint‐
ligt  krav  är  det  viktigt  att  ha  en  standardiserad  procedur  kravet  går  ige‐
nom.   Att okontrollerat  lägga till nya krav  i backlogen eller förändra befintliga 
krav är en stor källa till oväntade kostnader och det leder till att uppsynen över 
hur projektet fortlöper försämras avsevärt. 

Ingen struktur gällande vilka nyckelpersoner som skall delta i pla‐
neringen till program backlog 
Dålig  ledning är en vanlig orsak till felestimeringar. Om  ledningen och nyckel‐
personer missar att vara med i planeringen eller förberedelserna inför estime‐
ringen kan det vara en bidragande faktor till fel på grund av att viktig informat‐
ion kan missas. 

5.4 Övriga Tankar 
Tanken med agil systemutveckling är att vara flexibel när det kommer till för‐
ändrade krav, då är det bäst att  lägga  fokusen på det.  I nästintill alla projekt 
kommer det  för eller  senare dyka upp  förändrade krav, problem eller andra 
oväntade händelser  som  leder  till att krav måste  förändras eller  läggas  till.  I 
agil systemutveckling ska IT‐företag som utvecklar vara bra på att anpassa sig 
efter  förändringar. Det  är därför  viktigt  att beställaren har  förståelse  för  att 
den estimering som sker  i början av ett projekt med all sannolikhet kommer 
att  förändras under projektets gång.  IT‐företag bör ha med beställaren  i hela 
processen och konstant uppdatera beställaren  i hur arbetet fortlöper.  I slutet 
av projektet kommer då den första estimeringen inte vara av lika stor vikt.  
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6 Slutsats 
I det här kapitlet presenteras slutsatserna till de forskningsfrågor vi hade. Ka‐
pitlet tar även upp etiska och samhälleliga aspekter 
 
Studien hade  två  forskningsfrågor, de visas nedan  för att underlätta  för  läsa‐
ren. 
 

 Vilka är de vanligaste problemen vid estimering av agila IT‐projekt? 
 

 Hur kan IT‐företag undvika dessa problem? 
 

Det vi kom fram till  i studien är att de vanligaste problemområdena bland  IT‐
företag gällande estimering  i agila projekt är  följande,  i prioritetsordning där 
det första problemet verkar vara det största: 
 

1. Inte klara, tydliga förutsättningar och beskrivningar till kraven 
 

2. Dålig kommunikation mellan avdelningarna 
 

3. Dålig  struktur  gällande  nyckelpersoner  på  planeringen  till  program 
backlog 

 
4. Ingen metod/struktur för att snabbt estimera nya krav 

 
5. Ingen prioritetsmetod gällande vem som ska gå först mellan avdelning‐

arna 
 

6. Dåligt förhållningssätt till nya krav 
 

7. Ingen ordentlig struktur gällande beskrivningen av nya krav 
 

8. Ingen prioritetsmetod/teori på kraven 
 

9.   Dålig användning av story points  
 
Dessa  problem  är  enligt  tidigare  forskning  vanliga  problem  inom  systemut‐
veckling  och  verkar  därav  vara  rimliga.  På  nästa  sida visas lösningsför-
slag/åtgärder för de fyra viktigaste problemområdena.  
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Inga klara och tydliga förutsättningar och beskrivningar till kraven 
För  att  undvika  detta  problem  rekommenderas  det  att  en  stor  del  av  tiden 
läggs undan till lärande och kunskapsutbyte mellan användaren och utvecklar‐
na. Vidare  krävs det direkta  kopplingar mellan  användare och utvecklare på 
grund av att  indirekt  information kan bli snedvriden och mindre effektiv. Det 
allra bästa är om användaren kan vara tillgänglig dagligen. Om en  feltolkning 
inträffar blir oftast  felet  större och större  för varje dag  som går utan att an‐
vändaren är närvarande för att tillrättavisa felet. Föra att skapa en bättre för‐
ståelse för kraven men också för att beställaren skall få en bättre bild av själva 
problemet och dess komponenter är det bra om dessa krav omedelbart bryts 
ner i mindre delar. Därefter får utvecklarna avgöra om problemformuleringen 
fortfarande är otydlig. Om  så  är  fallet  får högre  krav  ställas på beställaren  i 
form av krav på mer information. Till exempel kan det krävas att ett nytt möte 
bokas.  
 
Dålig kommunikation mellan avdelningarna 
För att undvika dessa problem finns en mängd metoder som till exempel SAFe. 
Det  krävs  bearbetning och  omstrukturering  av  organisationen  för  lyckas  im‐
plementera metoder  som  SAFe.  I  resultatkapitlet nämns  ytterligare metoder 
för  att  öka  kommunikationen  i  organisationen.  Vidare  är  en  bra  lösning  på 
denna problematik att ha dagliga scrum möten och utöver dessa är det mycket 
viktigt att ha veckomöten där någon eller några anställda från varje avdelning 
är med tillsammans med integrationsteamet och kunden. Vidare är det bra om 
det inte blir någon hierarki mellan avdelningarna utan att den uppgift som lo‐
giskt bör göras först görs först av den avdelning som bör göra den.  
 
Ingen metod för att snabbt estimera nya krav  
Samtliga krav bör bytas ner, estimeras och därefter bör informationen förmed‐
las till alla berörda parter. När ett nytt krav kommer  in från en kund skall ut‐
vecklarna sätta sig och snabbt gå igenom vad som behöver göras och vilka steg 
som behövs.  
Därefter  skall  varje  steg  estimeras  var  för  sig  genom  planing  poker,  där  ut‐
vecklingsteamet och andra nyckelroller skall delta. Efter att samtliga steg esti‐
merats slås tiden ihop till en slutgiltig estimation. 
 Alternativt kan det fungera om produktionsledningen gör en snabb estimering 
för att skapa en uppfattning om ungefär hur lång tid det kommer att ta. Även 
om det  inte finns tid för att göra annat än en snabb estimering är det fortfa‐
rande viktigt att den genomförs. I värsta fall kan företaget titta på ett gammalt 
projekt med ett liknande krav. Om flera krav läggs in i backlogen utan att esti‐
meringar sker skapas oundvikligen scope creep och projektet kommer garan‐
terat spräcka ramarna och budget. För att illustrera detta på ett enkelt sätt, se 
figur 10. 
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Figur 10: Illustrerar en bra process för att estimera nya krav, börjar på kund 

 
Ingen struktur gällande vilka nyckelpersoner som skall delta i pla‐
neringen till program backlog 
För att estimeringar ska bli pricksäkra krävs att samtliga nyckelpersoner deltar 
aktivt. De parter som bör vara med på planeringen är: Verksamhetsspecialist, 
product  owner,  IT‐arkitekt,  UX‐representant,  testansvarig  och  någon/några 
erfarna utvecklare. Kund/beställare får också gärna vara med. Andra represen‐
tanter kan delta med dock endast för att lyssna och inte aktivt delta. 
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6.1 Etiska och samhälleliga aspekter 
Författarna har  i den här  studien har  förmedlat  till de  involverade att  syftet 
inte är att undersöka vem som gjort  fel utan att  försöka  förbättra  företagets 
helhet.  Författarna har  även  tagit hänsyn  till  informanterna  vid  intervjuerna 
och enkäten gällande anonymiteten. Genom en eventuell  implementering av 
förbättringsåtgärderna  kan  de  anställda  få  en  förbättrad  relation  gentemot 
kunderna. Av sekretesskäl har de andra företagen som intervjuas valts att inte 
nämnas vid namn.  
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Bilaga A: Intervju med Projektledare 
 

‐Hur länge har du arbetat på SDC? 

 

‐Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

‐Hur lång arbetserfarenhet har du av ditt arbetsområde? 

 

‐Hur tycker du att estimeringen inom backlogen fungerar? 

 
Dåligt Mindre bra Varken bra 

eller dåligt 
Bra Mycket bra 

     

 

‐Hur har det varit innan? 

 

‐Hur ser det ut när det blir fler och fler krav i backlogen och hur hanterar man 
dessa? 
 
 
‐Hur gör ni när det kommer till nya krav som inte var med från början? 
 
 
‐Säger  ni  till  kunden  hur  mycket  det  kommer  kosta  och  hur  lång  tid  det 
kommer att ta när nya krav läggs till? 
 
 
‐Hur ofta har ni möte/möten angående tillägg i backlogen? 
 
 
‐Hur långa brukar mötena vara? 
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‐  Hur  prioriteras  backlogen,  enligt WSJF(Weighted  Shortest  Job  First),  väljer 
kunden ordningen eller enligt självkännedom? 
 
 
‐OM INTE WSJF, varför använder ni inte den? 
 
 
 
‐Är det något som är inplanerat? 
 
 
 
‐När säger man stopp eller säger man stopp när nya krav läggs in? 
 
 
 
‐ Hur stort problem anser du att Scope Creep är  inom ert  företag? Har varigt 
ett jättestort problem. Nu är det. 

Stort problem Ganska stort 
problem 

Litet problem Inget problem 

    

  
 
-Kan man  inte använda  sig av  story points  för att bestämma hur mycket det 
kommer att kosta att lägga till ett krav? 
 
 
 
‐Kan man dra till med ett genomsnittligt antal timmar beroende på vilket typ av 
krav som ska implementeras? 
 
 
 
‐Vilka  nyckelpersoner  borde  enligt  dig  vara med  i  planeringen  för  program 
backlog? 
 
 
‐Vilka nyckelpersoner är med på mötena idag? 
 
 
 
‐Är WIP(Work in Process) synlig för kunden/beställaren? 
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‐Ser du att ekonomistyrningen har ändrats efter att ni började jobba agilt?  
 
 
‐Om  du  skulle  jämföra  innan  och  efter  ni  införde  agilt  arbete,  vad  har 
förändrats? 
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Bilaga B: Enkät till anställda 
 
 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

Hur tycker du att tidigare estimationer av projektens tid fungerat?  

 

Mycket Dåligt  1  2  3  4  5   Mycket bra 

 

Hur stort problem anser du att Scope Creep är inom ert företag? 

 

Stort problem  1  2  3  4  5   Inget problem 

 

Rangordna hur stora följande problem är inom SDC. 1 är största problemet och 

9 är minsta problemet.(OBS Ge inte två eller fler problem samma siffra)  

 
 
Ingen ordentlig struktur gällande beskrivning av nya krav 
 
Ingen metod/struktur för att snabbt estimera nya krav 
 
Inte klara, tydliga förutsättningar och beskrivningar till kraven 
 
Ingen prioritetsmetod/teori på kraven 
 
Ingen prioritetsmetod gällande vem som ska gå först mellan  
avdelningarna 
 
Dåligt förhållningssätt till nya krav 
 
Dålig användning av story points 
 
Dålig struktur gällande nyckelpersoner på planeringen till  
program backlog 
 
Dålig kommunikation mellan avdelningarna 
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Bilaga C: Intervju med andra företag 
 
Vad gör ni för att undvika Scope Creep?  
 
 
 
Har ni någon struktur/metod när ni sätter beskrivningen på nya krav? 
 
 
 
Har ni någon struktur/metod för att snabbt estimera nya krav? 
 
 
 
Ger kunden/kunderna tydliga förutsättningar och beskrivningar till kraven? 
 
 
 
Har ni någon prioritetsmetod på kraven när de görs? 
 
 
 
Har ni några tips på att undvika dålig kommunikation mellan avdelningarna? 
 
 
 
Vad har ni för förhållningssätt inom de anställda till nya krav? 
 
 
 
Har ni någon struktur över vilka nyckelpersoner som är med på planeringen till 
program backlog? 


