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Abstract 

This paper aims to investigate whether a small organization with small development teams 

can find a value in leaving a functioning development process to follow a formal systems 

development methodology, if these organizations can find support in an agile systems 

development method and in such case the method needs to be adjusted according to the 

organizations unique conditions. 

A traditional plan-driven system development methodology includes a number of phases that 

are carried out sequentially and a completed phase can basically not be resumed. All 

requirements are specified at the beginning of a project and at the end of the project only one 

delivery of software take place. This can cause difficulties in for example dealing with 

changing requirements. Agile system development methods intend to deal with changing 

requirements and to enable continuous delivery of valuable, working software. 

In this paper, both the traditional plan-driven methods and agile methods will be explained. 

Research methodology and existing system development theories will be discussed and a 

company where the study has been conducted will be presented. The company's current work 

processes are analyzed and presented, and all collected data will be reviewed. 

The results of the paper shows that no initial adaptation of agile methods, Scrum in this 

specific case, needs to be implemented and that there is no evidence to suggest that small 

organizations with small development teams can not work after a formal agile methodology. 

Finally, a general discussion of the study will be conducted and conclusions whether the study 

objective has been achieved or not will be discussed.  
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Sammanfattning  

Denna uppsats ämnar undersöka huruvida en mindre organisation med små utvecklingsteam 

kan finna ett värde i att lämna en fungerande utvecklingsprocess för att följa en formell 

systemutvecklingsmetod, ifall dessa organisationer kan hitta ett metodstöd i agila 

systemutvecklingsmetoder och om metoderna i så fall behöver anpassas utefter 

organisationens unika förutsättningar. 

En traditionell plandriven systemutvecklingsmetod innehåller ett antal faser som genomförs 

sekventiellt och en slutförd fas kan i stort sett inte återupptas. Alla krav specificeras i början 

av ett projekt och endast en leverans av mjukvara sker. Detta kan medföra svårigheter med att 

hantera till exempel förändrade krav. Agila systemutvecklingsmetoder har för avsikt att 

hantera förändrade krav samt möjliggöra kontinuerliga leveranser av värdefull och fungerande 

programvara. 

Under uppsatsen kommer såväl traditionella plandrivna metoder som agila metoder att 

förklaras närmare. Metodval för forskningen och befintliga systemutvecklingsteorier kommer 

att diskuteras och ett företag där studien har bedrivits kommer att presenteras. Företagets 

nuvarande arbetsprocess analyseras och presenteras och alla datainsamlingar kommer att gås 

igenom. 

Resultatet av uppsatsen visar på att inga initiala anpassningar av agila metoder, Scrum i det 

här specifika fallet, behöver genomföras och att det inte finns något som tyder på att små 

organisationer med små utvecklingsteam inte kan arbeta efter en formell agil metod. 

Slutligen kommer en allmän diskussion om studien att föras och slutsatser gällande om syftet 

med studien har uppnåtts kommer att diskuteras. 
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Förord 

Denna uppsats är genomförd som ett examensarbete inom Data- och Systemvetenskap, 
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för mitt arbete. 

Jag vill även rikta ett tack till min handledare på Uppsala Universitet, Mikael Wiberg. 

 

Esbjörn Mählberg 

Uppsala, maj 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

Innehållsförteckning 
Abstract ...................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 3 

Förord ......................................................................................................................................... 4 

Figurförteckning ......................................................................................................................... 6 

Tabellförteckning ....................................................................................................................... 6 

Nyckelord ................................................................................................................................... 6 

1 Inledning ............................................................................................................................. 7 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 7 

1.2 Problemformulering ..................................................................................................... 8 

1.3 Forskningsfrågor .......................................................................................................... 8 

1.4 Syfte med uppsatsen .................................................................................................... 8 

1.5 Avgränsningar ............................................................................................................. 9 

1.6 Intressenter ................................................................................................................... 9 

2 Forskningsansats och Metod ............................................................................................ 10 

2.1 Forskningsansats ........................................................................................................ 10 

2.2 Metodval .................................................................................................................... 11 

2.2.1 Forskningsprocess .............................................................................................. 11 

2.2.2 Planera – Agera – Reflektera ............................................................................. 12 

2.2.3 Insamling av data ............................................................................................... 12 

2.2.4 Graden av deltagande ......................................................................................... 13 

3 Teori ................................................................................................................................. 14 

3.1 Begreppsanalys .......................................................................................................... 14 

3.1.1 Vattenfallsmodellen ........................................................................................... 14 

3.1.2 Agila metoder ..................................................................................................... 15 

3.1.3 Scrum ................................................................................................................. 17 

3.2 Diskussion kring Scrum ............................................................................................. 22 

3.3 Traditionell vs agil ansats .......................................................................................... 23 

3.4 Kunskapsinventering ................................................................................................. 24 

4 Systeam och agila metoder ............................................................................................... 26 

4.1 Systeam Health & Care Solutions AB ....................................................................... 26 

4.2 Analys av empiri ........................................................................................................ 26 

4.2.1 Systeam Health & Care Solutions AB’s process ............................................... 27 



 
6 

4.2.2 Insamling av data och interaktioner ................................................................... 29 

5 Avslutande del .................................................................................................................. 38 

5.1 Diskussion och summering ........................................................................................ 38 

5.2 Slutsatser och reflektion om arbetet nått målet ......................................................... 39 

5.3 Framtida studier ......................................................................................................... 40 

6 Erkännanden ..................................................................................................................... 41 

7 Litteraturförteckning ........................................................................................................ 42 

Appendix A .............................................................................................................................. 44 

Appendix B .............................................................................................................................. 45 

 

Figurförteckning 
Figur 1: Vattenfallsmodellen (Tsui & Karam, 2010). .............................................................. 14 

Figur 2: Scrum process (http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/figures) ................... 20 

Figur 3: Traditionellt vs agilt tillvägagångssätt (http://www.applitude.se/tag/pareto/). .......... 24 

Figur 4: Systeam Health & Care Solutions AB's arbetsprocess (egen bild). ........................... 28 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1: Diagram över hur väl de anställda anser nuvarande sätt att arbeta fungerar. ........... 32 

Tabell 2: Procentuell fördelning av svaren............................................................................... 32 

Tabell 3: Diagram över mottagligheten för en formell systemutvecklingsmetod. ................... 34 

Tabell 4: Procentuell fördelning av svaren............................................................................... 34 

 

Nyckelord 
Scrum, agil, agila metoder, systemutveckling, process, Systeam 

 

 

 

 

 



 
7 

1 Inledning 
Under inledningen kommer anledningen till varför studien genomförts att förklaras. 

Forskningsfrågor kommer att definieras och studiens avgränsningar samt eventuella 

intressenter kommer att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 
Merparten av dagens systemutvecklingsprojekt är utmanande och komplexa. Det är svårt att 

leverera i tid, hålla uppskattade budgetar, hantera förändrade krav etcetera. Enligt CHAOS 

Summary 2009, en sammanställning över antalet lyckade och misslyckade IT-projekt utförd 

av The Standish Group, lyckades endast 32 % av systemutvecklingsprojekten 2008 levereras i 

tid, inom utsatt budget och med den begärda funktionaliteten. 44 % var försenade, 

övertrasserade budgeten och/eller innehöll mindre funktionalitet än vad som var kravställt. 24 

% av 2008 års IT-projekt misslyckades, det vill säga avbröts innan de slutfördes eller 

levererades och blev således aldrig använda.  

Systemutvecklingscykler som var acceptabla för 10 år sedan skulle inte godtas idag. För att 

företag ska behålla konkurrenskraft behöver de ha en process
1
 som stödjer dem i en marknad 

med accelererande förändringar. Dagens systemutvecklingscykler kommer troligen inte att 

vara godtagbara imorgon. (Cohn, Agile Process Defined for those New to Agile or Scrum , 

2011) 

Företag som har gått över till att arbeta agilt
2
, i det här fallet den agila metoden Scrum, 

rapporterar bland annat följande fördelar: 

 Högre produktivitet och lägre kostnader 

 Ökat engagemang från anställda och högre arbetstillfredsställelse 

 Snabbare leveranstider 

 Högre kvalitet 

 Nöjdare intressenter 

(Cohn, Succeeding width Agile: Software Development Using Scrum, 2010) 

Systeam Health & Care Solutions AB (Systeam HC) levererar IT-lösningar till den kliniska 

processen inom vården. I dagsläget arbetar de relativt agilt, vilket kommer diskuteras senare i 

                                                 

1
 Se Appendix A för närmare beskrivning 

2
 Se Appendix A för närmare beskrivning 
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uppsatsen, men de följer inte någon formell agil metod. Finns det då ett värde för dem att följa 

en formell agil metod? Varför ska de överge något som fungerar? Och hur implementerar man 

agila metoder i små team
3
 och organisationer? 

 

1.2 Problemformulering 
Dagens samhälle ställer krav på komplexa och flexibla informationssystem

4
. Detta ställer i sin 

tur krav på utvecklingsföretagen och deras arbetsprocesser. Informationssystemen måste 

levereras snabbt för att beställaren ska kunna behålla sin konkurrensfördel, samtidigt som 

utvecklingsföretagen på ett strukturerat sätt måste kunna vara flexibla och hantera 

föränderliga krav. 

Det finns idag ett stort intresse för agila systemutvecklingsmetoder. De flesta frågor som 

behandlas i ämnet handlar om hur man skalar ner stora organisationer som vill arbeta mer 

lättrörligt. För organisationer med små team eller personer som jobbar individuellt, som vill 

skala upp finns inga riktiga mallar. Hur kan de tillämpa en agil systemutvecklingsmetod? 

 

1.3 Forskningsfrågor 
Finns det ett värde i att övergå till en formell agil systemutvecklingsmetod när nuvarande 

process fungerar? Är agila metoder lämpliga även för små organisationer med mindre 

systemutvecklingsteam? Behöver de agila metoderna anpassas för att passa en mindre 

organisation? 

 

1.4 Syfte med uppsatsen 
Syftet med denna uppsats är att genom ett aktionsforskningsförfarande undersöka om en liten 

organisation kan hitta ett metodstöd i de agila processerna och om de tror sig finna ett värde i 

att lämna en fungerande process för en formell agil systemutvecklingsmetod. Dessutom vill 

jag utreda om några problem eller krav på anpassningar av metoden kan uppstå om 

organisationen och utvecklingsteamen är små. 

 

                                                 

3
 Se Appendix A för närmare förklaring 

4
 Se Appendix A för närmare förklaring 
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1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats kommer vara begränsad till att behandla ämnet utifrån Systeam HCs 

förutsättningar och det aktuella projektet under vilket studien har genomförts. Resultaten kan 

mycket väl vara applicerbara på andra likvärdiga organisationer, men utifrån aspekten att en 

organisation består av individer och att alla individer har sina egna åsikter och erfarenheter 

kan det vara svårt att generalisera utifrån studien. 

I och med den begränsade tidsramen kommer inte studien omfatta en fullständig 

implementering. Inga mätbara resultat för att jämföra till exempel produktivitet före och efter 

studien kommer att hinna produceras. Resultaten från studien är avgränsade till att visa om en 

liten organisation med en fungerande arbetsprocess ser ett värde i att följa en mer formell 

struktur samt om, och i så fall hur, strukturen behöver anpassas utifrån organisationens 

premisser. 

 

1.6 Intressenter 
Intressenter av denna studie kan vara Systeam AB, små organisationer, människor 

intresserade av agila metoder i allmänhet och Scrum i synnerhet. 
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2 Forskningsansats och Metod 
Detta avsnitt kommer att förklara studiens karaktär och ta upp för- och nackdelar med vissa 

aspekter av valda forskningsmetoder. Metoder som använts för att samla in data kommer att 

presenteras. 

 

2.1 Forskningsansats 
Forskningen har bedrivits utifrån en deduktiv ansats och underliggande filosofisk paradigm är 

interpretivism. En deduktiv ansats innebär att utgångspunkten är befintliga teorier och att 

teorierna ska undersökas och utvärderas i den aktuella situationen. Anledningen till att en 

deduktiv ansats har valts är att jag personligen har hört mycket om de agila metodernas 

framtågande och framgång. Att med de agila metoderna som utgångspunkt få gå in och 

analysera en verksamhet och dess utvecklingsprocess tycker jag är mycket intressant. 

Interpretivism karaktäriseras enligt Oates (2009) av följande drag: 

 Det anses finnas flera subjektiva verkligheter. Till exempel kan ett utvecklingsteam 

hos ett systemutvecklingsföretag ha sina åsikter om vad som är rätt sak att göra medan 

ett annat team hos en annan firma kan ha en helt annan åsikt om vad som är rätt sak att 

göra. Vad som är sant eller vad som betraktas som kunskap är skapat av våra sinnen. 

 Denna sanning eller kunskap kan förmedlas via tal och skrift, gemensamma 

värderingar eller gemensam förståelse. Språk, värderingar och gemensam förståelse är 

också subjektiva sanningar eller kunskaper skapade av våra sinnen då de skiljer sig 

mellan olika kulturer och förändras över tiden. 

 För forskare som bedriver interpretivism måste självreflektion utövas kontinuerligt då 

forskarens egna antaganden, värderingar och handlingar oundvikligen formar 

forskningsprocessen och påverkar situationen. 

 Forskningen riktar sig mot att förstå människor i deras naturliga miljö, inte i 

laboratorier eller artificiella miljöer. Vad som händer i den naturliga miljön studeras 

utifrån deltagarnas perspektiv. 

 Oftast används kvalitativa datainsamlingsmetoder och dataanalyser. 

 Flera tolkningar av resultaten i studien kan förekomma - den tolkning som det verkar 

finnas mest bevis för diskuteras. 
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En interpretativ ansats kan lätt leda till egna tolkningar som inte stämmer överens med 

verkligheten eller andras tolkningar. I och med att studien har bedrivits som aktionsforskning, 

där forskningen sker ute i verkligheten tillsammans med subjekten och objekten som studeras, 

motverkas självinbillning då studien inte hade kunnat fortskrida utan relevant koppling till 

verkligheten utifrån System HCs verksamhet. 

 

2.2 Metodval 
Forskningsmetoden jag har valt är aktionsforskning. I aktionsforskning koncentrerar forskaren 

sig på praktiska frågor. Frågor som existerar ute i det verkliga livet och inte bara teoretiska 

problem. Utifrån de utvalda frågorna planerar forskaren en cykel bestående av planera – 

agera – reflektera. Forskaren planerar att agera på något vis, utför aktionen och reflekterar 

sedan över vilka lärdomar och slutsatser som kan extraheras från aktionen och dess effekter. 

Efter reflektionen planeras vid behov ytterligare en cykel. Aktionsforskning handlar om att 

påverka och göra en förändring vilket innebär att människor och organisationer som studeras 

är aktiva deltagare i forskningen. Både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder 

används inom aktionsforskning. Resultaten från aktionsforskning kan vara av praktisk eller 

teoretisk karaktär eller idealt av båda. (Oates, 2009) 

 

2.2.1 Forskningsprocess 

Ett viktigt steg i aktionsforskning är att fastslå teoribasen, metoden för att lösa problem samt 

användningsområdet. (Oates, 2009) 

Teoribas: Agila systemutvecklingsmetoder fokuserar på tidig och kontinuerlig kundnytta 

samtidigt som de är flexibla och hanterar föränderliga krav på funktionalitet. Denna teoribas 

validitet diskuteras och förklaras närmare i uppsatsen under rubrikerna Agila metoder och 

Scrum. 

Metod: Intervjuer, observationer, informella samtal och presentationer med syfte att analysera 

nuläget, lyfta upp problemet till ytan för diskussion samt väcka tankar och idéer om införande 

av agila metoder. 

Användningsområde: En liten organisation med små utvecklingsteam där traditionella eller 

ostrukturerade utvecklingsmetoder fortfarande är i bruk. 
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2.2.2 Planera – Agera – Reflektera 

Cykeln med planera – agera – reflektera, som angavs tidigare beskrivs mer detaljerat i de fem 

stegen: 

Diagnos: Identifiera problemsituationen och alla sammanhängande faktorer.  Hitta en 

fungerande teoribas. 

Planering: Vad kan förändra/förbättra situationen?  

Intervention: Intervenera inom användningsområdet i linje med vad som är planerat. 

Evaluera: Utvärdera interventionen. 

Reflektera: Vad har uppnåtts (både praktiskt och kunskapsmässigt)? Ska en ny cykel 

påbörjas? 

 

2.2.3 Insamling av data 

För att samla in data har olika metoder använts. Målet med att använda flera olika metoder var 

att få en så nyanserad bild som möjligt av situationen. Mestadels kvalitativa data har samlats 

in men även en del kvantitativa data för att upptäcka eventuella mönster. 

 

2.2.3.1 Observationer 

I och med att jag hade tillfället att vara på plats hos Systeam HC fanns det kontinuerligt 

möjlighet till observation. Observationer används för att se vad människor eller studerade 

objekt gör i verkligheten, snarare än vad de säger att de gör om frågan ställs (Oates, 2009). 

Observationerna som har genomförts har varit öppna och deltagande. Somliga kritiserar 

öppna observationer då de studerade objekten vet om att de observeras och medvetet eller 

omedvetet anpassar sitt beteende, också känt som ”Hawthorne-effekten” (Oates, 2009). Jag 

anser att, då jag har suttit i en egen arbetsmiljö precis som de anställda och jag har deltagit i 

det dagliga samspelet under samma premisser som de anställda, ytterst små om ens några 

beteendeförändringar hos de observerade har skett.  

Observationerna har pågått fortlöpande och syftet med observationerna har varit att skapa en 

insikt i hur arbetet framskred på daglig basis samt att bilda mig en ytlig uppfattning om 

arbetsprocessen och hur de anställda agerade och interagerade. Observationerna har alltså inte 

varit den primära datakällan varför inga anteckningar eller övrig dokumentering finns från 

dessa. 
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2.2.3.2 Intervjuer 

En intervju har genomförts. Intervjun var av ostrukturerad karaktär med anledning av att 

syftet var att få den nuvarande arbetsprocessen beskriven. Då jag inte visste hur processen såg 

ut ansåg jag det bäst att använda mig av en ostrukturerad intervju och ställa följdfrågor allt 

eftersom intervjun fortskred. Intervjun genomfördes med en projektledare. 

 

2.2.3.3 Interventioner 

Att intervenera kan tyckas egentligen tillhöra fasen ”agera” i aktionsforskningsprocessen. I 

och med att syftet med interventionerna endast var att presentera idéer och förslag för att se 

hur de togs emot och vilka följder de fick har jag valt att kategorisera dem även som 

datainsamling.  

Två stycken interventioner utfördes under studien. Den första i form av en diskussion och den 

andra som en presentation med syfte att skapa en kontinuerlig diskussion under själva 

presentationen. Under båda tillfällena agerade jag främst som moderator. Detta för att dels 

säkerställa en viss grad av medverkan från deltagarna, dels säkerställa att jag som forskare 

inte fattade alla beslut som togs. Interventionerna kommer att presenteras senare i uppsatsen 

under kapitlet 4.2.2. 

Anledningen till interventionerna var att Systeam HC kände att deras nuvarande process, trots 

att den fungerade, var något ostrukturerad. Projektet under vilket studien har genomförts har 

haft externa beroenden av andra befintliga informationssystem och kravspecifikationen från 

beställaren har varit förhållandevis diffus. Detta sammantaget anser jag motiverar ett 

ingripande för att se om och hur situationen kan förbättras. 

 

2.2.4 Graden av deltagande 

Ambitionen har hela tiden varit att jag som forskare ska presentera idéer och förslag på 

förändringar för att väcka tankar och idéer men att alla beslut ska tas av organisationen. 

Utöver beskrivningar av organisationen, situationen och arbetsprocesser har de involverade 

från Systeams sida ständigt deltagit i samtal, diskussioner och reflektioner gällande teoribasen 

och forskningsprocessen. 
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3 Teori 
I detta avsnitt kommer de teoretiska aspekterna i studien tas upp. Traditionella 

systemutvecklingsmetoder samt mer moderna agila metoder kommer förklaras, analyseras 

och jämföras. 

 

3.1 Begreppsanalys 
För att ge läsaren en bättre bild av skillnader mellan en traditionell sekventiell metod och 

agila metoder kommer först vattenfallsmetoden, förmodligen den äldsta publicerade 

processmodellen (Tsui & Karam, 2010), att beskrivas kortfattat. Därefter förklaras det agila 

synsättet på systemutveckling följt av en beskrivning av Scrum, en av de agila 

systemutvecklingsmetoderna. 

 

3.1.1 Vattenfallsmodellen 

Vattenfallsmodellen har fått sitt namn genom processen som den representerar, ett flöde som 

kontinuerligt rör sig nedåt. Varje fas i processen utförs sekventiellt och ingen fas påbörjas 

innan den föregående fasen har avslutats (se figur 2) (Tsui & Karam, 2010). Resultaten från 

varje avslutad fas förs vidare som input till nästkommande fas. 

 

Figur 1: Vattenfallsmodellen (Tsui & Karam, 2010). 

 

Faserna i vattenfallsmodellen kan visserligen variera, men oftast finns dessa faser med: 

Requirements: Alla krav på funktionalitet specificeras. 
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Design: Produkten designas utifrån specifikationen från föregående fas. Designen kan 

innefatta produktens arkitektur, databasdesign, användargränssnitt med mera.  

Code: Kodning av produkten utförs utifrån alla designdokument från föregående fas. 

Test: All kod och funktionalitet testas. 

Integrate and package: Produkten paketeras och levereras eller integreras. 

Positiva aspekter med vattenfallsmodellen är, enligt mig, den omfattande kontrollen och 

förutsägbarheten som modellen medför genom den sekventiella processen. De negativa 

aspekterna är den omfattande dokumenteringen som skapas av kravspecifikationen, 

designfasen och testfasen (Tsui & Karam, 2010) samt att när kravspecifikationen är slutförd 

låses hela produkten. Ur ett kundperspektiv ser de ingenting av processen efter 

kravspecificeringen förrän produkten levereras. I det skedet kan beställarens krav på 

affärsnytta mycket väl ha förändrats och produkten som kommer att levereras inte längre vara 

av värde. 

 

3.1.2 Agila metoder 

Ordet "agile" betyder "lättrörlig" eller "vig". Agile Software Development (eller kort "Agile") 

är ett synsätt gemensamt för en grupp av lättrörliga metoder. Grundtanken med Agile är att i 

en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar förändring som en del av 

verkligheten, inte sådana som blundar för förändringar eller som försöker reglera bort dem. 

Fler regler kommer inte ge oss fler lyckade mjukvaruprojekt. Vi behöver flexibilitet - inte 

rigiditet.  

Agile kan alltså sägas vara ett paraplybegrepp. Det är inte en systemutvecklingsmetodik i sig 

utan snarare en uppsättning värderingar, attityder och principer. Inom Agile finns ett antal 

olika utvecklingsmetodiker som anses vara lättrörliga. Detta görs främst då metodikens 

upphovsman bekänner sig till de agila värderingarna. (Agile Sweden) 

De agila värderingarna tog form 2001 som ett manifest och är skapade av en samling experter 

inom området. 
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3.1.2.1 Manifest för Agil systemutveckling 

 

Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att 

utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster 

mer. (Beck, o.a., Manifesto for Agile Software Development, 2001) 

De agila värderingarna kompletteras av tolv grundprinciper för agil utveckling. 

 Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans  

av värdefull programvara. 

 Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel. 

 Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 

mellanrum, ju oftare desto bättre. 

 Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet. 

 Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 

och lita på att de får jobbet gjort. 

 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet. 

 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

 Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna  

hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 

 Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 

 Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 
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 Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter. (Beck, o.a., Principer bakom det agila manifestet) 

3.1.3 Scrum 

Scrum är ett iterativt (upprepande) och inkrementellt (stegvist) tillvägagångssätt för 

utveckling av mjukvara
5
, grundat på de agila värderingarna. Det är snarare än en fullskalig 

metod ett ramverk som lämnar detaljer om hur saker och ting ska utföras till 

utvecklingsteamet. Detta för att utvecklingsteamet själva bäst vet hur ett problem bör lösas 

efter just deras förutsättningar. (Cohn, Introduction to Scrum - An Agile Process, 2011) 

Scrum skapades 1993 av Jeff Sutherland och 1995 formaliserades scrum i samarbete med Ken 

Schwaber (Sutherland). Termen ”scrum” lånades från en analogi presenterad i en studie av 

Takeuchi och Nonaka, som publicerades i Harvard Business Review 1986. (Scrum Alliance, 

2009) 

Scrumteam är utformade för att optimera flexibilitet och produktivitet. För att nå detta är 

teamen självorganiserande, korsfunktionella och de arbetar iterativt (Schwaber & Sutherland, 

The Scrum Guide, 2010). Ett Scrumteam bör bestå av 5-9 personer men kan bestå av så få 

som endast 3 personer, dock med konsekvensen att möjlighet till interaktivitet i teamet 

minskar vilket kan resultera i minskad produktivitetsökning. (Schwaber & Beedle, Agile 

Software Development with Scrum, 2008) 

 

3.1.3.1 Scrum Terminologi 

För att lättare förstå processen i Scrum och få ett grepp över roller och termer beskrivs nedan 

kortfattat de mest väsentliga rollerna, artefakterna och Time-Boxes. 

 

3.1.3.1.1 Roller 

Scrum Team: Produktägare, Scrum Master och Utvecklingsteamet. 

Produktägare (PÄ): Är ansvarig för produktvisionen, det vill säga hur slutprodukten ska se 

ut. Ansvarar även för att uppdatera och prioritera Product Backlog samt ROI. 

                                                 

5
 Se Appendix A för närmare beskrivning 
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Scrum Master (SM): Har som främsta uppgift att se till att utvecklingsteamet kan fokusera 

på att utveckla produkten. SM ansvarar även för vissa informativa och administrativa 

uppgifter. 

Utvecklingsteamet: Utför själva utvecklingen av produkten. Utvecklingsteamet består 

normalt av 5-9 personer som ofta är specialister inom olika områden. (Schwaber & 

Sutherland, The Scrum Guide, 2010) 

 

3.1.3.1.2 Artefakter 

Scrum använder sig huvudsakligen av fyra principiella artefakter. 

Product Backlog: En prioriterad lista innehållande alla kvarvarande funktioner och krav på 

produkten. Product Backloggen är ett levande dokument som ska underhållas och uppdateras 

kontinuerligt under hela projektets gång. 

Sprint Backlog: En lista med uppgifter för att omvandla en eller flera funktioner från Product 

Backlog till ett inkrement av potentiellt fungerande programvara under kommande sprint
6
. 

Release Burndown: En graf som visar hur många objekt (funktioner, krav, buggar, etcetera) 

från Product Backlog som finns kvar över tiden för en lanseringsplan. 

Sprint Burndown: En graf som visar hur mycket arbete som har utförts samt återstår att 

utföra under en sprint. (Schwaber & Sutherland, The Scrum Guide, 2010) 

 

3.1.3.1.3 Time-Boxes 

Enligt Schwaber (n.d.) är en Time-Box en tidsperiod som inte får överskridas, inom vilken ett 

möte eller en händelse förekommer. Inom Scrum förekommer främst sex Time-Boxes. 

Release Planning: Ett möte där de generella målen och troliga resultaten definieras. En första 

version av Product Backlog skapas med övergripande funktioner och funktionalitet som 

produkten ska innehålla. Lanseringens mål och projektets huvudsakliga risker fastslås. 

                                                 

6
 Se Appendix A för närmare beskrivning 
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Sprint: En iteration bestående av Sprint Planning, utvecklingsarbete, Daily Scrum, Sprint 

Review och Sprint Retrospective. Normalt är en Sprint 2-4 veckor lång. (Schwaber & 

Sutherland, The Scrum Guide, 2010) 

Sprint Planning: Ett möte där vad som ska göras och hur det ska göras under den kommande 

sprinten planeras. Objekt från Product Backloggen väljs ut och bryts ner till uppgifter för att 

skapa en Sprint Backlog. Normalt 4-8 timmar långt beroende på längden på sprinten. 

(Schwaber & Sutherland, The Scrum Guide, 2010) 

Sprint Review: Ett 4 timmar långt möte för en sprint på 4 veckor, proportionerligt kortare för 

kortare sprintar (Schwaber & Sutherland, The Scrum Guide, 2010). Under detta möte går 

Scrum Teamet och övriga intressenter igenom vad som har gjorts under sprinten. Eventuellt 

demonstreras den nya funktionaliteten. Därefter ses uppgifter inför nästa sprint över. 

Sprint Retrospective: Sker mellan Sprint Review och nästa Sprint Planning. Ungefär 3 

timmar långt för en sprint på 4 veckor, proportionerligt kortare för kortare (Schwaber & 

Sutherland, The Scrum Guide, 2010). Ett möte där Scrum Teamet går igenom den senaste 

sprinten och reflekterar över vad som gick bra och vad som skulle kunna göras bättre. 

Daily Scrum: Ett dagligt möte på ca 15 minuter där endast medlemmar i Utvecklingsteamet 

är tillåtna att prata. Har som syfte att ge Utvecklingsteamet självt en statusrapport från dess 

medlemmar.  

 

3.1.3.2 Sammanfattande beskrivning av processen i Scrum 

De flesta organisationerna har en process för en lanseringsplan (Release Planning) där 

merparten av all planering genomförs och är konstant under projektets gång. I Scrum 

definieras enbart övergripande mål och troliga resultat i den initiala lanseringsplanen. Att 

definiera dessa övergripande mål tar i normala fall endast 15-20 % av tiden en traditionell 

planering av en lanseringsplan tar. Dock utförs kontinuerlig planering och uppdatering av 

lanseringsplanen i Scrum under varje Sprint Review vilket kan innebära att Scrum 

sammanlagt kräver mer planering än linjära projektmodeller (Schwaber & Sutherland, The 

Scrum Guide, 2010). Under planeringsmötet för lanseringsplanen skapas en första version av 

en Product Backlog med de högst prioriterade funktionerna och lanseringens mål, projektets 

huvudsakliga risker och övergripande funktioner och funktionalitet som produkten ska 

innehålla fastslås. Lanseringsplanen är valfri att genomföra eller inte. Men om Scrumteam 

börjar arbeta utan lanseringsplanen kommer frånvaron av dess artefakter bli ett förhinder som 
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förr eller senare hamnar i Product Backloggen som ett objekt som måste hanteras (Schwaber 

& Sutherland, The Scrum Guide, 2010) 

 

Figur 2: Scrum process (http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/figures) 

 

När det väl finns en Product Backlog påbörjas Sprinten med ett Sprint Planning under vilket 

planeringen för den kommande Sprinten utförs. Ett Sprint Planning består av två delar. Under 

den första delen summerar Produktägaren sina mål och presenterar de högst prioriterade 

objekten från Product Backloggen. Utvecklingsteamet väljer, tillsammans med PÄ, ut vilken 

funktionalitet som ska utvecklas. Valet baseras på den senaste delleveransen av produkten, 

utvecklingsteamets kapacitet och tidigare prestationer. Utifrån detta val formas ett mål för 

Sprinten. Syftet med målet är att förse utvecklingsteamet med vägledning om varför den nya 

funktionaliteten utvecklas samt flexibilitet angående omfattningen om utvecklingen visar sig 

vara svårare än uppskattat (Schwaber & Sutherland, The Scrum Guide, 2010). Under den 

andra delen av Sprint Planning beslutar utvecklingsteamet hur den nya funktionaliteten ska 

utvecklas. Funktionaliteten bryts ner i mindre uppgifter (varje uppgift ska kunna genomföras 

på mindre än en dag, annars ska den brytas ner ytterligare) och alla uppgifter tillsammans 

bildar en Sprint Backlog. Utifrån denna Sprint Backlog organiserar utvecklingsteamet sig 

själva och bestämmer vem som ska göra vad. (Schwaber & Sutherland, The Scrum Guide, 

2010) 

Efter Sprint Planning börjar själva utvecklingsarbetet. Kodning, testning, dokumentation och 

andra relevanta uppgifter för den utvalda funktionaliteten utförs kontinuerligt. Varje dag 
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genomförs ett Daily Scrum, vid samma tid och på samma plats, där samtliga medlemmar i tur 

och ordning svarar på följande frågor:  

- Vad har du gjort sedan det förra mötet? 

- Vad tänker du göra till nästa möte? 

- Finns det något som hindrar/har hindrat dig att utföra det du tänkt göra? 

 

Syftet med ett Daily Scrum är att förbättra kommunikationen, eliminera andra möten, 

identifiera och avlägsna eventuella förhinder, främja snabba beslutstaganden och öka allas 

kunskap i projektet. Det är Scrum Masterns ansvar att Daily Scrum genomförs och det ligger 

på Utvecklingsteamets ansvar att utföra mötet. Scrum Mastern ser till att tidsramen på cirka 

15 minuter hålls samt att endast medlemmar i Utvecklingsteamet pratar. Daily Scrum ska inte 

ses som en statusuppdatering. Daily Scrum är en inspektion av framstegen gentemot målet 

med Sprinten. (Schwaber & Sutherland, The Scrum Guide, 2010) 

 

Uppgifter i Sprint Backloggen kan visa sig ta längre eller kortare tid att utföra, slutförda 

uppgifter tas bort, nya uppgifter kan behöva utföras. Allteftersom uppgifter arbetas på, 

slutförs eller behöver estimeras om uppdateras den återstående mängden arbete i Sprint 

Backloggen. Genom att i början av Sprinten rita upp en graf för mängden återstående arbete 

och efter varje Daily Scrum uppdatera grafen kan Utvecklingsteamet lätt följa framstegen mot 

Sprintens mål. Genom att grafen presenterar informationen visuellt och om den uppdateras 

dagligen kan Utvecklingsteamet snabbt se om trendkurvan inte pekar åt rätt håll varvid 

åtgärder kan vidtas. Det är Scrum Masterns ansvar att se till att såväl Sprint Burndown som 

Sprint Backlog uppdateras dagligen. 

 

För att veta när en uppgift är klar krävs en tydlig och gemensam definition av vad som anses 

som klart. Detta kallas vanligtvis för Definition of Done (DoD). Vissa personer kan tycka att 

en uppgift är slutförd när kodningen är gjord. Andra kräver att det är kodat, testat, byggt, har 

genomgått acceptanstest med mera. Om någon beskriver något som klart är det viktigt att alla 

vet vad ”klart” innebär. 

 

I slutet av varje Sprint hålls ett Sprint Review. Syftet är att gå igenom vad som har gjorts och 

eventuellt inte gjorts under Sprinten med alla intressenter. Utvecklingsteamet berättar vad 

som har gått bra, vilka eventuella problem de har stött på och hur dessa har lösts. Därefter 
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demonstrerar Utvecklingsteamet den nya funktionaliteten varpå frågor samt diskussioner 

gällande vad som ska göras i nästa Sprint kan ta vid. Sprint Review bidrar med värdefull 

information inför nästkommande Sprint Planning. 

 

Sist i varje Sprint kommer Sprint Retrospective. Detta är ett kort möte där Scrumteamet går 

igenom vad som gick bra samt vad som skulle kunna göras bättre i nästa Sprint inom ramarna 

för processen i Scrum och dess utövande. Det innefattar kompositionen av Scrumteamet, 

mötesarrangemang, verktyg, definitionen av ”klart”, kommunikationsmetoder och processer 

för att omvandla objekt från Product Backloggen till levererbar funktionalitet. I slutet av varje 

Sprint Retrospective bör Scrumteamet ha sammanställt ett antal prioriterade förbättringar som 

kan implementeras till nästa Sprint. (Schwaber & Sutherland, The Scrum Guide, 2010) 

 

3.2 Diskussion kring Scrum 
Följande diskussion är baserad på mina åsikter och erfarenheter efter att ha fördjupat mina 

kunskaper inom agila metoder och framförallt Scrum. 

Scrum är ramverk med många luckor som måste fyllas i av dess användare. Scrum adresserar 

VAD som ska göras, inte HUR. Detta är en av Scrums mest positiva egenskaper. Det lämnar 

en frihet åt utövarna att implementera Scrum enligt former de tycker är bäst anpassade för just 

den unika situation de befinner sig i. Gräver man lite djupare efter mer specifika fördelar med 

att använda Scrum eller att arbeta agilt överlag, framkommer det att genom korta iterationer 

och daglig uppföljning ges det snabb feedback på vad som går bra respektive dåligt och man 

har hela tiden kontroll över vad som ska göras. Den snabba feedbacken tillsammans med att 

man arbetar iterativt möjliggör snabba men kontrollerade förändringar då förändringarna 

behövs. 

Nedan följer fler fördelar och möjligheter samt nackdelar och faror med Scrum. 

Fördelar och möjligheter 

- Ökad framtida produktivitet 

- Tydligare arbetsprocess 

- Lättare att ställa krav gentemot kunder med en tydligare process 

- Lättare att veta vad som ska göras 

- Lättare att se status på projektet 
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- Bra att arbeta efter en etablerad och genomtestad formell metod 

- Bättre möjligheter att hantera föränderliga krav 

Nackdelar och risker 

- Minskad initial produktivitet under övergångsfas 

- Ett litet team innebär personer med flera roller (ex Scrum Master/utvecklare…) 

- Ovilja/motstånd från vissa att ändra på sitt sätt att arbeta 

- Är det bra att ändra på något som fungerar? 

- Hur påverkar det andra roller/grupper/avdelningar (t.ex. marknad, försäljning)? 

Den största bristen med Scrum är, enligt mig, densamma som dess största fördel. Ramverket 

Scrum definierar endast moment som bör utföras och i vilken ordning de bör utföras. Detta 

ställer stora krav på användarna av Scrum gällande implementeringen. 

Jag har sökt efter information om misslyckanden med Scrum utan vidare framgång. Man kan 

hitta en del diskussioner på olika forum ute på Internet men ingen information av ens 

någorlunda akademisk kvalitet, därför har jag valt att inte ta med dessa diskussioner som 

referenser i uppsatsen. Kan slutsatsen att det inte går att misslyckas med Scrum dras utifrån 

det? Nej, det kan den inte. Få personer eller organisationer vill kopplas till misslyckanden och 

det kan vara en anledning till att ingen, eller väldigt lite information publiceras gällande detta. 

Men det är ändå rimligt att anta att ett antal projekt där Scrum har använts har misslyckats. 

 

3.3 Traditionell vs agil ansats 
En summering av skillnaderna mellan en traditionell plandriven ansats, så som 

vattenfallsmodellen, och en agil ansats, i det här fallet Scrum, kan göras genom variablerna 

features (funktionalitet), time (tid) och cost (kostnad) enligt figur 3. 

Ett projekt är en idé eller plan för uppnåendet av ett visst resultat; ofta även arbetet med att 

genomföra planen (Nationalencyklopedin). De flesta projekten av informationssystems-

karaktär, om inte alla, består av att en beställare (antingen extern eller intern) har ett behov av 

affärsnytta. Affärsnyttan kan bestå av minskad administration, beslutsstöd, 

informationshantering etcetera. Någonting som bidrar till en ökad affärsnytta. För att bidra till 

affärsnyttan behövs ett informationssystem med olika typer av funktionalitet. Tid och kostnad 

har givetvis stor inverkan på projektets utfall då båda variablerna möjliggör eller begränsar 
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projektets omfång. De tre variablerna sammanslaget har inverkan på kvaliteten på projektets 

utfall. 

 

Figur 3: Traditionellt vs agilt tillvägagångssätt (http://www.applitude.se/tag/pareto/). 

  

Vid en plandriven ansats är antalet funktioner låsta. Men då utvecklingen av 

informationssystem är komplex och många oförutsägbara komplikationer kan dyka upp är det 

svårt att veta exakt hur lång tid utvecklingen av de överenskomna funktionerna tar. Likaså är 

det svårt att hålla en fördefinierad budget om projektet tar längre tid än vad som initialt var 

planerat. I de fall projektet överskrider budget eller utsatt tid kostar det pengar, oavsett om 

beställaren eller utvecklaren får stå för kostnaden. Detta kan i slutändan påverka kvaliteten på 

produkten som ska levereras som ett resultat av projektet. 

Vid en agil ansats är alla variabler fixerade, utom just funktionerna. Tiden och kostnaden för 

utvecklingen fastslås och utifrån det varieras antalet levererade funktioner för att hålla just 

tidsramen och budgeten. I och med att tid och kostnad är låsta och antalet funktioner kan 

varieras är det lättare att se till att de funktioner som levereras är av hög kvalitet. 

 

3.4 Kunskapsinventering 
Det finns mängder av publikationer som avhandlar om hur man arbetar med Scrum i 

distribuerade team och i stora organisationer med flera team arbetandes i samma projekt eller 

på samma produkt. I och med att organisationen i Systeam HC karaktäriseras av små team, 

ibland så små som endast en person, har jag begränsat kunskapsinventeringen till Scrum i små 
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team. Inom mina begränsningar av kunskapsinventeringen har jag inte funnit mycket mer 

material än någon enstaka artikel, vilken inte gav någon specifik information gällande hur 

man arbetar med Scrum i små team. Detta kan tyda på att informationsbehovet gällande 

implementering och eventuell anpassning av Scrum för små team inte har varit stort. Men det 

visar även på att det inte finns mycket publicerat i ämnet. Och om behovet finns i en liten 

organisation med små team är det rimligt att anta att behovet kan finnas hos andra liknande 

organisationer. 
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4 Systeam och agila metoder 
I denna del kommer företaget där studien bedrevs presenteras. Likaså kommer deras 

arbetsprocess analyseras och all datainsamling och alla interventioner kommer gås igenom. 

Jag kommer även dra slutsatser utifrån varje datainsamling och intervention. 

 

4.1 Systeam Health & Care Solutions AB 
Beskrivning enligt Systeams hemsida: 

Systeam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom 

management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk 

infrastruktur och drift. Systeam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora 

företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. (SYSteam AB, 

2011) 

EDB ErgoGroup Systeam består av ett flertal olika bolag. Systeam Health & Care Solutions 

AB (Systeam HC) är ett bolag som tillhandahåller lösningar för till exempel patientflöden, 

tidsbokningar, journalhantering och remiss och svar. (SYSteam AB, 2011) 

 

4.2 Analys av empiri 
I dagsläget arbetar Systeam HC enligt praxis baserad på erfarenhet av tidigare projekt. Många 

av deras tidigare projekt har handlat om att hämta upp och visuellt presentera befintliga data. 

Behovet av kundkontakt i dessa projekt har varit liten och kraven på funktionalitet har varit 

förhållandevis enkel och tydlig. Ett nyligen uppstartat projekt ser dock annorlunda ut. Kraven 

på funktionalitet är diffus och liknar i det närmaste en vision, och visionen rymmer stora 

mängder funktionalitet. Dessutom är viss funktionalitet beroende av andra befintliga externa 

system. Detta sammantaget gör att det är svårt att veta exakt vad som kan göras inom 

projektets ramar och hur snabbt det kan göras på grund av externa beroenden. 

Vid en intervju med en projektledare hos Systeam HC framkom det att företaget tidigare 

genomfört en enkätundersökning med de anställda om företagskulturen. Resultatet av den 

undersökningen var att det upplevdes av de anställda att det fanns två primära problem inom 

företaget: kommunikation, såväl inom det egna bolaget som mellan olika bolag, samt 

avsaknad av en formell metod som stöd i utvecklingsarbetet. Företaget har under en tid arbetat 
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med att förbättra kommunikationen men har ännu inte haft möjlighet att se över någon 

eventuell formell metod att följa. 

 

4.2.1 Systeam Health & Care Solutions AB’s process 

För att förstå hur arbetsprocessen hos Systeam HC ser ut idag och för att kunna jämföra den 

med en agil metod beskrivs nedan deras tillvägagångssätt i gamla och nuvarande projekt. 

Analysen och beskrivningen av Systeam HCs arbetsprocess är framtagen tillsammans med en 

projektledare på företaget. 

 

4.2.1.1 Initial Förstudie 

Varje projekt startar med en initial förstudie (se figur 3). Där undersöks om projektet kan 

genomföras, eventuellt hur det ska genomföras samt den ekonomiska och funktionella 

hållbarheten. Resultatet av förstudien är en förstudierapport innehållandes ett grovt 

lösningsförslag och ett estimat avseende tidsåtgång för projektet. Utifrån förstudierapporten 

skrivs ett avtal med kunden och avtalet skrivs på löpande räkning med fasta timpriser. 

 

4.2.1.2 Specifikation/Prototyp 

Efter att avtalet är skrivet fortsätter processen med en djupare beskrivning av lösningen. 

Systemarkitekturen skapas och hela lösningen specificeras med allt från vad som ska visas, 

när och hur, till vilka knappar och menyer med mera som ska användas. Resultatet från denna 

fas är en oftast fullständig beskrivning av lösningen. Om kunden känner sig nöjd med 

beskrivningen kan nästa fas påbörjas. 

 

4.2.1.3 Kodning/Prototyp 

Denna fas är iterativ i den meningen att det görs ett flertal avstämningar med kunden innan 

frågan om nästa fas kan påbörjas. Kodning, testning och dokumentering utförs utifrån 

beskrivningen som skapades i den föregående fasen. Med jämna mellanrum genomförs 

avstämningar med kunden för att eventuellt demonstrera vissa funktioner och gränssnitt eller 

för att konsultera kunden angående till exempel placering av olika grafiska element. När 

kodningen anses slutförd, både från Systeam HCs och från kundens sida sker en leverans. 
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4.2.1.4 Leverans/Användartest 

I denna fas lämnar Systeam HC ifrån sig en förmodad färdig produkt. Kunden genomför 

användartester och vid positiva utfall anses produkten vara klar. 

 

Figur 4: Systeam Health & Care Solutions AB's arbetsprocess (egen bild). 
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4.2.1.5 Analys av processen 

Vid en närmare granskning av Systeam HCs arbetsprocess finner man både agila moment 

likväl som mer traditionella plandrivna moment. Huvuddraget av processen är plandriven då 

den är uppdelad i faser som var och en slutförs innan nästa påbörjas. En av de viktigaste 

punkterna i agil systemutveckling är tidig och kontinuerlig leverans av körbar programvara 

till kunden. I Systeam HCs process sker endast en leverans vilket även det visar på tydliga 

drag från plandrivna metoder. De agila momenten i processen består av att det hela tiden går 

att återgå till tidigare faser. Detta tyder på att processen ändå är relativt lättrörlig, vilket delvis 

är definitionen av ”agil”. Att Systeam arbetar iterativt under kodningsfasen framhåller även 

det agila tendenser. Sammantaget tyder detta på att en viss flexibilitet och att agila 

benägenheter redan finns i organisationen vilket torde innebära att en omställning till att följa 

en formell agil metod inte behöver vara för omfattande. 

 

4.2.2 Insamling av data och interaktioner 

 

4.2.2.1 Observationer 

Under hela forskningsprocessen har mer eller mindre omfattande informella samtal pågått. 

Vissa med syfte att förklara eller utreda eventuella oklarheter, andra endast som spontana 

sociala interaktioner som pågår under normala förhållanden på en arbetsplats. Ständiga 

observationer, medvetna som omedvetna har också pågått kontinuerligt. Dessa informella 

samtal och observationer har sammantaget bidragit till den uppfattning jag har av 

organisationen, de anställda och deras relationer samt utvecklingsprocessen inom Systeam 

HC. 

 

4.2.2.2 Intervju 

För att få en djupare förståelse av utvecklingsprocessen genomfördes en ostrukturerad intervju 

med en projektledare med syfte att få en beskrivning av deras nuvarande arbetsprocess. 

Samtidigt som processen beskrevs framkom det att Systeam själva genomfört en intern 

undersökning några år tidigare om företagskulturen. Vid undersökningen hade det visat sig att 

det fanns en allmän avsaknad av ett metodstöd i utvecklingsarbetet. 

Resultatet av intervjun och några efterföljande informella samtal var en tydligare bild av 

Systeam HCs utvecklingsprocess (se figur 4). 
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4.2.2.3 Gruppdiskussion  

En gruppdiskussion med en teamleader (motsvarande avdelningschef), en projektledare och 

en utvecklare genomfördes med syfte att se om deltagarna var mottagliga för att arbeta efter 

en formell agil modell och samtidigt i så fall presentera ett förslag på en passande agil modell. 

Inför diskussionen hade jag ytligt studerat olika agila modeller och den agila modellen som 

valts ut var Dynamic Software Development Model (DSDM). Anledningen till att DSDM 

valts ut var att dess processbild var relativt lik Systeam HCs vilket skulle kunna underlätta en 

eventuell övergång. Under diskussionen visade det sig att alla var positivt inställda till att 

arbeta efter en formell agil metod och DSDM presenterades som ett förslag. Efter en snabb 

genomgång av DSDM kom det fram att gruppledaren och utvecklaren hade erfarenheter av att 

arbeta agilt i form av metoden Scrum på tidigare arbetsplatser. Några skillnader och likheter 

med Scrum diskuterades kort och positiva egenskaper som uppfattades hos de båda metoderna 

var att det blir tydligare vad kunden köper. Inte bara ett antal timmar där någon eller några 

skriver kod för att skapa mjukvara, utan hela kedjan från kravställning till leverans tydliggörs. 

En formell utvecklingsmetod tydliggör även vad som ska göras under processens gång och 

vem som ansvarar för vad. Både från beställarens och från leverantörens sida. Det ansågs 

också positivt att om man följer en formell metod så kommer alla prata samma språk, det vill 

säga ansvar, roller och termer kommer förtydligas vilket innebär att risk för missförstånd 

minimeras. 

Vid ett senare tillfälle resonerade diskussionsdeltagarna kring agila systemutvecklingsmetoder 

vilket resulterade i ett beslut om att Scrum vore den mest intressanta metoden om en övergång 

skulle bli aktuell. 

 

4.2.2.4 Enkätundersökning 

För att klarlägga den allmänna synen inom Systeam HC på att arbeta efter en formell 

systemutvecklingsmetod samt för/nackdelar med dagens arbetssätt och förväntade 

för/nackdelar med en formell metod genomfördes en enkätundersökning. Enkäten skickades 

ut till alla anställda på Systeam HC vilket vid tidpunkten innebar 25 personer. Av dessa 25 

fick jag in 9 svar. 

Jag ville med enkäten även ta reda på om det fanns fler agila erfarenheter inom företaget och i 

så fall vilka positiva och negativa egenskaper som upplevts. Enkäten utformades så att 

respondenterna fick gradera två olika påståenden och för båda påståendena fick de med egna 



 
31 

ord ge en beskrivning relaterad till deras gradering av påståendet. Det fanns också en ja/nej-

fråga som syftade till att avgöra om respondenten har tidigare erfarenheter av agil 

systemutveckling. För dem som svarade nej på den frågan var enkäten slut. De som svarade ja 

fick två följdfrågor vars syfte var att ta reda på vilken form av agil systemutveckling 

erfarenheten kom ifrån samt respondentens åsikt gällande eventuella för- och nackdelar av 

agil systemutveckling. 

Syftet med de två initiala påståendena var att utreda de anställdas inställning till Systeam HCs 

nuvarande arbetssätt samt deras attityd mot att övergå till att arbeta efter en formell 

systemutvecklingsmetod. 

Jag valde att sätta likertskalan från 1 till 5. Detta med anledning av att syftet med påståendena 

endast var att fånga upp en generell bild av de anställdas inställning och att jag då ansåg att 

skalan 1 till 7 eller 1 till 9 inte skulle tillföra något. 

Vid redovisning av svaren har jag valt att inte visa varken namn eller roller inom företaget för 

att säkerställa respondenternas anonymitet. 

Ett medeltal på 2,89 för påståendet ”Jag tycker att nuvarande sätt att arbeta på fungerar väl.” 

tyder på att de flesta varken är nöjda eller missnöjda med nuvarande arbetssätt. Av nio 

respondenter satte en person graderingen 4 och två personer graderingen 2. Resterande 6 

personer valde att gradera påståendet med en 3:a. 
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Tabell 1: Diagram över hur väl de anställda anser nuvarande sätt att arbeta fungerar. 

 

Tabell 2: Procentuell fördelning av svaren. 

1 -  Håller inte med alls 0 0 % 

2 
 

2 22 % 

3 
 

6 67 % 

4 
 

1 11 % 

5 -  Håller med helt 0 0 % 
 

 

När respondenterna, oavsett nivå inom företaget, med egna ord fick beskriva vad som var bra 

och/eller vad som kunde förbättras med det nuvarande sättet att arbeta på framkom följande 

kommentarer: 

Respondent 1 

Nuvarande arbetssätt har fungerat relativt väl eftersom de flesta projekt vi driver är 

enmansprojekt eller möjligen 1+1. Ju vanligare det blir med flera personer i projekten som 

dessutom har lite olika roller ökar behovet av någon form av metodik. 

Respondent 2 

Nuvarande arbetssätt använder ej så många formella metoder. En formellare metod kan 

bidra till att fånga upp problem tidigt. Samtidigt kan flexibilitet förloras. 

Respondent 3 

Nuvarande arbetssätt bygger på sunt förnuft utifrån de resultat som vi försöker uppnå. Det 

fungerar bra i en liten organisation. 
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Respondent 

Jag tycker att nuvarande sätt att arbeta på fungerar väl. 
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Respondent 4 

Arbetar praktiskt taget ensam, oftast med flera saker samtidigt och kan hela tiden bli 

avbruten av nya akuta ärenden. 

Respondent 5 

Vi jobbar med olika typer av projekt. För många av våra earkiv fungerar arbetet bra utan att 

vi jobbar med något uttalat metodstöd. Vi har under årens lopp utarbetat ett sätt att jobba på 

som fungerar och där vi återanvänder arbetsprocessen från föregående projekt. Nu står vi 

inför nya projekt där det skulle underlätta arbetet och hela processen om tar hjälp av en agil 

metod. Framförallt kräver arbetet nu en tätare kontakt med kunden. 

Respondent 6 

Jag tycker att det fungerar bra i ett mindre projekt. Vi är ofta en eller några få personer i 

varje projekt och alla sitter på samma ställe så det är relativt lätt att fråga mm. Vi har ett 

nära samarbete med våra kunder vilket är positivt. Ofta har vi haft detta samarbete under 

lång tid. 

Respondent 7 

Arbetsplatsen är inte bra utformad skall vara mera avskärmad för att fungera. Projektformen 

otydlig. 

Respondent 8 

Det fungerar bra att arbeta som vi gör idag pga att det är små projekt och man arbetar 

"naturligt agilt". Vi har också i många projekt en specifikation som inte ändras allt för 

mycket. 

Respondent 9 

Saknas genomgripande struktur och produktutvecklingsplan. 

Syftet med att låta respondenterna även använda egna ord för att beskriva positiva och mindre 

positiva sidor av det nuvarande arbetssättet var att försöka fånga upp eventuella förklaringar 

eller specificeringar till vad som var bra eller vad som kunde förbättras. 
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Min tolkning och summering av dessa svar är att överlag tycker de flesta att den nuvarande 

situationen fungerar men att en övergång till en formell systemutvecklingsmetod inte skulle 

förkastas. 

Påståendet ” Jag skulle gärna arbeta efter en formell metod.” graderades i snitt till 4,11. Fyra 

personer höll med fullt i påståendet genom att gradera det till 5. Två personer satte 

graderingen 4 och resterande tre personer satte 3:or. Detta kan man tolka som att de anställda 

ser möjligheter till förbättring i arbetssättet genom att arbeta efter en formell metod. Det 

påvisar även att de flesta är, om inte öppna för en förändring, så i alla fall inte motvilliga. 

 

Tabell 3: Diagram över mottagligheten för en formell systemutvecklingsmetod. 

 

Tabell 4: Procentuell fördelning av svaren. 

 

1 -  Håller inte med alls 0 0 % 

2 
 

0 0 % 

3 
 

3 33 % 

4 
 

2 22 % 

5 -  Håller med helt 4 44 % 

   

 

 

Respondenterna fick även beskriva med egna ord vad de såg som eventuella för- och 

nackdelar med att använda sig av en formell systemutvecklingsmetod: 
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Respondent 

Jag skulle gärna arbeta efter en formell metod. 
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Respondent 1 

Kanske inte jag personligen men jag tycker det vore bra att ha en metod att följa i de projekt 

man känner att det tillför rimlig nytta. Det är samtidigt viktigt att metoden inte blir viktigare 

än projektet. 

Respondent 2 

Inget svar (egen anmärkning). 

Respondent 3 

Mindre osäkerhet i arbetet och mindre forskning/uppfinnande av mallar och dokument. Ökar 

troligen effektiviteten om metoden inte förespråkar överdriven mängd dokumentation. 

Respondent 4 

T.ex. att lära sig metodiken. 

Respondent 5 

Stöd för att göra "rätt" saker i projektet. Tror kunden känner trygghet i att det finns en metod 

i botten för arbetet. 

Respondent 6 

Det blir lättare för personer som ska ta vid i ett senare skede i utvecklingen eller vid 

förvaltning. 

Respondent 7 

Bra med en mera beskriven utvecklingsprocess och genomtestad. 

Respondent 8 

Bättre kommunikation inom projekten. Ökat samarbete mellan utvecklare ger bättre 

lösningar. Kunder får ett mer professionellt intryck. Kodkvaliteten ökar då man får mer 

feedback och insyn. Om man fokuserar projekt/produkt mot små milstolpar med fungerande 

funktionalitet som demonstreras för kund ökar sannolikheten att projekt slutförs med nöjda 

kunder, både pga av att man tidigt upptäcker om kraven misstolkas/ändras men även då man 

inte bygger stora delar av systemet utan att testa helheten. 
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Respondent 9 

Minska kostnader och risk 

Respondenternas allmänna åsikt om formella systemutvecklingsmetoder anser jag vara 

positiv. Många tycks mena att en formell metod skapar trygghet, struktur och tydlighet. Såväl 

intern som extern. De få negativa uppfattningarna av en formell metod uttrycks i form av en 

oro för tung dokumentation och att metoden prioriteras över projektet. 

 

Fyra respondenter svarade ja på frågan ”Har Du tidigare erfarenhet av agil utveckling?”. Alla 

fyra svarade att deras erfarenheter var av Scrum. På följdfrågan ”Vad tycker Du det finns för 

eventuella för- eller nackdelar med agil systemutveckling?” svarade tre av de fyra 

respondenterna: 

Respondent 3 

För: Täta iterationer, högre transparens av våra resultat för kunden. Leder till snabbare 

change-hantering.  

Mot: Svårt att offerera till kund inom offentlig sektor. Svårt att inte kunna fixera innehåll och 

kostnad, leveranstidpunkt ofta fix. 

Respondent 7 

På plus; snabb utveckling, prototyping och testning. Roligt att jobba teambaserat och mot 

gemensamt uppsatta mål! På minus; Dokumentation har blivit lidande svårare att göra ett 

större omtag i design när det har behövts! Teamen byter ofta resurser och är inte så enkla att 

göra tidsbedömningar av aktiviteterna. Inga bra projekttidplaner som ger en helikoptervy, då 

det endast bygger på sprintar. 

Respondent 8 

Nackdelar: Det kan vara svårt att skriva avtal då man inte skriver en specifikation över vad 

som ska ingå, dvs svårt att övertyga och inkludera kunden i arbetssättet. 

Fördelar: Kommunikationen ökar vilket minskar missförstånd. Man lägger inte massa tid på 

onödiga saker. Efter varje sprint el motsvarande har man fungerande funktionalitet. Framför 

allt så är det roligt! 
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Fördelar som tas upp är snabbheten och att det är roligt. Nackdelar är enligt respondenterna 

svårigheter med offerering och avtalsskrivning samt tidsuppskattningar och tidsplaner. 

Vid en analys och summering av enkäten finner jag att merparten av respondenterna ställer 

sig positiva till att arbeta efter en formell systemutvecklingsmetod.  

 

4.2.2.5 Presentation med diskussion 

En genomgående presentation av Scrum utfördes med teamleadern, projektledaren och 

utvecklaren från den tidigare utförda gruppdiskussionen. Syftet var att väcka tankar och idéer 

om risker och saker att tänka på vid en implementering. Jag ämnade också väcka 

frågeställningar om en eventuell anpassning av metoden samt klarlägga Scrums fördefinierade 

rollers innebörd. 

Överlag var resultatet av presentationen ett förtydligande av rollerna i Scrum, rollernas 

ansvar, och den allmänna processen. Några av frågorna som dök upp gällde rollen som 

Produktägare (PÄ). Motsvarar PÄ den traditionella rollen som projektledare? Måste en PÄ 

vara beställaren eller kan någon från Systeam vara PÄ och representera beställaren? Kan 

beställaren (i det här fallet ett landsting, egen anmärkning) lägga den tiden som krävs för att 

säkerställa en uppdaterad och prioriterad Product Backlog? Andra frågor och funderingar som 

dök upp rörde vad för dokumentation som krävs i projektet, hur buggar hanteras och vilka 

eventuella verktyg för Scrum som existerar och kan användas. 

Att dessa frågor och tankar visade sig tycker jag tyder på en relativt hög grad av förståelse för 

rollerna och processen i Scrum, och vad en eventuell övergång från den nuvarande 

arbetsprocessen kan få för konsekvenser. Jag anser också att det pekar på att deltagarna har 

funderat kring en övergång och att de verkar vara beredda ett ta steget. 

Något som dock inte kom upp till diskussion under presentationen var om Scrum skulle 

behöva anpassas eller om behovet av en anpassning utifrån Systeam HCs förutsättningar 

fanns. Min uppfattning utifrån det är att det är kan vara svårt att anpassa en process innan man 

går in i och skaffar sig erfarenheter från processen. 
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5 Avslutande del 
I denna del kommer arbetet att diskuteras ur ett övergripande perspektiv. Slutsatser utifrån 

arbetet kommer att dras och reflektioner angående om målet med arbetet har nåtts kommer 

att summeras. 

 

5.1 Diskussion och summering 
Avsikten under studien har ständigt varit att Systeam HC ska ha varit deltagande i så stor del 

av hela processen som möjligt, med hänsyn till studiens tidsram och deltagarnas 

arbetsbelastning. Därför har det hela tiden varit viktigt att deltagarna har fattat besluten om 

vilka vägar som har tagits under processens lopp. Syftet med det har varit att dels säkerställa 

deras deltagande, dels att försöka bibehålla en studiemiljö som i största möjliga utsträckning 

påminner om Systeam HCs normala förhållanden. 

Ur ett praktiskt perspektiv har studien resulterat i att Systeam HC kommer att köra Scrum i ett 

pilotprojekt. Scrum kommer inte att implementeras rakt av på alla befintliga och kommande 

projekt. Det är mer troligt att den nuvarande arbetsprocessen behålls på befintliga projekt, och 

att Scrum, efter en utvärdering av pilotprojektet appliceras på nya projekt av liknande karaktär 

som pilotprojektet. 

Efter att ha fördjupat kunskaperna om agila metoder och Scrum i synnerhet, anser jag att den 

agila processen torde vara mer effektiv för merparten av dagens projekt än en traditionell 

plandriven metod. Min åsikt efter studien är att en dynamisk kravspecifikation (i det här fallet 

i form av en Product Backlog) effektiviserar utvecklingsarbetet då endast de högst 

prioriterade funktionerna för stunden granskas. Ett resultat av detta är att ingen tid läggs på 

funktioner som eventuellt inte kommer att implementeras. En dynamisk kravspecifikation 

underlättar också målet med att nå produktvisionen som då tillåts vara rörlig och i och med 

det mer anpassningsbar till marknadens behov. Regelbundna leveranser, vilka kräver 

kontinuerlig kodning, dokumentering och testning, bidrar också till detta. En annan fördel 

enligt mig är att det skapas en tydlig struktur, både internt och för kund. Detta gäller dock 

förmodligen för alla formella metoder och inte bara agila metoder och Scrum. 

En annan aspekt i det hela, som kan vara svårare att mäta är att personer med erfarenhet från 

Scrum tycker att det är kul att jobba i en agil process vilket framgick av svaren från 

respondenterna 7 och 8 på frågan ”Vad tycker Du det finns för eventuella för- eller nackdelar 

med agil systemutveckling?”. Glädjen tror jag kan leda till ett ökat engagemang och bör 
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kunna leda vidare till ökad produktivitet och framförallt en mer hållbar och attraktiv 

arbetsplats i ett längre perspektiv. 

Nackdelar enligt mig är osäkerheten i hur många funktioner som kan komma att levereras. 

Från ett kundperspektiv skulle jag själv vara skeptisk till att beställa låt säga 5 funktioner och 

inte veta om alla 5 kommer att levereras eller om jag bara får 2. Detta kan delvis vara en 

relationsfråga. Om en leverantör och en kund har en tidigare relation och positiva erfarenheter 

av varandra är det förmodligen lättare för kunden att ha tillit till leverantörens förmåga att 

leverera. Vid nykundsbearbetning eller förfrågningar från potentiella kunder där en relation 

inte finns blir det då viktigt att kunna påvisa uppnådda resultat från tidigare projekt för att 

kunna bevisa leveransförmågan. En annan eventuell lösning skulle kunna vara olika 

betalningsförfaranden som säkerställer att kunden aldrig betalar för mer än vad som levereras. 

Något som också bör tas i beaktning vid en implementering av Scrum, och kanske vid alla 

förändrade processer, är vilka andra personer, grupper och/eller avdelningar som kan beröras. 

En försäljningsavdelning måste kanske angripa marknaden på andra sätt om 

utvecklingsprocessen är agil. Och i och med att Scrumteam ska vara självorganiserade och 

självbestämmande kan det kräva en annan approach från ledningen. Dessutom bygger delar av 

Scrum på att kunden/beställaren är engagerad under processen och en tät kommunikation 

vilket kan vara tidskrävande. 

Vad gäller en eventuell anpassning av Scrum har ingen information som tyder på att det krävs 

framkommit. Varken under diskussionen eller i litteraturen. Majoriteten hävdar att ett 

Scrumteam bör bestå av 5-9 personer, vissa säger att det går bra med så få som 3 personer, 

men ingenting visar på att det inte är genomförbart att driva ett projekt efter Scrum med 3 

eller färre personer. Ett resultat av Scrumteam med färre än 5 personer kan vara en mindre 

mängd interaktioner vilket leder till minskad produktivitetsökning (Schwaber & Sutherland, 

The Scrum Guide, 2010). Mina rekommendationer till Systeam HC avseende eventuella 

anpassningar är att inleda med att följa Scrum enligt befintliga mallar och anpassa bara vid 

behov och om en bedömning av att en förändring i processen tillför någon nytta. 

 

5.2 Slutsatser och reflektion om arbetet nått målet 
Målet med denna uppsats var att utreda huruvida det finns ett värde för ett företag att lämna 

en fungerande process för att följa en formell systemutvecklingsmetod. Då forskning, studier 

och artiklar gällande organisationers implementering av agila metoder främst handlar om hur 
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större organisationer kan bryta ner sina utvecklingsteam i mindre enheter för att arbeta mer 

lättrörligt, ville jag undersöka om en mindre organisation kunde skala upp sin utveckling 

genom att hitta ett metodstöd i de agila metoderna. Jag ville också utreda om det finns behov 

av eller krav på att anpassa den aktuella formella metoden utefter en mindre organisations 

förutsättningar. 

I och med denna studie anser jag att forskningsfrågorna som definierades under inledningen 

av denna uppsats har besvarats. Att Systeam HC kommer att implementera Scrum i ett 

pilotprojekt visar på att det finns ett värde i att lämna den fungerande processen för en formell 

systemutvecklingsmetod, vilket i sig även styrker de befintliga teorierna om att agila metoder 

är bättre ämnade för att hantera dagens komplexa systemutvecklingsprojekt och det även i 

mindre organisationer. När det kommer till frågan om eventuell anpassning av den formella 

metoden har det inte framkommit något som egentligen påvisar att anpassningar behövs. Det 

skulle kunna vara så att det krävs ett visst antal personer i ett utvecklingsteam för att uppnå 

maximal effekt. Detta är dock svårt att mäta och det finns många faktorer att ta i beaktning 

(tekniska, sociala, kompetensrelaterade, erfarenhetsmässiga) innan några sådana slutsatser kan 

dras. 

 

5.3 Framtida studier 

Som tidigare nämnts verkar det inte finnas mycket forskning gällande agila metoders 

lämplighet för små team. Framtida studier skulle således kunna vara studier av samma 

karaktär som denna fast hos fler organisationer och andra typer av organisationer för att bygga 

en större informationsbas angående agila metoder i mindre organisationer. 

Ytterligare forskning skulle också lämpligen vara vidare studier hos Systeam HC för att 

undersöka den fullständiga implementeringen av Scrum och även kunna mäta skillnader i till 

exempel produktivitet, effektivitet, lönsamhet efter en tids brukande. Liknande studier bör då 

givetvis utföras även på andra liknande organisationer och andra typer av organisationer för 

att eventuellt finna mönster eller samband. 
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6 Erkännanden 
Jag skulle först och främst vilja rikta ett stort tack till min familj för allt stöd under tiden då 

mitt examensarbete genomfördes. Det hade inte varit möjligt utan er! 

Jag vill även rikta ett stort tack till alla på Systeam Health & Care Solutions AB, men 

framförallt vill jag framhäva Karin Green, Lena Hennig och Jesper Sundien för deras tålamod, 

informationsvilja och goda samarbete under tiden studien bedrevs. 
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Appendix A 
 

Definition av termer och uttryck 

 

Informationssystem: IT-system som stödjer flera viktiga funktioner i en verksamhet, t.ex. 

företag. Affärssystemets främsta uppgift är att bl.a. hantera centrala funktioner och processer 

genom att bidra till att förbättra beslutsunderlag och effektivisering av viktiga processer. 

http://www.ne.se/affärssystem, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-04. 

Mjukvara: tillgängliga program för en dator i motsats till maskinvaran, den fysiska 

utrustningen. http://www.ne.se/mjukvara, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-22. 

Process: förlopp som innebär att något förändras eller utvecklas. process.  

http://www.ne.se/process, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-22. 

Agil: Ordet "agile" betyder "lättrörlig" eller "vig". Agile Software Development (eller kort 

"Agile") är ett synsätt gemensamt för en grupp av lättrörliga metoder.  

http://agilesweden.org/, hämtad 2011-05-22. 

Små team/utvecklingsteam: I uppsatsen används termen små team och utvecklingsteam. Min 

definition av små team i den här studien är 3 personer eller färre. 

Sprint: En iteration bestående av Sprint Planning, utvecklingsarbete, Daily Scrum, Sprint 

Review och Sprint Retrospective. Normalt är en Sprint 2-4 veckor lång. (Schwaber & 

Sutherland, The Scrum Guide, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/affärssystem
http://www.ne.se/mjukvara
http://www.ne.se/process
http://agilesweden.org/
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Appendix B 
 

Enkätundersökning 

 

Jag tycker att nuvarande sätt att arbeta på fungerar väl (1 = Håller inte med alls, 5 = Håller med till 
fullo). 

Respondent 1 4 

Respondent 2 3 

Respondent 3 3 

Respondent 4 3 

Respondent 5 3 

Respondent 6 3 

Respondent 7 2 

Respondent 8 3 

Respondent 9 2 

Medel: 2,89 

  Beskriv med egna ord vad som är bra och/eller vad som kan förbättras med nuvarande sätt att 
arbeta. 

Respondent 1 

Nuvarande arbetssätt har fungerat relativt väl eftersom de flesta 
projekt vi driver är enmansprojekt eller möjligen 1+1. Ju vanligare 
det blir med flera personer i projekten som dessutom har lite olika 
roller ökar behovet av någon form av metodik.  

Respondent 2 
Nuvarande arbetssätt använder ej så många formella metoder. En 
formellare metod kan bidra till att fånga upp problem tidigt. 
Samtidigt kan flexibilitet förloras 

Respondent 3 
Nuvarande arbetssätt bygger på sunt förnuft utifrån de resultat 
som vi försöker uppnå. Det fungerar bra i en liten organisation. 

Respondent 4 
Arbetar praktiskt taget ensam, oftast med flera saker samtidigt och 
kan hela tiden bli avbruten av nya akuta ärenden. 

Respondent 5 

Vi jobbar med olika typer av projekt. För många av våra earkiv 
fungerar arbetet bra utan att vi jobbar med något uttalat 
metodstöd.  
Vi har under årens lopp utarbetat ett sätt att jobba på som 
fungerar och där vi återanvänder arbetsprocessen från föregående 
projekt. 
 
Nu står vi inför nya projekt där det skulle underlätta arbetet och 
hela processen om tar hjälp av en agil metod. Farmförallt kräver 
arbetet nu en tätare kontakt med kunden.  
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Respondent 6 

Jag tycker att det fungerar bra i ett mindre projekt. Vi är ofta en 
eller några få personer i varje projekt och alla sitter på samma 
ställe så det är relativt lätt att fråga mm. 
Vi har ett nära samarbete med våra kunder vilket är positivt. Ofta 
har vi haft detta samarbete under lång tid. 

Respondent 7 
Arbetsplatsen är inte bra utformad skall vara mera avskärmad för 
att fungera. Projektformen otydlig. 

Respondent 8 
Det fungerar bra att arbeta som vi gör idag pga att det är små 
projekt och man arbetar "naturligt agilt". Vi har också i många 
projekt en specifikation som inte ändras allt för mycket. 

Respondent 9 Saknas genomgripande struktur och produktutvecklingsplan.  

  

  
Jag skulle gärna arbeta efter en formell metod (1 = Håller inte med 
alls, 5 = Håller med till fullo). 

Respondent 1 5 

Respondent 2 3 

Respondent 3 3 

Respondent 4 3 

Respondent 5 5 

Respondent 6 5 

Respondent 7 4 

Respondent 8 5 

Respondent 9 4 

Medel: 4,11 

  Vilka eventuella fördelar ser du med att använda sig av en formell systemutvecklingsmetod? 

Respondent 1 
Kanske inte jag personlign men jag tycker det vore bra att ha en 
metod att följa i de projekt man känner att det tillför rimlig nytta. 
Det är samtidigt viktigt att metoden inte blir viktigare än projektet. 

Respondent 2   

Respondent 3 
Mindre osäkerhet i arbetet och mindre forskning/uppfinnande av 
mallar och dokument. Ökar troligen effektiviteten om metoden 
inte förespråkar överdriven mängd dokumentation. 

Respondent 4 T.ex. att lära sig metodiken. 

Respondent 5 
Stöd för att göra "rätt" saker i projektet 
Tror kunden känner trygghet i att det finns en metod i botten för 
arbetet. 

Respondent 6 
Det blir lättare för personer som ska ta vid i ett senare skede i 
utvecklingen eller vid förvaltning. 
Det blir troligen ett snabbare resultat och kanske mindre fel. 

Respondent 7 Bra med en mera beskriven utvecklingsprocess och genomtestad. 
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Respondent 8 

Bättre kommunikation inom projekten. Ökat samarbete mellan 
utvecklare ger bättre lösningar. Kunder får ett mer professionellt 
intryck. Kodkvaliteten ökar då man får mer feedback och insyn. Om 
man fokuserar projekt/produkt mot små milstolpar med 
fungerande funktionalitet som demonstreras för kund ökar 
sannolikheten att projekt slutförs med nöjda kunder, både pga av 
att man tidigt upptäcker om kraven misstolkas/ändras men även 
då man inte bygger stora delar av systemet utan att testa 
helheten. 

Respondent 9 Minska kostnader och risk 

  
  

  
  
  
  

    Har Du tidigare erfarenhet av agil systemutveckling 

Respondent 1 Nej 

Respondent 2 Ja 

Respondent 3 Ja 

Respondent 4 Nej 

Respondent 5 Nej 

Respondent 6 Nej 

Respondent 7 Ja 

Respondent 8 Ja 

Respondent 9 Nej 

  Vilken eller vilka agila systemutvecklingsmetoder har du erfarenhet av? 

Respondent 1   

Respondent 2 scrum 

Respondent 3 Scrum 

Respondent 4   

Respondent 5   

Respondent 6   

Respondent 7 Scrum baserade varianter 

Respondent 8 Scrum 

Respondent 9   

  Vad tycker Du det finns för eventuella för- eller nackdelar med agil systemutveckling? 

Respondent 1   

Respondent 2   
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Respondent 3 

För: Täta iterationer, högre transparens av våra resultat för 
kunden. Leder till snabbare change-hantering.  
 
Mot: Svårt att offerera till kund inom offentlig sektor. Svårt att inte 
kunna fixera innehåll och kostnad, leveranstidpunkt ofta fix.  

Respondent 4   

Respondent 5   

Respondent 6   

Respondent 7 

På plus; snabb utveckling, prototyping och testning. Roligt att 
jobba teambaserat och mot gemensamt uppsatta mål! 
 
På minus; Dokumentation har blivit lidande svårare att göra ett 
större omtag i design när det har behövts! Teamen byter ofta 
resurser och är inte så enkla att göra tidsbedömningar av 
aktiviteterna. Inga bra projekttidplaner som ger en helikoptervy, då 
det endast bygger på sprintar. 

Respondent 8 

Nackdelar: Det kan vara svårt att skriva avtal då man inte skriver en 
specifikation över vad som ska ingå, dvs svårt att övertyga och 
inkludera kunden i arbetssättet. 
 
Fördelar: Kommunikationen ökar vilket minskar missförstånd. Man 
lägger inte massa tid på onödiga saker. Efter varje sprint el 
motsvarande har man fungerande funktionalitet. Framför allt så är 
det roligt! 

Respondent 9   

 


