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Abstract 

The complex nature of technical debt and its implications has led to failures within IT-
projects in aspects of exceeded budgets, failure to meet project objectives and to deliver a 
qualitative final product according to client specifications. The reasons IT-projects are 
struggling to succeed are many. Technical debt contributes in both a negative and 
positive aspect of project development and project management, and can, in certain 
cases, be held accountable for IT-project failures. Haeckel’s adaptive loop has been 
applied within the study, in two different aspects; technical debt and strategic debt, in 
relation to its planning, implementation and management. Bannerman’s multi-domain 
project success framework has been applied in accordance to Haeckel’s adaptive loop in 
the evaluation of the second loop, strategic debt. Respondents were chosen based on 
their previous knowledge and experience within the study area of interest, to participate 
in interviews. The collected data was analyzed through the perspective of Haeckel’s 
adaptive loop and followed with transliteration and extraction of themes and keywords. 
The objective of this study, is to present an analytical approach on how to manage 
technical debt within IT-projects, from both a technical and strategic point of view. Our 
proposed approach will contribute to a greater understanding of technical debt in terms 
of planning, strategy and implementation within IT-projects through collected data, 
based on real project situations and problems.  
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1. Inledning 
IT-relaterat utvecklingsarbete präglas av kontinuerliga utmaningar i form av deadlines, 
marknadslansering och efterföljandet av etablerad budget. Intressenter, vilka berörs av 
dessa utmaningar, ställer i flertalet av fallen strikta krav, vilka utvecklingsteam och 
projektledare måste bibehålla sig efter (Kruchten et al., 2013). När tid- och resursbrist 
blir ett faktum inom ett utvecklingsprojekt är det inte ovanligt att nödvändiga åtgärder 
behöver vidtas för att undvika ekonomiska förluster och försummade möjligheter (Brown 
et al. 2010). Vad som är en vanlig lösning inom en situation i denna kontext är att 
genvägar i utvecklingsarbetet (Alves et al., 2014), inom flertalet aspekter, tas för att, 
exempelvis, lyckas leverera till uppsatt deadline eller lansera produkten på marknaden 
vid utsatt tidpunkt (Kruchten et al., 2012; Lim et al., 2012). Dessa genvägar resulterar i 
mindre kvalitativt utvecklingsarbete, vilket ansvarigt utvecklingsteam samt berörda 
intressenter har i avsikt att åtgärda i framtiden. Detta kan exempelvis vara försummade 
funktioner eller endast fungerande men inte optimalt utfört kodningsarbete, av den 
levererade produkten (Zazworka et al., 2011). Att ta genvägar av detta slag, för att på så 
sätt fånga upp möjligheter som inte annars vore möjligt, resulterar i vad som kallas 
teknisk skuld (Klinger et al. 2011).  

Begreppet är inom många organisationer välkänt och hanteras därefter, flertalet 
känner ännu ej till det, vilket resulterar i ett annat utfall av projektet. Hanteringsfrågan är 
av största relevans när begreppet diskuteras då intressenter av olika områden ser på en 
situation från olika perspektiv. Högre chefer och projektledare tenderar till att vara mer 
ekonomiskt och affärsmässigt lagda. De uppfattar nödvändigtvis inte teknisk skuld på 
samma sätt som en senior systemutvecklare, eftersom deras verkningsområden är 
distinkt skiljaktiga (Tom et al., 2013). Av denna anledning förblir begreppet till viss del 
oförstått och missuppfattat inom organisationer (Lim et al., 2012). Ordet “skuld” 
härstammar ur finansiell aspekt men skall inte misstas vara av samma natur som teknisk 
skuld då dess transparensnivåer skiljer sig åt betydligt (Tom et al., 2013). Begreppet 
etablerades redan 1992 av anledning att kommunikationssvårigheter skulle förenklas 
med hjälp av ett vokabulär (Cunningham, 1992; Tom et al., 2013), bestående av 
gränsöverskridande begrepp inom ekonomi och teknik, samtidigt som utvecklingsarbetet 
förväntades bli mer effektivt.  

IT-projekt har ett dåligt rykte när det kommer till att möta deadlines och budget 
(Kappelman et al., 2006). Det är även relaterat till höga kostnader och en låg avkastning 
för en organisations investering då det vanligtvis utförs inom överambitiösa ramar och 
orealistiska mål, vilket leder till att den slutgiltiga produkten inte överensstämmer med 
resultatet då synen av projektets syfte skiftar (Al-Ahmad et al., 2009). Ett projekts 
framgång mäts i de flesta fall baserat på de tre mätvärdena: kostnad, tid och kvalitet 
(Atkinson, 1999). Vilken roll och inverkan som teknisk skuld har inom IT-projekt varierar 
och infinner sig inom ett flertal olika aspekter och påverkar dessa mätfaktorer i olika 
bemärkelser.  

Både möjligheter och faror yttras vid användandet av olika metoder, vilka resulterar i 
skuld, inom utvecklingsarbetet (Zazworka et al., 2011) . Det bör inte endast beaktas som 
en fara inom projektarbete men kräver en viss nivå av förståelse och planering om det så 
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skall ta och användas i strategisk syfte. Många team, vilka är verksamma inom IT-projekt, 
uppfattar arbetet som avklarat vid avslutandet av en sprint eller dylikt (Power, 2013; 
Sutherland, 2012). Vad som inte är ovanligt är de missförstånd som uppstår i form av 
arbete vilket anses avklarat, i själva verket innehåller kvarvarande uppgifter. 
Missförstånden efterlämnar tidsödslande åtgärder, vilka är en vanlig anledning till 
förseningar inom IT-projekt. Resultatet är iterationsarbete, mer än dubbelt så kostsamt 
tidsmässigt, gentemot vad som krävts vid direkt omhändertagande (Power, 2013).  

De utmaningar som uppstår inom ett IT-projekt, där även bristande förståelse av 
teknisk skuld existerar, relaterar vanligtvis till överskriden budget, tidsram och att den 
efterfrågade funktionaliteten inte stöds av den slutgiltiga produkten (Lech, 2013). 
Uppkomsten av dessa utmaningar är flertalet och varierar från fall till fall. Teknisk skuld 
kan ställas som ansvarig till bristande uppfyllande av ett projekts framgång eftersom 
hanteringen, uppkomsten och i vissa fall, fenomenets existens är bristande eller obefintlig 
(Tom et al., 2013). 

Atkinson (1999) formulerar kostnad, tid och kvalitet som “järntriangeln” inom IT-
projektarbete. Denna ram är också vad som definierar ett IT-projekts framgång baserat 
på hur väl projektet bibehåller sig efter uppsatta mål inom dessa tre segment. Om ett 
avslutat projekt anses uppfylla två av tre kriterier inom järntriangeln, förklaras det som 
ett problematiskt eller misslyckat projekt (Lech, 2013). Misslyckad hantering eller 
försummad teknisk skuld har en inverkan på samtliga faktorer, vilket gör begreppet till en 
avgörande faktor inom projektarbete om det önskas levereras med en viss standard rent 
kvalitétsmässigt.  
     Organisationer och projekt arbetar otvivelaktigen efter samma riktlinjer och principer, 
vilket innebär att hanteringen och användningen av teknisk skuld ser ut på olika sätt 
beroende på vem som får frågan (Brown et al., 2010). Varje projektarbete hanterar och 
förvaltar skulden på olika sätt för att i slutändan, tillfredsställa samtliga kriterier inom 
järntriangeln och leverera den slutgiltiga produkten. Organisationens synsätt och dess 
projektinvolverade, lägger grunden för vad framgången av projektet kommer baseras på i 
slutändan.  

1.2 Problemformulering 
Teknisk skuld är av komplex natur men behöver nödvändigtvis inte vara problematiskt, 
utan kan inom vissa scenarion vara fördelaktigt inom utvecklingsarbete, farorna ligger i 
felaktig hantering (Lim et al., 2012). Konsekvenserna vid felaktig hantering kan vara 
omfattande, där tid, budget, utveckling och kvalitét kan påverkas negativt (Brown et al., 
2010). I de situationer där kunskap kring fenomenet finns inom organisationen, tenderar 
dess hantering att resultera i mer positiv bemärkelse ur en organisatorisk, strategisk och 
taktisk synvinkel (Tom et al. 2013) med tillhörande projekt. Detta gynnar organisationen i 
utvecklingsprocesser, samt dess syfte att plocka marknadsandelar från konkurrenter (Yli-
Huumo & Smolander, 2017). 

Trots att begreppet är känt inom de flesta organisationer, uppfattas fenomenet relativt 
olika, vilket leder till komplikationer inom projektarbetet (Holvitie et al. 2014). Det 
föreligger ett stort värde i att kunna förstå och identifiera, samt analysera teknisk skuld ur 
ett tekniskt, organisatoriskt och finansiellt perspektiv, men även för att det skall kunna 
förmedlas till olika intressenter samtidigt som det begrundas i en gemensam förståelse 
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(Theodoropoulos et al. 2011). Att få en djupare förståelse för vilken inverkan teknisk 
skuld kan ha, utifrån olika perspektiv, underlättar även hanteringen eftersom det 
underlättar värderingen inom vilket skede skulden måste amorteras av och inom vilka 
områden som skulden bör prioriteras (Seaman et al. 2012). Utifrån dessa konstateranden 
anses studiens frågeställning vara relevant och viktig att belysa. 
 

• Hur hanteras teknisk skuld i relation till planering och genomförande av 
IT-projekt?  

1.3 Syfte 
Som nämnt inledningsvis, är teknisk skuld inte synonymt med problematik. Dess 
hantering är fundamental i fråga om att undvika de komplikationer som teknisk skuld 
medför. Därför finns det ett stort värde i att besitta en förståelse för hur teknisk skuld kan 
identifieras och kommuniceras, för att således, på ett optimalt sätt, hanteras i olika syften 
och följaktligen avhålla sig från komplikationer inom projektarbetet. Studiens syfte är 
därför att presentera ett eller fler, nya analytiska tillvägagångssätt, vilka avser underlätta 
begreppets identifiering och kommunikation, samt tillhandahålla ett ramverk   där 
samtliga aspekter behandlas och konkretiserar en skulds potentiella omfattning.  
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2. Relaterad forskning 

2.1 Misslyckande inom IT-projekt 
Anledningarna till att en stor andel IT-projekt misslyckas (Nelson, 2007; Öbrand, 2017; 
Al-Ahmad, 2009; Whittaker, 1999) eller levererar en slutprodukt som inte 
överensstämmer med vad som förväntats, är många. Dålig projektplanering, ett svagt 
affärsfall, bristande involvering av ledning och intressenter och svårigheter med 
projektvisualisering,  resulterar i ett typ av gap mellan vad som förväntas och faktiskt 
levereras (Whittaker, 1999; Al-Ahmad, 2009; Atkinson, 1999). Dessa är ett antal 
underliggande anledningar till varför ett IT-projekt anses misslyckas. Arbete i 
projektform förlitar sig vanligtvis på att  kompetensen av deltagarna är godtycklig nog för 
att klara av det uppdrag som givits dem. Inom IT-branschen är bristande kompetens 
kritiskt och även en anledning till att många IT-projekt fallerar. Låg kompetens inom 
programmeringsarbete är en av de anledningar till att tidsplan och produktkvalité blir till 
det sämre, samtidigt som personalomsättningen blir högre (Nelson, 2007). Ledningen, 
vilken ställer sig ansvarig till att sätta ihop den kompetens som projektet efterfrågar, har 
ett ansvar som innefattar att få deltagare inom projektgruppen att mildra 
produktrelaterade risker genom förståelse av, exempelvis, ny teknikanvändning och 
komplexitet (Kappelman et al., 2012). Om inte denna kompetens föreligger redan från 
start måste projektledningen se till att att den förvärvas. 
     Varför många IT-projekt fallerar beror på olika faktorer i varje enskild situation, men 
kan i generell mening förklaras som att estimeringar och missförstånd inom projektet 
uppstår, där både kvalitet och tidsplan blir lidande därefter då dynamiska förändringar 
inom projekt- och produktplaneringen tenderar att dyka upp. Konkurrenter, 
affärsprocesser och teknologi förändras, samtidigt som nya lagar godkänns (Kappelman 
et al., 2012). Det är av yttersta vikt att ett projekt är dynamiskt och har en väletablerad 
förändringshanteringsprocess för att undvika fallgropar och även här, extraarbete. Detta 
relaterar till teknisk skuld eftersom arbetet av att återbetala en existerande skuld är både 
kostsamt och tidskrävande. Hur detta anses som en anledning till att ett IT-projekt 
misslyckas beror på att framtida utvecklingsarbete blir så pass omfattande och komplext, 
att det anses ta kortare tid att lägga ner det befintliga projektet och istället börja om från 
början för att spara tid och resurser (Codabux & Williams, 2013). 
     När ett projekt faller allt för långt efter tidsplan är det vanligtvis testning och träning 
som nedprioriteras och minskas, för att på så sätt, hinna leverera den funktionalitet som 
efterfrågas av kunden med tillhörande krav (Nelson, 2007). Denna typ av strategi 
resulterar i att kvalitén på produkten minskar drastiskt då mindre tid läggs ned på att 
kvalitétssäkra samtliga aspekter av systemet. Högre ansvariga chefer och projektledare 
anser det vara av större vikt att möta deadlines och följa budget än att lägga extra tid på 
kvalitétstestning av produkten om tidsramen börjar bli begränsad och resurser inom 
projektet bristfälliga (Standing et al., 2006). Anställda tenderar att rikta fokus mot de 
objektiv som deras chefer anser vara av värde. Mellanchefer ser i vissa fall inte specifika 
delar av ett projekt som nödvändiga att fokusera på ur ett företagsperspektiv eller deras 
egen prestationsutvärdering, vilket gör att de istället aktivt väljer att arbeta med det som 
den högre ledningen anser vara nödvändigt. Konsekvensen av denna typ av inställning är 
att resurser och uppmärksamhet riktas mot de aktiviteter som högre chefer anser vara av 
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värde (Kappelman et al., 2006), vilket inte alltid är ett korrekt beslut. Bristande stöd från 
högre ledning ställer sig ansvarig till att många arbetsområden, som egentligen kräver 
mer arbete, lämnas relativt oberörda.  

En annan aspekt inom riskhantering är estimering av eventuella kostnader och 
konsekvenser (Öbrand et al., 2017) om inte arbete planeras efter att åtgärda vad som 
krävs, vilket är en annan vanlig anledning till att ett projekts tekniska skuld missbedöms 
och bidrar med försvårat arbete och tidsödslande. 

2.2 Framgång inom IT-projekt 
Trots sitt rykte finns det fortfarande en ljus sida där både framgång och uppskattning 
belyses inom IT-projektarbete. Noggrann analys, riskhantering, prioritering och 
övervakning av ett systems befintliga skick, samt vad dess framtid förväntas vara gör stor 
skillnad när det kommer till att hantera plötsliga förändringar (Nelson, 2007). Ett 
projekts framgång är någonting som uppfattas olika mellan intressenter (de Wit, 1988). 
Eftersom ett projekts involverade intressenter alla har en relativt subjektiv syn på vad 
projektets faktiska syfte är, innebär detta att ett projekts framgång är  problematiskt att 
definiera (Lyytinen & Hirschheim, 1987). Teknisk skuld spelar en strategisk roll inom 
framgång för IT-projekt till den mån att skulden möjliggör, genom tagna genvägar i 
utvecklingsarbetet, potentiella fördelar, men med långsiktiga konsekvenser (Klinger et al., 
2011).   
     Schwalbe (2015) definierar traditionell projektframgång som tillfredsställandet av tre 
faktorer; tid, kostnad och kvalitét. Dessa tre faktorer går även under namnet som 
järntriangeln, den trebenta pallen av projekthantering och trippelbegränsningen 
(Bannerman, 2008). Dessa tre mätvärden baserades på huruvida projektet höll deadlines, 
budget och levererades i enlighet med de specifikationer som efterfrågades. 
     Bannerman & Thorogoods (2012) diskuterar ett framtaget ramverk, the multi-domain 
IT-project success framework (Bild 1.), som ett hjälpmedel vid konstaterandet av ett IT-
projekts framgång inom fem olika framgångsaspekter; process-, projekt-, produkt-, 
affärs- och strategisk framgång. Inom processframgång ligger fokus på de processer som 
projektledare använt sig av inom projektet och till vilken grad de ställer sig till uppsatta 
projektmål samt dess bidragande och effektivitet av projektresultatet. Projektframgång är 
vad som traditionsenligt mäts efter tid, budget och kvalitét. Användaracceptans och 
överensstämmande med krav- och kvalitétspecifikationer  från kundens perspektiv är vad 
som ingår i produktframgång, då dess syn på slutprodukten är vad som avgör graden av 
framgång inom denna domän.  Ett projekt kan levereras i tid, i enlighet med budget och 
med efterfrågad funktionalitet men fortfarande anses som misslyckat då det inte 
accepteras av slutanvändaren. I motsats kan ett projekt anses som lyckat oavsett om det 
är fördröjt eller överskrider budget då det accepteras av slutanvändaren i positiv 
bemärkelse (Bannerman, 2008). 

Fjärde domänen är affärsframgång, vilket begrundas i nettonyttan organisation får ut 
av projektresultatet, samt hur väl projektets avkastning är i relation till investerade 
resurser och kapital. Sista domänen är strategisk framgång av ett IT-projekt. Detta 
begrundas i att externa intressenter som investerare, konkurrenter och industrianalytiker 
istället för individer inom organisationen, analyserar nettoförbättringar inom 
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industriposition, affärstillväxt, konkurrensfördel och andra strategiska fördelar 
(Bannerman & Thorogoods ,2012) . 
 

      

Bild 1. Bannerman & Thorogoods  (2012) multi-domain IT-project success framework. 

 
Pinto och Slevin (1988) presenter två faktorer, vilka de anser vara ett projektets 
byggstenar och definieras som, framgång av projektet själv och klientframgång, där 
användarvänlighet, acceptans av produkten, dess effektivitet i att gynna avsedd 
användare och generell tillfredsställelse av produkten. Ur ett organisationsperspektiv kan 
ett lyckat IT-projekt anses vara ett projekt vilket effektivt löser ett problem som 
organisationen för tillfället handskas med. Om inte det levererade systemet bidrar med en 
accepterad lösning på organisationens problem definieras det som misslyckat 
(Bannerman, 2008).  

Att förhöja projektobjektiv till organisation- eller affärsobjektiv, innebär att delaktiga 
intressenters objektiva syn på ett projekts mål istället ställs i enlighet till att 
projektobjektiven relaterar till mål i projektplanen och affärs- samt organisationsmål, 
relaterar till mål i affärsplanen (de Wit, 1988). På så sätt förtydligas målsättning, vilket 
gör den faktiska framgången av ett projekt mer konkret. Detta innebär alltså att ett 
projekts framgång inte beror på hur väl det uppfyller kraven inom järntriangeln, utan 
utifrån vilket perspektiv och vilken definition av “lyckat” som dess framgång mäts efter. 
Enligt Bloch et al. (2012) skall lyckat IT-projektarbete involvera samtliga intressenter, för 
att på så sätt sammanställa  krav och förväntningar av ett projekts resultat, samtidigt som 
det efterföljer organisationens affärsplan. Detta leder till en mer överensstämmande och 
enlig slutprodukt.  

Som nämnt är IT-projekt benägna att anses som högrisksatsningar (Bannerman, 
2008) då dess dynamiska natur gör sig påmind i form av oförutsedda förändringar, 
kostnader och förseningar. Ett projekts risknivå bedöms beroende på dess storlek, 
struktur, komplexitet, ihopsättning, kontext, längdplanering och horisont av utförande 
(Bannerman, 2008). Riskhantering är kritiskt inom IT-projekt för att förutse potentiella 
risker och på så sätt undvika katastrofer och omarbete. De implikationer som närvarar 
inom IT-relaterat riskarbete är att dess kunskapslängd är relativt omogen, vilket innebär 
att flertalet projekt inte känner till de egentliga risker som de kan utsättas för, samtidigt 
som de inte fullständigt förstår de riskrelaterade principer de arbetar efter (Bannerman, 
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2008). Ett IT-projekt bör inneha något typ av riskhantersprotokoll, vilket efterföljs. Med 
tanke på dess omogna natur efterfrågar fortfarande IT-relaterad riskhantering en viss 
mängd arbete och utveckling för att på så sätt, bidra med sin fulla potential till 
projekthantering. I dagsläget bidrar det till viss mån vid projektarbete och är en 
nödvändighet för att lyckas leverera ett godtyckligt projekt, men inte till den mån som det 
optimalt har möjlighet till. Risker inom ett IT-projekt konstateras och begrundas i hur de 
ansvarar för projektets misslyckanden (de Bakker et al., 2010). I senare skede 
implementeras riskhantering av vad som analyserats i föregående projekt, för att i sin tur, 
upptäcka nya risker baserat på resultatet. I kontext till IT-projekt och dess framgång är 
antagandet att bättre information leder till bättre uppskattningar angående den mängd 
pengar och tid som krävs för att slutföra projektet samt att bättre information leder till en 
bättre insyn i vad som skall levereras inom projektet (de Bakker er al., 2011). 

Marnewick (2012) har i en genomförd studie, där framgångsfaktorer inom lyckade IT-
projekt undersöktes konstaterat, baserat på projektinvolverade respondenter, att de tre 
främsta framgångsfaktorer inom ett projekt var god kommunikation mellan projektteam 
och kund, tydliga affärsmål och tydliga kravdefinitioner. Tätt därefter kom 
kommunikation bland projekt, god förståelse av användarbehov och godtycklig 
kompetens från projektledaren.  

Teknisk skuld anses ibland vara en tidstjuv som stjäl viktig tid från mer prioriterat 
arbete. Dess uppkomst begrundas som nämnt i, exempelvis, att snabbare lösningar tas 
inom projektarbete med avsikten att åtgärda dess efterlämnade arbete vid ett senare 
tillfälle. Ett lyckat IT-projekt använder sig av riskhantering där antagna handlingar och 
situationer utvärderas för att lösas, om de senare uppstår (de Bakker et al., 2011). Då 
teknisk skuld kan tas på som ett strategisk åtagande, innebär det också att dess 
återbetalning försiktigt bör planeras in för att undvika negativa konsekvenser. Gat & 
Heintz (2011) har i en genomförd studie, analyserat en organisations tekniska skuld med 
hjälp av ett automatiserat analysverktyg, Cutter’s technical debt assessment, vilket 
konstaterar den totala skulden i persondagar och dollar. Denna information kan sedan 
användas i sin helhet som beslutsinformation till beslutsfattare och även förmedla en 
tydligare bild till individer utanför ett tekniskt område av den verkligen skulden, och 
sedan hantera den därefter för att säkra ett IT-projekts framgång.  
     Hantering av teknisk skuld inom IT-projekt handlar om att navigera längst en väg där 
kostnad och värde övervägs, för att på så sätt, fokusera på den övergripande avkastningen 
av produkten i dess livscykel (Kruchten et al., 2012). Under denna livscykel har även 
skulden en egen livscykel, vilken i första skedet genererar nytta och därefter en ränta. 
Strategisk skuldhantering inom ett IT-projekt är att skulden kvantifieras via olika 
mätvärden för att konstatera dess prioritet. Åtgärden, eller återbetalningen, bör därefter 
planeras in i arbetet under produktens livscykel, vilket leder till att ekonomiska och 
tekniska aspekter av projektet inte sätts på spel (Kruchten et al., 2012).  
     En inställning många projekt önskar inledas med är att “göra rätt” från början 
(Atkinson, 1999), för att på så sätt spara in tid och försumma eventuellt iterationsarbete i 
framtiden. Det är alltså kritiskt att projektansvarig visualiserar den långsiktiga nyttan 
med att ta den längre vägen, kontra att pressa arbetet till den mån det är möjligt. Om 
projektägaren fokuserar på den långsiktiga vinningen genom att arbeta med kvalitét och 
genomtänkt logik redan från början, ökar chanserna att en mer hanterbar mängd teknisk 
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skuld infinner sig som istället kan användas fördelaktigt då dess utfall beror på stor del, 
hur den hanteras (Atkinson, 1999). Det är en kombination av problemlösning och 
parametrar som tid, pengar och krav, vilket lägger en god grund för ett lyckat utfall inom 
IT-projektarbete. 

2.3 Teknisk skuld 
Trots sin ständiga närvaro i digitala utvecklingsprocesser är teknisk skuld fortsatt ett 
relativt outforskat fenomen. Med anledning av dess komplexa natur, finns det en 
avsaknad av tydlig definition, vilket således försvårar identifieringen och hanteringen av 
teknisk skuld (Tom et al. 2013) samtidigt som förmedlingen mellan berörda intressenter 
förblir en utmaning. Begreppet teknisk skuld introducerades av Ward Cunningham 1992, 
med avsikt att beskriva de implikationer som förhastat och ogenomtänkt 
utvecklingsarbete medför (Cunningham, 1992) samt det kvarvarande arbete som 
efterlämnas. Den tekniska skuld som introduceras utifrån Cunninghams definition, 
förklarar Klinger (2011) som omedveten skuld, eftersom den är ett resultat av nya 
oförutsägbara och arkitektoniska krav. Vilket skiljer sig från medveten skuld, då den 
snarare är ett resultat av ett strategisk val, där en avvägning mellan tid, kvalité och 
kostnad har gjorts (Lim et al. 2012). Dessa strategiska val resulterar i att kompromisser, 
som står till grund för teknisk skuld, måste göras för att exempelvis möta deadlines eller 
skapa kalendertid (Klinger, 2011).  

Eftersom medveten skuld introduceras utifrån strategiska val, finns det en större 
medvetenhet om dess existens, vilket gör den enklare att dokumentera och därefter 
hantera. Omedveten skuld är desto svårare att identifiera. Det finns olika verktyg för att 
identifiera teknisk skuld inom kodbasen (Vetró, 2012), trots att dessa verktyg kan hjälpa 
projektinvolverade att identifiera skuld bland flera tusentals rader av kod, ger dessa bara 
vissa indikationer och inte en helhetsbild (Zazworka, 2013). Trots svårigheterna kring 
identifieringen av omedveten skuld, finns det scenarion där den uppstår mer frekvent. 
Adam Tornhill (2015) har identifierat en domän där omedveten skuld tycks uppenbara sig 
i större utsträckning, vilket han definierar som hotspots som refererar till moduler av hög 
komplexitet och som är under ständig förändring. Faran ligger inte i komplexiteten utan 
som Tornhill (2015) påvisar, främst när flertalet utvecklare verkar inom en och samma 
hotspot.  

Oavsett om skulden introducerats medvetet eller omedvetet, måste den förr eller 
senare återbetalas (Buschmann, 2011), vilket innebär att tid måste avsättas i detta 
ändamål. Inom IT-projekt finns det begränsat med tid att tillgå, vilket gör att tiden måste 
disponeras varsamt och likt portföljförvaltning, bör tiden fördelas så att dess avkastning 
maximeras (Power, 2013). Resultatet är att långsiktigt underhållningsarbete, det vill säga 
teknisk skuld, sällan prioriteras framför andra arbetsuppgifter. Vid prioritering av 
arbetsuppgifter inom IT-projekt, finns det ett flertal olika parametrar som påverkar det 
slutgiltiga beslutet. Där kundens behov och efterfrågan värderas högt inom IT-projekt, 
därefter prioriteras i stor utsträckning ny och ytterligare funktionalitet eller brister i 
produkten som är synlig för de involverade (Seaman et al. 2012),  vilket går att 
klassificera som synliga element av mjukvaruutvecklingen. Medan de mer underliggande 
och dolda elementen, vilket teknisk skuld tillhör, inte är lika uppenbara för de 
involverade och beslutsfattare (Kruchten et al. 2012). Att fokus därför riktas mer åt de 



	

9 
22 

synliga elementen är inte speciellt häpnadsväckande i sig, konsekvensen blir att allt 
mindre mängder resurser och tid tillägnas åt långsiktiga åtgärder, det vill säga att 
återbetala den befintliga skulden, vilket beror primärt på att det inte har en direkt 
inverkan på produkten ur ett kortsiktigt perspektiv (Seaman et al. 2012) och därför anses 
det inte värderas lika högt. Däremot kan detta långsiktigt ha kostsamma konsekvenser 
(Seaman et al., 2011), vilket gör att teknisk skuld måste tas i beaktning vid planering och 
disponering av arbete.  

För att inkludera teknisk skuld som en variabel i beslutsfattning krävs information om 
existerande skuldtyp, vart i systemen den befinner sig, dess omfattning och vilka framtida 
komplikationer den kan stå till grund för (Seaman et al., 2012). Därför är det av stort 
värde att kunna dokumentera identifierad skuld, vilket kan ligga till grund för beslut 
(Seaman et al., 2011). Detta underlättar även till att en gemensam syn på vad teknisk 
skuld innebär rent organisatoriskt skapas, samt dess innebörd och omfattning. I och med 
att intressenter inom en organisation besitter varierande mängder teknisk kunskap, anses 
teknisk skuld och dess relaterade begrepp bidra med en bred basis, vilket finansiella 
aspekter och liknelser kan begrundas i för tydligare kommunikation och förståelse mellan 
olika hierarkinivåer och dess involverande medlemmar (Theodoropoulos et al. 2011). En 
lyckad förmedling av begreppet, är möjlig att uppnå genom att sätta begreppet i ett 
värdebaserade perspektiv. Eftersom teknisk skuld bygger på liknande principer som 
finansiell skuld, är det naturligt att dra ytterligare paralleller för att, på ett bredare plan, 
kunna förmedla teknisk skuld. Genom att översätta den tekniska skulden till den totala 
kostnaden, vilket mäts i den totala tiden det tar för att åtgärda de kända strukturella 
kvalitetsproblem  (Curtis et al. 2012), är det möjligt att förmedla teknisk skuld ur ett 
värdebaserat perspektiv. Men även påvisa den totala kostnaden för att betala tillbaka 
skulden samt kostnaden för att inte göra det. Detta tillvägagångssätt möjliggör i sin tur en 
förenklad hantering av utvecklingskostnader och försummandet av operativa problem 
(Curtis et al. 2012), där en avvägning mellan kvalitét och kostnad måste göras 
(Theodoropoulos et al. 2011).  

Teknisk skuld är som nämnt inte nödvändigtvis någonting negativt, utan dess faror 
uppenbarar sig först när den inte hanteras på ett önskvärt vis, alternativt blir ohanterlig. I 
och med att teknisk skuld är svårdefinierad och uppstår avsiktligt samtidigt som 
oavsiktligt (McConnel, 2008) ställs alla organisationer inför denna problematik. Första 
steget i att uppnå en hantering som gynnar projektets utveckling är medvetenhet. Finns 
det en vetskap kring vart skulden finns och dess omfattning är det möjligt att avgöra hur 
stor påverkan den kan ha på projektet, både för stunden men även i framtida skeenden 
(Kruchten et al. 2012). Det är av just denna anledning utvecklare, projektledare, och 
ledning behöver utvärdera organisationen och ställas inför beslutet att återbetala skulden 
över en given tidsperiod, fullt återbetala eller försumma den, samtidigt som de 
kommunicerar aktuella nivåer och mätvärden samt föreslår åtgärder (Ampatzoglou et al. 
2015). 

Det finns ingen entydig metod för hur teknisk skuld ska hanteras, utan det finns ett 
brett spektra av tillvägagångssätt. Med anledning av att hanteringen har en avgörande 
roll beroende om den tekniska skulden skall resultera i positiv eller negativ bemärkelse, 
har ett flertal olika metoder presenterats genom åren. Genom att dra ytterligare 
paralleller till den finansiella världen, har Guo & Seaman (2011) presenterat en metodik 



	

10 
22 

för hanteringen av teknisk skuld. Denna metodik bygger på portföljförvaltning som är 
taget från den finansiella världen, vilket innebär att tillgångar förvaltas i syfte att 
maximera avkastningen samtidigt som riskerna minimeras. Genom att fördela 
tillgångarna reduceras riskerna, eftersom allt inte står och faller på en och samma 
investering. Grundprinciperna kring konceptet går att applicera på hanteringen av 
teknisk skuld. I detta fall motsvarar den tekniska skulden tillgångarna, tillgångarna är 
utspridda inom olika moduler som utgör systemet, där risknivåerna inom de olika 
modulerna skiljer sig åt (Guo & Seaman, 2011). Likt variationen av risker inom de olika 
modulerna, finns det även en differens mellan mängden skuld samt dess omfattning, 
påverkan och kostnad. Därför bör skulderna värderas olika, eftersom all skuld 
nödvändigtvis inte behöver leda till negativa konsekvenser, då det även finns nyanser 
inom konsekvenserna som kommer med begreppet (Zazworka, et al. 2014). Utifrån 
skuldens värdering, kan ett beslut, om vilken av de befintliga skulderna som måste 
betalas av, för att minimera riskerna fattas. Seaman et al. (2012) presenterar ett 
tillvägagångssätt för att värdera teknisk skuld, vilket är en enkel kostnadsanalys, vilket 
skall generera ett beslutsunderlag där varje enskild skuld värderas utifrån tre olika 
parametrar, som grundas ur de finansiella termerna, kapital och ränta. I 
kostnadsanalysen av teknisk skuld, refererar kapitalet till den totala tid det krävs att 
färdigställa en uppgift. Räntan för skulden, definieras på två olika sätt, där räntebeloppet 
redogör för hur mycket extra arbete som kommer krävas om skulden inte återbetalas. 
Medan räntesannolikheten refererar till hur mycket extra arbete som eventuellt kommer 
genereras inom andra domäner under en given tidsperiod om skulden inte betalas av. Ett 
estimat av dessa tre parametrar kan fungera som ett beslutsunderlag för värdering och 
hantering av den teknisk skuld (Seaman et al., 2012). 

Eftersom teknisk skuld inom IT-projekt inte är absolut, utan finns i olika nivåer, 
innebär detta att principerna kring portföljförvaltning lämpar sig att användas vid 
hanteringen av teknisk skuld. Målet är att maximera avkastningen av investerad tid, 
vilken är avsatt för att betala av andelen teknisk skuld, given en viss nivå av risk. 
Alternativt att minimera risken av att begreppets implikationer yttrar sig, given en viss 
mängd av investerad tid. Metodiken kring detta koncept bygger på att ett par 
fundamentala bitar är på plats, vilket är att den befintliga skulden måste vara 
väldokumenterad, en beskrivning om vart skulden finns, i vilken omfattning och den 
totala kostnaden för avbetalning bör finnas dokumenterat (Guo & Seaman, 2011). Denna 
grundstruktur krävs för att portföljförvaltningen skall vara genomförbar, eftersom detta 
kommer ligga till grund för hur tiden skall investeras. Det möjliggör även för, till exempel, 
projektledare att prioritera in återbetalning av den skuld som finns, men även den 
skulden som är mest kritisk (Seaman et al. 2012).  

Om försummad eller hanterad felaktigt, kan ackumulerad skuld resultera i negativa 
konsekvenser, vilket kan presenteras i form av lågt kvalitativa produkter eller tjänster, 
som i sin tur efterföljs av ekonomiska konsekvenser då kravspecifikationer inte uppfylls 
eller att efterfrågad produkt inte överensstämmer med den levererade (Theodoropoulos 
et al. 2011). Teknisk skuld har en signifikant korrelation med kvalitét (Curtis et al. 2012). 

För att knyta samman till Cunninghams definition av vad som ansågs vara teknik 
skuld, refereras det till kvarvarande arbete som avsetts tas om hand i framtida skeenden i 
utbyte mot kortsiktig vinning. Detta syftar till det arbete som krävs för att betala tillbaka 
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skulden med målet att upprätta den ideella kvalitén, vilket inte uppfylldes från start. 
Arbetet förlänger inte endast projektets tidslinje utan kan även försvåra att projektet 
fortlöper i planerad takt, vilket kan sluta med kostsamma konsekvenser. Kostnaden i 
fråga behöver däremot inte endast innebära förlorade intäkter utan även de timmar och 
den mängd arbete som tillsätts för underhåll och åtgärd av felaktigheter (Allman. 2012). 
Arbetstid som istället kunde spenderats inom andra utvecklingsområden, konstaterar att 
den negativa möjlighetskostnaden i synnerhet är någonting en organisation vill undvika, 
vilket ställer allt högre krav på projektansvariga och ledningens förmåga att hantera och 
förstå fenomenet (Curtis et al., 2012). 

En organisations syn och uppfattning på teknisk skuld är avgörande ur en strategisk 
synvinkel huruvida de väljer att ta vara på den. Som det nämnts tidigare är teknisk skuld 
inte alltid negativt. Likt en finansiell skuld presenteras möjligheter som annars vore 
ouppnåeliga (Allman, 2015), exempelvis ur finansiell synvinkel, ett köp av bostad med 
hjälp av ett bolån. Med teknisk skuld kan strategiska mål, ekonomiska som tekniska, 
uppnås om hanterad korrekt, vilket gör fenomenet till en hanteringsfråga kontra ett 
problem som kräver omedelbar åtgärd. Att ta på sig skuld med avsikten att återbetala 
denna i utbyte mot marknadslansering, erhållandet av marknadsandelar och möte av 
deadlines, är några av de främsta anledningar till varför fenomenet anses vara till 
strategisk fördel (Yli-Huumo & Smolander et al. 2017). Att medvetet ta på sig en skuld är 
oproblematiskt så länge fördelarna överväger kostnaderna. I dessa scenarion kan teknisk 
skuld vara en god investering  (Guo & Seaman, 2011). 

2.4 Analytiskt ramverk 
Val av analytisk ramverk begrundar sig i dess möjlighet att identifiera problematik ur 
flertalet olika perspektiv inom ett projekt. Detta görs genom att sätta en situation i 
kontext till Haeckels (1995) adaptiva loop, där en analytisk infallsvinkel begrundas i fyra 
påbyggande faser. Det denna typ av analytiska tillvägagångssätt berikar studien med är en 
underliggande förståelse av en situation, där antingen problematik eller möjlighet 
begrundas,  och hur dess efterföljande konsekvenser kan hanteras, samtidigt som vilka 
reflektioner som leder till fattade eller avfärdade beslut.  

Organisationer ställs inför svårigheter att uppnå önskvärda resultat av sina långsiktiga 
planer i den irreguljära utvecklingen som råder inom IT branschen, vilket bland annat 
beror på att marknadscyklerna har blivit kortare än planeringscyklerna (Haeckel, 1995). 
Förändring sker numera i kortare intervall, men även mer oregelbundet. Detta är 
någonting som gör det svårt i att förutse framtida skeenden, vilket medför utmaningar för 
många organisationer. Långsiktig och strategisk planering har därför visat sig vara en allt 
mer ineffektiv strategi när organisationers resultat skall utvärderas, med anledning av 
detta har många organisationer sakta men säkert övergett denna modell.  

För att kunna hantera utmaningarna som uppstår i en oregelbunden marknadsmiljö, 
har nya modeller utformas. En av dessa modeller följer ett mer adaptivt förhållningssätt. 
En modell som baseras på ett tankesätt, vilket är avsett till att genomsyra en mer flexibel 
arbetsmetodik där beslut och arbete begrundas från rådande tillstånd på marknaden och 
inte av historiska beslut. Denna modell gör det möjligt att vara mer flexibel vid 
hanteringen av oförväntade förändringar där personer med en ledande roll inom en 
organisation, i samarbete med andra inom organisationen, känner av och 
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uppmärksammar förändringar och reagerar genom att agera därefter (Haeckel, 1995). De 
finns ett flertal aspekter som karaktäriserar modellen och det är primärt två koncept som 
måste implementeras inom organisationen. Inledningsvis är det essentiellt att upprätta 
ett ramverk, vilket består av riktlinjer kring hur olika strategiska val värderas för att 
avgöra hur organisationen bör agera i olika situationer. Även restriktioner kring hur 
anställda bör agera inom ramarna av modellen. Trots att detta presenteras som 
begränsningar, skall det snarare hjälpa och förbereda organisationen att hantera 
oväntade förändringar genom att vara öppen och inte känslig för förändring. Den andra 
delen berör förhållningssättet från ledningshåll, där fokus måste skifta från befallning och 
kontroll till kontext och koordination. Detta korrelerar med innebörden av ramverket, där 
kontext syftar till riktlinjerna som skall hjälpa vid upprättandet av ett gemensamt 
affärsmässigt uppförande inom organisationen. Koordination skall fungera som ett 
styrningsverktyg för beslutsfattning inom organisationen och inte bara vid beslut från 
toppskiktet av organisationen. Skulle dessa koncept på ett framgångsrikt sätt 
implementeras är det möjligt att uppnå en företagskultur vilken är adaptiv för 
förändringar genom att känna av dessa förändringar och utifrån det agera (Haeckel, 
1995).  

Utöver detta finns ett behov att förändra principerna för företagsstyrningen inom 
organisationen. Generellt inom större organisationer skapas det ett nätverk, vilket 
sträcker sig över hela verksamheten och som utgörs av kunskap, färdigheter, tillgångar 
och information inom organisationen. Summan av detta nätverk resulterar och definierar 
organisationens förmåga att skapa processer för utveckling av tjänster eller produkter. En 
nätverksstruktur likt denna fungerar bäst i ett klimat där organisationen har en stabil 
position på marknaden och intervallet av nyintroducerad teknologi inom branschen är av 
ett längre sådant. Användningsområdet av denna struktur är inte passande för 
organisationer som verkar inom en mer föränderlig bransch, eftersom den utformats för 
en konkurrenskraftig marknad, vilket likt krig, utser en vinnare och en förlorare. 
Organisationer som strävar efter ett mer anpassningsbart arbetssätt måste därför arbeta 
utifrån andra principer. Därför krävs en styrningsmekanism, vilken underlättar 
koordinationen av verksamheten och skapar en tydligare kontext för affärsmässigt 
uppförande. Denna styrningsmekanism utgörs av tre komponenter; styrningsprinciper, 
styrningsmodell och styrningsprocess. Tillsammans skapar dessa tre komponenter ett 
klimat inom organisationen vilket förenklar koordinationen av verksamheten i en 
obeständig marknad. Den tydliga strukturen medför en trygghet för hur organisationen 
bör agera när den ställs inför förändring. Denna struktur möjliggör även att fördela 
ansvarstagandet inom alla organisationers hierarkiska nivåer  (Haeckel, 1995). 
Ansvarstagandet inom affärsprocesserna är också en vital del för att lyckas hantera dessa 
utmaningar där två grundläggande principer måste följas, vilka är ansvarstagande och 
genomförandet av det som individen ifråga har tagit på sig att utföra. Avslutningsvis 
ligger det ett stort värde i att utveckla processer som lär av varandra. Lärande kan tes sig i 
olika format, individuellt eller kollektivt. Detta är möjligt genom en adaptiv loop, vilken 
efterföljer en tydlig kretsgång. Utformningen av en adaptiv loop börjar ofta baklänges, där 
beslutet fattas utifrån ett önskvärt resultat snarare än tillgänglig data. Utifrån det 
önskvärda tillståndet görs en tolkning av situationen som i sin tur ligger till underlag för 
beslut. Efter att ha fattat beslut kring optimal handling, utförs denna. Detta skapar ett 
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lärande för de enskilda processerna, men även för andra processer som är 
sammanlänkade till processen.  
 

 
 

Figure 2. Haeckels (1995) adaptive loop. 

Dessa principer är en förlängning av organisationens policy och syftet är inte att de ska 
påvisa hur saker skall utföras, utan verkar istället som riktlinjer med begränsningar för 
hur arbetet kan utföras. Med andra ord skall principerna fungera som ett stöd vid 
tvetydigheter, avvägningar eller vid prioriteringar. Likt den obeständiga marknaden som 
denna modell skall verka inom, måste även principerna vara anpassningsbara och är 
därför inte av statisk karaktär utan måste, likt marknaden, vara dynamisk. För att på ett 
resultatrikt sätt skörda framgångar med detta angreppssätt måste organisationen genom 
detta tillvägagångssätt transformeras till en ständigt adaptiv organism, vilken ser 
förändring som något positivt snarare än som ett problem.  
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3. Metod     

3.1 Datainsamling 

3.1.1 Metodval 
För datainsamling av denna studie har en kvalitativ forskningsansats valts, eftersom de 
generellt är av en mer djupgående karaktär. Valet begrundas i att studien skall undersöka 
ett fenomen, vilket förekommer inom IT-projekt. Därför är det fundamentalt för studiens 
genomförande att en mer djupgående undersökning är möjlig, för att fånga upp 
underliggande aspekter kring fenomenet, som i sin tur bidrar till att bättre och mer 
djupgående besvara frågeställningen. Datainsamling inom den kvalitativa 
forskningsansatsen kan ske med hjälp av olika tillvägagångssätt men för denna studien 
har intervjuer valts. Via intervjuerna försöker forskaren inte endast tolka och analysera 
svaren utan även underliggande betydelse av respondentens svar, som känslor och sätt att 
uttrycka sig på. Lofland (1971) förklarar ett kvalitativt tillvägagångssätt inom 
vetenskapliga studier som passande när man har i avsikt att förstå den situation som 
individer, grupper eller organisationer befinner sig i. Syftet med ett kvalitativt 
tillvägagångssätt är alltså att försöka komma studiens respondenter närmare inpå livet 
(Holme & Solvang, 1986). När man vill undersöka vad som ligger till grund för att 
människor tar beslut eller gör saker på ett visst sätt är denna typ av tillvägagångssätt bäst 
lämpad (Kothari, 2004). Eftersom att teknisk skuld är ett komplext fenomen, samtidigt 
som flertalet dimensioner bör tas i beaktning när det kommer till dess innebörd. Av just 
dessa anledningarna, i kombination med vårt mål, som var att försöka fånga alla 
dessa  essentiella dimensionerna och få en djupare förståelse för hur individer inom IT-
projekt förhåller sig till begreppet. Därför ansåg vi att det skulle bli komplicerat att fånga 
dessa essentiella aspekter via kvantitativa metoder. Eftersom kvantitativa metoder bygger 
på att större datamängder samlas in,  som i sin tur är generaliserbara och utifrån det, gör 
det möjligt att dra slutsatser (Kothari, 2004). Denna metodik lämpar sig bättre när det 
som undersöks är av en mer binär karaktär. 

Baserat på denna fakta, valde vi som studieansvariga den förstnämnda 
forskningsmetoden, det vill säga kvalitativ metodik, för datainsamling till denna studie. 
Valet av metod föll sig naturligt eftersom kvalitativa metoder är av en mer djupgående 
karaktär och vi ansåg därför att genom denna metodik lyckas fånga upp dessa essentiella 
aspekterna. Det finns ett flertal sätt att genomföra en intervju, vi valde att göra en 
djupintervju, återigen föll valet naturligt eftersom det är möjligt att gräva djupare under 
en intervju. Intervjun var semistrukturerad, syftet med detta var att inte leda in 
respondenten på några spår utan låta respondenten självständigt få reflektera över 
frågeställningen. Eftersom strukturerade intervjuer innefattar en begränsning av hur 
djupgående man som intervjuare kan gå inom frågeställningarna, samtidigt som 
respondentens karaktäristiska personlighetsdrag inkluderas, beslutades det istället att 
denna typ av metodik passade studiens natur. Valet av semistrukturerad intervju innebar 
att förbestämda frågor ställdes till valda respondenter ur ett icke systematisk 
tillvägagångssätt. Detta möjliggjorde utformning av frågor i utforskande syfte, samtidigt 
som det tillät oss genomföra intervjuerna med relativt stor flexibilitet (Kothari, 2004). 
Denna flexibilitet gjorde det även möjligt för oss att gräva djupare inom vissa segment av 
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intervjun för att kunna fånga upp dessa underliggande aspekterna som vår frågeställning 
efterfrågar.  

Utifrån detta ramverk som vi beslutat ta användning av, utformades frågorna i samma 
natur. Vi eftersträvade att utforma frågorna på ett sådant vis att de avsiktligen skulle 
öppna upp intervjun och att respondenten, utifrån sitt perspektiv, skulle ge sin 
individuella bild och möjligheten för oss att ställa följdfrågor. På så vis kunde vi gräva 
efter dessa efterfrågade aspekterna för att besvara vår frågeställning. Resultatet bestod av 
åtta frågor. Frågor som, efter främst den första intervjun, delvis justerats med avsikten att 
få ut mer värdefull information. Ytterligare en fråga lades till efter första intervjun.  

Anledningen till att individuella, semistrukturerade intervjuer beslutades att användas 
inom studien, var för vi specifikt var intresserade av hur varje individs enskilda 
uppfattning av begreppet och dess relaterade arbete såg ut (Jacobsen, 2002). Då det i 
huvudsak var individens egna uppfattning som efterfrågades, valde vi att utesluta 
gruppintervjuer, även fast de vore det effektivare valet rent tidsmässigt. Varför detta 
uteslöts begrundades i det faktum att vi efterfrågade individuella synpunkter och inte 
gruppsynpunkter. Jacobsen (2002) förklarar att det inom gruppintervjuer förekommer 
vissa deltagare som tenderar ta en mer dominant plats i gruppen och under diskussionen, 
vilket undertrycker andras synpunkter.   

Haeckels adaptiva loop (Haeckel, 1995), vilken är utformad efter känn-och-svara-
principen främst för organisationer, är möjlig att tillämpa i flera situationer. I detta fall 
togs den in vid val av metodik och utförandet av intervjuer. Då loopen utformats i syfte att 
användas inom förändringskänsliga processer med snabba svarskrav, lämpade den sig till 
användning inom intervjusegmentet eftersom de var av semistrukturerad karaktär. Med 
tanke på detta, utformades och ställdes följdfrågor efter loopens fyra faser: avkännande, 
tolkning, beslut och agerande (Haeckel, 1995). Studiens huvudämne är relativt brett, 
vilket innebar att vi som studieansvariga inte var helt säkra på vad vi var ute efter. Den 
adaptiva loopen möjliggjorde oss att, baserat på givet svar från respondenten, ställa 
följdfrågor i form av respondentens avkännande kring en situation, hur individen tolkat 
situationen, det beslut som togs och det efterföljande agerandet. Tillvägagångssättets 
inverkan på vår data varierade. I flertalet av fallen bjöd de breda frågeställningar in 
respondenten att dela med sig av ett omfångsrikt svar, vilket från vår sida, ansågs vara 
godtagbart gentemot de frågor vi avsåg få besvarade. I det andra fallet resulterade detta i 
att en djupare insikt inom de fyra olika ämnesrelaterade aspekterna fångades in, vilket 
bidrog till en berikad datainsamling som sedan dataanalys och resultat baserades på.   

För att kunna utnyttja fördelarna med en kvalitativ metod och Haeckels adaptiva loop, 
var vår målsättning att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte i så stor utsträckning 
som möjligt. Då en person tycks vara mer bekväm i att diskutera känsliga ämnen, när det 
sker ansikte mot ansikte jämfört med telefonintervjuer (Jacobsen, 2002). I vårt fall 
genomfördes sex av sju ansikte mot ansikte och en via videosamtal.  
     Den kvalitativa ansatsen innebär mer tidskrävande planering och genomförande, vilket 
leder till svårigheter i form av att nå ut till fler individer. För att uppnå en önskvärd 
mängd respondenter inom den tidsram satt för studien, identifierade vi först 
organisationer, vilka vi ansåg vara intressanta och relevanta men som även verkar inom 
olika domäner. Syftet med denna preferens var att intervjua individer, vilka var 
verksamma inom olika arbetssätt. Följande steg var att nå ut till potentiella respondenter 



	

16 
22 

inom dessa organisationer, där vi inledningsvis tog kontakten via mail för att presentera 
oss och vår studie. Därefter planerades ett möte in via antingen telefon eller mailkontakt.  
Detta innebar att vi inte besatt samma möjlighet till att konstatera om de deltagande 
individer var representativa för andra än dem själva, alltså generaliseringsproblematik 
(Jacobsen, 2002).  

Då intervjuerna varierade mellan 30 till 80 minuter i längd, resulterade det i insamlad 
data, vilket var relativt komplex (Jacobsen, 2002). Då öppna intervjuer bjuder in 
respondenter att dela med sig av personliga erfarenheter och åsikter, bidrar det till data 
av hög nyansrikedom. Konsekvensen att använda denna typ av data är att utvinning av 
teman eller kategorier försvåras  (Jacobsen, s.144, 2002). Det blev alltså en utmaning för 
oss som undersökare att sammanställa informationen på grund av dess rikedom och 
komplexitet. Dessutom kan flexibiliteten, vilken anses vara en av fördelarna vid 
kvalitativa studier, leda till en känsla av ofullständighet då det konstant dyker upp nya 
frågeställningar baserat på den givna informationen. Problematiken i detta är att man i 
slutändan hamnar i frågeställningar vilka är olika de man ursprungligen planerat arbeta 
med och korrelerar nödvändigtvis inte med studiens ursprungliga syfte. Vid personliga 
intervjuer uppstår en närhet mellan undersökare och respondent. Denna närhet ger 
upphov till reflexartade förväntningar från respondentens sida, vilket leder till att 
deltagaren tar på sig ett antaget och förbestämt beteende (Holme & Solvang, 1986) 
baserat på vad individen tror förväntas av den. Detta gör intervjuns giltighet 
svårdefinierbar och bör tas i beaktning vid konstaterandet av slutsatser baserade på 
insamlad data från denna typ av intervjustudier.  

3.1.2 Forskningsetiska principer 
Vid genomförandet av denna vetenskapliga studie har de forskningsetiska principerna, 
antagna av Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet i Mars 1990, följts och 
agerat som riktlinjer vid strukturering och genomförandet av datainsamlingsarbetet. De 
fyra allmänna huvudkrav inom individskyddskravet; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och  nyttjandekravet, efterföljdes noggrant för 
att förmedla studiens syfte och respondenternas medverkan i bästa möjliga mån.  
     Inledningsvis informerades studiens respondenter om vilken roll de fyller i arbetet 
samt vilka villkor som tillämpas för deras deltagande. De upplystes om att deras 
deltagande var frivillig och att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan när de såg 
passa. All den information som rimligtvis kunde påverka deras villighet att delta 
förmedlades, för att på så sätt, undvika missförstånd som kan leda till komplikationer 
med studien.  

I enlighet med samtyckeskravet efterfrågades deltagarens samtycke, i detta fall krävdes 
det från respondentens sida då inspelning av intervjun planerades. Då studien inte var av 
varken känslig eller personlig natur, krävdes endast verbalt inspelat godkännande. 
Deltagaren hade möjlighet att självständigt bestämma om hur länge och på villkor de 
skulle delta. Vi informerade deltagarna om att de, när som helst, kunde avbryta sin 
medverkan utan efterföljande negativa konsekvenser. Detta innebar också att dess 
insamlade svar kunde strykas om så önskades. Om detta beslut togs av deltagaren, 
efterföljdes inte otillbörligt påtryck eller någon som helst påverkan. 
     Konfidentialitetskravet förklarar att information av känslig natur, som användning av 
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etiskt känsliga eller personliga uppgifter, inte skall anses som kränkande för varken 
deltagare eller dess efterlevande. I detta fall ansågs inte detta som ett nödvändigt 
tillvägagångssätt inom arbetet att behandla, då studiens utformning inte planerades 
återspegla personliga åsikter och uppgifter mer än till relation och uppfattning av 
studiens huvudområde.  

Det sistnämnda kravet, nyttjandekravet, innebär att en studies insamlade uppgifter om 
enskilda personer inte får användas i annat syfte än det som det samlats in till. De får inte 
heller användas som stöd till beslut som direkt påverkar den enskilde personen. De 
åsikter och tankar som förmedlas i förtroende mellan oss som frågeställare och 
respondenter kommer inte publiceras eller offentliggöras på något sätt mer än att ligga 
som grund i resultat, diskussion och analys av studiens huvudsakliga område. Insamlad 
data relaterad till studien har enbart använts i syfte av studien och har inte publicerats 
ytterligare.  

3.1.3 Urval 
Urvalet av intervjurespondenter har skett utifrån ett antal preferenser vilka ansetts vara 
relevanta för att identifiera personer vilka kan bidra med värdefull information. Dessa 
var; flertalet års arbetserfarenhet inom relevant område och gränsöverskridande arbete 
mellan ledning och utvecklingsarbete, insikter från både ett tekniskt och affärsrelaterat 
perspektiv och att respondenten skall ha varit involverad i planeringssegmentet av IT-
projekt. 

Respondenterna var tvungna att, på ett eller annat sätt, vara involverade i 
utvecklingsprocessen av en digital produkt eller tjänst. Då denna studie inte endast vände 
sig mot personer med en utvecklingsbakgrund, utan även personer som har, eller har haft 
andra roller inom IT-relaterade utvecklingsprocesser var av värde för datainsamlingen. 
Med anledning av detta valde vi att hitta intervjurespondenter med olika roller inom IT-
organisationer. Syftet av att nå ut till personer med varierande roller, var för att olika 
roller kan uppfatta och ha varierande perspektiv på fenomenet teknisk skuld. Vi ansåg det 
som fördelaktigt gentemot studiens frågeställning att inkludera ett brett spektrum av 
perspektiv och erfarenheter, då detta ansågs bidra till vår uppfattning av 
hanteringsarbete, planering och genomförande inom IT-projekt i relation till teknisk 
skuld. Det huvudsakliga värdet av valda respondenter var att de möjligen kunde bidra till 
ökat informationsinnehåll då de, på goda grunder, antogs besitta rikligt med kunskap 
kring ämnet i fråga (Holme & Solvang, 1986). Urvalet av respondenter skedde efter vad 
som kallas ändamålsurval, vilket innebär att respondenter handplockades efter deras 
attribut och relevans gentemot studiens huvudsyfte. Deltagarna i fråga var alltså valda 
baserat på det faktum att de ansågs vara värdefulla för studiens frågeställning och 
kunniga inom ämnesområdet (Denscombe, 2014).  

Den växlande synen på fenomenet är inte endast rådande mellan olika roller, utan det 
kan även finnas ett annat synsätt mellan olika organisationer. Således har vi strävat efter 
att intervjua personer som arbetar hos olika arbetsgivare, men även med olika roller inom 
organisationer. Vi har intervjuat personer inom arbetsrollerna; utvecklingschef, senior 
utvecklare, scrum master och affärsanalytiker. 

Vid varje urval krävs det att insamlad datas validitet undersöks. I vårt fall anser vi, då 
en kvalitativ studie genomförts, att insamlad data var trovärdig. Validitet bedöms utifrån 
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ett resultat, vilket bör vara det samma oberoende av hur många gånger som ett test eller 
en process genomförs. Inom en kvalitativ studie är det näst intill omöjligt att genomföra 
vår valda typ av datainsamlingsmetod om igen på ett identiskt vis, vilket lämnar oss med 
att anse vår insamlade data som trovärdig, alltså att vi på god grund ser den vara i 
enlighet med ämnet av studien (Denscombe, 2014).  

3.2 Dataanalys 
Analysen baserades på sju genomförda intervjuer med diverse arbetsroller, vilka på ett 
eller annat sätt har anknytning till utvecklingsarbete. Respondenternas referens och roll 
har spaltas upp i tabell 3. Dess referens kommer att användas vid förtydligande och 
refererande inom resultatet, vilken går att utläsa inom parentesen till höger om 
respondentens identifikationsnummer.  
 

Referens Roll 

Respondent 1 (P1) Utvecklingschef 

Respondent 2 (P2) VD/Senior Utvecklare 

Respondent 3 (P3) Senior Utvecklare 

Respondent 4 (P4) Teknisk produktägare 

Respondent 5 (P5) Business Analyst/Scrum Master 

Respondent 6 (P6) Testningschef 

Respondent 7 (P7) CTO/Senior Utvecklare 

                    Tabell 3. Tabell över samtliga respondenter, med referens och roll. 

I denna studie samlades, som nämnt, data in via semistrukturerade intervjuer med noga 
utvalda respondenter. Analysarbetet genomfördes i flera olika steg, för att på så sätt, 
utvinna bästa möjliga mån av information som sedan resultat och slutsats baseras på. 

Intervjuprocessen innehöll aktiv inspelning, vilket användes i syfte för senare 
transkribering. Då vi var två studieansvariga turades vi om att ta på oss den styrande 
rollen av intervjuerna. Analys av samtliga transkriberade intervjuer skedde i samarbetet 
med ens studiepartner. Vid transkribering togs ens partners inspelade intervju om hand. 
Vid utvinnandet av data och kodning, skedde samtligt arbete manuellt, det vill säga att de 
transkriberade intervjuerna analyserades självständigt utan hjälp av någon form av 
mjukvara. En slutgiltig sammanfattning av intervjun skrevs ned för att lättare navigera 
tillbaka till en specifik sådan om det visade sig vara nödvändigt.  
     En viktig aspekt inom dataanalys är att bevara insamlad datas validitet vid överföring 
mellan medium (Denscombe, 2014). Detta innebär att informationen som utvinns ur 
genomförda intervjuer skall undvikas att manipuleras till minst möjliga mån. Då specifika 
meningar eller uttryck kan missas vid transkribering var det av yttersta vikt att vi som 
studieansvariga ansträngde oss för att bevara värdet av den insamlade data och sedan 
sammansätter denna till information i enlighet med vad som sagts. Inom denna 
riskfaktor är den mänskliga faktorn någonting som spelar sin roll, vilket innebär att 
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överföring från verbal till textad data besitter en risk, speciellt vid manuell överföring, att 
misstag görs och validiteten i sin tur påverkas negativt (Denscombe, 2014).  

Utifrån de frågor som ställdes vid intervjutillfällena, identifierades fyra teman, vilka 
ansågs fylla ett värde i relation till frågeställningen. Dessa fyra teman var; identifiering, 
tolkning, beslut och hantering. Vårt sätt att hantera uppsökandet av teman var att först 
och främst genomsökta transkriptet efter ett svar på den frågeställning som ställts. 
Därefter att temat av den aktuella frågeställningen konstaterats, eftersöktes sedan 
likheter och paralleller till de andra respondenternas svar och uppfattningar. Utifrån 
detta skapades en helhet av de svar som genererats utifrån frågeställningarna och 
respondentens individuella perspektiv. Teman skapades med avsikt att passa studiens 
innehåll, vilket sedan relevanta stycken och citat sorterades in i respektive tema där vi såg 
det passa. Dessa teman applicerades sedan på Haeckels (1995) adaptiva loop, vilket även 
ligger till grund för presentationen av resultatet.  

Då intervjuerna varierade i längd mellan 30 till 80 minuter, resulterade detta i 
kodning i nyckelord använts för att sammanfatta längre stycken och underlätta i 
analysarbetet. Dessa skrevs inom en marginal bredvid stycken det utvanns ur. Efter det 
att samtliga intervjuer transkriberats, sammanfattats och nyckelord funnits, låg fokus 
istället på att finna värdefull information utifrån de konstaterade teman. Alltså vilken 
innebörd meningarna hade, hur de hörde ihop, det egentliga respondenten pratade om 
och dylikt.  

En analysmetod användes vid kombinationen av framtagen data, vilket var den spiral 
som använder analysprocessen i form av en kontinuerligt stigande spiral (Jacbosen, 
2002). Dess huvudsakliga bidrag i analysprocessen är att den reducerar informationens 
mångfald. Vi arbetade med att hålla analysen så öppen som möjligt för att 
sedan  avsmalna informationen. Detta försummade risken att vi utelämnat viktig 
information som var relevant mot studiens syfte. Då denna process användes vid 
kombinationen av viktig data genom att beskriva, kategorisera och kombinera denna, 
effektiviserades arbetet med att sortera stycken och citat inom teman samt arbetet med 
kodning. Underliggande syfte vid analysval var att det ansågs berika den ursprungliga 
informationen.    

Sammanställd text genomgicks grundlig till en början för att sedan delas upp i stycken, 
vilka relaterade till föregående ställd fråga. Transkriptet skrevs överskådligt och 
lätthanterat då radbyte användes vid varje bytt talare. Pauseringar och andra personliga 
inslag noterades där de uppstod i transkriptet för att lättare återgå till känslan som 
befann sig i situationen vid tillfället. Vi arbetade efter Haeckels (1995) analytiska 
ramverk, den adaptiva loopen, i relation till vilka aspekter av insamlad data som 
analyserades. Då första fasen i loopen är avkännande, sattes det i relation till 
respondentens svar på en fråga. Ett exempel var en metafor en av deltagarna valde ta 
användning av vid frågan kring uppfattningen av teknisk skuld. Svaret löd: “Om jag äter 
en chokladbit idag, kommer det inte påverka mig alls. Men äter jag en chokladbit varje 
dag i resten av mitt liv kommer det ha stora konsekvenser” (P2, §38). Baserat på denna 
parallell, och i enlighet med Haeckels adaptiva loop, framgick att vi har möjlighet till att 
dra paralleller från både respondentens svar, samtidigt som till litteratur, då detta var 
någonting vi båda kände igen sedan tidigare och förstod kontexten av. Då den 
efterföljande fasen är tolkning, resulterade det, baserat på föregående avkännande, till att 
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synen på teknisk skuld varierar, men att dess innebörd inom olika organisationer verkar 
vara densamma. Utifrån vår tolkning, gick vi vidare till beslut, vilket i sin tur var att 
bestämma huruvida givet svar är relevant gentemot bevarandet av vår frågeställning. Den 
sista och slutgiltiga fasen innan loopen börjar om på nytt, agerande, innebar att aktivt ta 
användning av det erhållna svaret och att anse det som värdefullt i relation till 
frågeställning, samt att vidareutveckla dess innebörd genom att låta en ny loop påbörjas 
under nya premisser. Syftet med detta ramverk är att det kontinuerligt utgår från nya 
aspekter inom avkännande, tolkning, beslut och agerande. Data som analyserats blir 
kontinuerligt mer djupgående beroende på hur många gånger du låter det genomgå 
denna process. Nya parametrar, aspekter och värden sätts in, vilket nya infallsvinklar och 
frågeställningar kan baseras på. Detta anser vi bidra till ett berikat resultat och även en 
mer solid slutsats med hög validitet.  

Genom att använda Haeckels analytiska ramverk, kunde vi identifiera ett specifikt 
nyckelord och färgkoda det därefter. Syftet med färgkodning var att ytterligare skapa en 
tydlighet i sammanställningen av resultat. Parallellt med färgkodningen skapades en 
tankekarta, där temat i fråga stod i centrum och utifrån respondenternas svar skapades 
grenar med relevanta aspekter, olikheter eller exempel som togs upp i intervjuerna. Syftet 
med detta var att skapa oss en överblick kring hur den sammansatta bilden av temat såg 
ut bland respondenterna. Detta var effektivt då en enkelhet och tydlighet infann sig i det 
slutgiltigt sammanställda analysunderlaget.  

Inledningsvis beskrev vi att studiens huvudämne var av relativt komplex natur, vilket 
innebär att vi var ute efter individers uppfattning av fenomenet i flertalet aspekter.  Hur 
uppfattningar och definitioner skiljer sig åt beroende på vem av respondenterna man 
frågar ansågs också intressant, då det bidrar till data på mer individuell nivå. Med detta i 
baktanken, lades tid ner på att söka mönster inom de teman vi använt, samt olikheter 
med hjälp av texttabeller. Inom dessa tabeller skrevs respondenterna ut med tillhörande 
kod (1-7) och som rubriker används de olika teman som framtagits. För att sedan avgöra, 
på ett överskådligt sätt, vilka avsnitt och citat från våra respondenter som hörde hemma 
under samma kategori, skrevs dessa in beroende på vem av respondenterna som sa det 
under den kategori som var aktuell.  
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4. Resultat 

4.1 Sense - Identifiering av teknisk skuld 
Den första fasen av Haeckels adaptiva loop är avkännande, i relation till hanteringen av 
teknisk skuld, har den första fasen översatts från avkännande till identifiering av teknisk 
skuld. Anledningen till detta är att identifieringen ligger till grund för fortsatt arbete kring 
teknisk skuld och gör det möjligt att på ett framgångsrikt leda projektet framåt utan att 
hämmas av teknisk skuld och dess implikationer (P7, §32).  

Respondenterna ger ingen enhetlig metod kring hur teknisk skuld identifieras inom 
respektive IT-projekt, utan arbetet under denna inledande fas definieras i en vidsträckt 
variation. Däremot presenteras det ett arbetssätt för att förhindra att teknisk skuld 
ackumuleras, P1 och P3 förklarar att all nyproducerad kod eller att: “Varenda liten 
commit har du alltid en eller två kollegor som granskar, inga undantag.” (P1, §16). Båda 
respondenterna instämmer att detta medför att koden som produceras, utförs av en högre 
kvalité redan från början, vilket resulterade i att “...den produktionskod vi skrev, den 
gjordes ordentligt” (P3, §20). Trots dessa skiljaktigheter kring identifieringen finns det 
en enad syn om att identifieringen karaktäriseras med en del svårigheter. Dessa 
svårigheter föreligger främst, enligt respondenterna, vid identifiering av omedveten 
skuld, eftersom denna typ av skuld tenderar vara dold och således gör den, enligt P6, svår 
att identifiera. Eftersom P6 anser det vara svårt att peka på vad som är teknisk skuld och 
vad som inte är det, speciellt när det inte resulterar i några problem.  

Omedveten skuld kan uppstå inom flera olika domäner. P2 och P5 lyfter fram en 
potentiell källa till teknisk skuld, vilket är “gammal” kod, det vill säga kod som inte 
ändrats under en längre tidsperiod. Anledningen till att skuld uppstår inom dessa 
moduler beror antingen på att interna faktorer som att riktlinjer, kodstandarder eller 
andra moduler förändras. Som P3 belyser, finns det ett värde i att “...hela tiden hålla hela 
kodbasen i fas med det ändringar som vi gör och inte endast småjusteringar hela tiden 
som i slutändan resulterar i någonting som inte går att jobba med.” (P3, § 6), för som P3 
påvisar, kan detta i slutändan resultera i att teknisk skuld introduceras. Det finns 
ytterligare en aspekt som går i linje med P3 argument och ger ytterligare argument för att 
kodbasen måste följa interna och externa förändringar. Som P2 påpekar, är även 
missuppfattningar i olika former en tänkbar källa som kan resultera i att en skuld skapas. 
Dessa missuppfattningar kan uppstå i ett flertal scenario. Dag ett kan ett koncept 
missförstås, men parallellt med att förståelsen för ett konceptet förändras måste detta 
även avspeglas i kodbasen, annars kan detta, som P2 påpekar, resultera i teknisk skuld. 
Det är inte endast interna faktorer som kan ligga till grund för att teknisk skuld 
introduceras. P1 påvisar att även lagändringar eller nya kundbehov kan fungera som 
katalysatorer. Detta tyder på att förändringar måste, likt missuppfattningar, reflekteras i 
kodbasen.  

P4 presenterar vidare ett scenario där teknisk skuld tenderar att uppstå, vilket är inom 
moduler som utmärks av hög komplexiteten. Däremot påpekar P4 att komplexitet inte är 
en fara i sig, utan komplexitet måste finnas där den fyller ett syfte, däremot ligger faran i 
när komplexitet produceras utan att fylla ett värde. Komplexitet är därför inte synonymt 
med teknisk skuld, utan som P4 och P7 påvisar ligger faran i situationer där moduler 
uppnår en viss nivå av komplexitet och det genomförs frekvent ändringar inom samma 
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modul, i värsta fall av flera olika utvecklare. Både P1 och P7 argumenterar för att detta är 
en källa till teknisk skuld, P7 menar på att detta skapar omotiverade svårigheter i 
utvecklingsarbetet, “...om du tänker att du skriver en modul själv idag, sen kommer du 
dit om två veckor igen och ska göra en ny ändring och den ser helt annorlunda ut för att 
fem andra har jobbat på den under tiden” (P7, §8).  

I dagsläget finns det ett flertal olika verktyg tillgängliga för att identifiera och 
kvantifiera teknisk skuld, P1 och P2 ger två exempel, Codescene och Sonarqube. Dessa 
verktyg ger ett mått på hur omfattande skulden är samt vart i kodbasen den existerar och 
vilken skuld som är mest kritisk, vilket som P2 beskriver ger indikationer på hur 
kodbasen mår (P2, § 8). P1 belyser att dessa verktyg endast ger en sida av 
myntet,  “Statisk kodanalys ger dig endast en sida av myntet, minst lika stor det är vem 
som har gjort koden. Är du beroende av människor? Va händer om du slutar? Dom 
aspekterna är minst lika viktiga. Det glömmer alla som sysslar med statisk kodanalys.” 
(P1, § 2). Detta är ett vanligt misstag många företag gör enligt P7, det vill säga att 
identifieringen av teknisk skuld görs endast utifrån hur kodbasen ser ut. Även P7 påvisar 
att detta ger en bild över hur situationen ser ut, men likt P1, poängterar även P7 att 
ytterligare aspekter som måste tas i beaktning när det kommer till arbetet kring 
identifieringen. En av dessa aspekter är organisationens roll, en variabel som många 
företag inte tar hänsyn till, enligt P7 har organisationen en betydande roll i uppkomsten 
av teknisk skuld. P7 argumenterar vidare för att båda aspekterna måste tas i beaktning för 
att kunna skapa sig en trovärdig bild kring hur mycket skuld som existerar och dess 
omfattning. P7 lyfter fram att den organisatoriska faktorn försöks fångas upp i Codescene 
genom ett flertal mätvärden, bland annat genom att analysera antalet utvecklare som har 
varit inne och bidragit inom samma moduler. Detta nämndes tidigare av P4 att detta kan 
generera en högre komplexitet, trots att det inte är nödvändigt, vilket i sin tur kan ligga 
till grund för att teknisk skuld introduceras.  

4.2 Interpret - Uppfattningar av teknisk skuld 
Följt av avkännande, eller identifieringen av teknisk skuld, kommer tolkningen. Då det 
inte finns någon entydig definition av teknisk skuld, föreligger ett stort utrymme för 
individuell tolkning av dess innebörd. Detta har lett till, som P7 påpekade, att begreppet 
har börjat missbrukas till viss grad. Där P6 definierar det som “..i min definition är det 
någonting som ligger under ytan och som inte egentligen berör användarna” (P6, § 16) 
medans P7 har en annan syn på begreppet, “Riktig teknisk skuld är ju att strategiska 
besluta, när man säger att nu vill vi komma snabbare framåt här och väljer att 
kompromissa med kvalitét eller väljer en lite sämre lösning för att de är viktigare att få 
fram någonting.” (P7, § 16). Vilket kan vara till följd av dess avsaknad av uttalad 
definition. Då eventuellt vad X klassificerar som teknisk skuld, behöver inte 
nödvändigtvis betyda att Y skulle klassificera det som teknisk skuld. P4 påvisar att detta 
kan bero på att det finns flera olika personlighetstyper inom IT-projekt, där en del likt P3 
nämner har en stor yrkesstolthet i det dem gör, medans andra anser att så länge det 
fungerar är det tillräckligt. Med anledning av detta kommer den mänskliga faktor alltid 
förbli närvarande och som P1 vidare poängterar, har den en minst lika betydande roll som 
övriga faktorer som berör begreppet teknisk skuld (P1, § 6).  
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Dessa skiljaktigheter tycks uppenbara sig främst när omedveten skuld diskuteras, för 
som P6 säger “...är svårt att säga att “detta är teknisk skuld” om vi inte har problem” 
(P6, § 42). Introduceras teknisk skuld däremot medvetet finns det ett större konsensus 
bland de inblandade. Det ges en homogen uppfattning om att teknisk skuld existerar 
inom respektive IT-projekt bland samtliga respondenter. Däremot målas det en 
heterogen bild av hur stor utsträckning begreppet framhävs inom projektet. Från ena 
sidan av spektrumet, där det inom vissa organisationer finns en medvetenhet om 
begreppets existens men att det inte finns någon tydlig strategi kring det (P6, § 2), något 
som enligt P7 är vanligt inom många företag. P1 beskriver andra sidan, där det finns en 
tydlig strategi och värdet i att ständigt föra en diskussion kring begreppet, för att skapa en 
större kunskap kring det och dess innebörd. Vilket enligt P1 resulterat i en bättre 
arbetsmiljö och en slutprodukt av högre kvalité.  

Respondent P7 förvånas över variationen av kvalité mellan olika organisationer, samt 
mellan IT-projekt som verkar under en och samma organisation: “..de kan finnas väldigt 
många lokala kulturer och dem har väldigt olika syn på vad som är okej och vad som 
inte är det.” (P7, § 14). Därför likt P1 belyser finns det ett värde i att gemensamt arbeta, 
vilket inte endast gäller för de som arbetar dagligen med kodbasen, utan även uppåt i 
hierarkinivåerna. Vidare förklarar P1 att vissa svårigheterna kan uppstå vid 
kommunicering av begreppet för personer som saknar en teknisk bakgrund. P6 anser att 
det nödvändigtvis inte behöver uppstå några svårigheter, utan “...Man får lägga det på 
den nivån så man helt enkelt vet att de förstår.” (P6, § 28). P1 anser att det i stor 
utsträckning fungerar att konvertera den tekniska skulden till tid och pengar, något som 
blir mer konkret och förståeligt för personer med mindre tekniska kunskaper.  

Syftet med att kunna förmedla innebörden av teknisk skuld, är som P1 påvisar, att 
skapa en större förståelse för begreppet och diskussionerna sker “...mellan data och data 
och inte mellan två personer” (P1, § 8), vilket även P1 poängterar lägger en bra grund för 
beslutsfattande.  

4.3 Decide - Beslut 
Efter det att skulden identifierats, samtidigt som en gemensam uppfattning kring 
situationen råder, låg det till grund för de beslut, prioriteringar och implikationer som 
teknisk skuld medfört inom de diverse områden våra respondenter var aktiva inom. Den 
adaptiva loopens tredje fas relaterar i vårt fall till beslutsfattande inom 
prioriteringsarbete baserat på en skulds implikation och konsekvenser. 
     P1 och P5 belyser även en viktig aspekt inom beslutsfattandet kring teknisk skuld, 
vilket är: “ För det belopp som skall betalas ut blir det väldigt dyrt och din kundrelation 
väldigt dålig. Och i framtiden, kvalité. Ingen tänker på det så länge det inte löser mina 
problem här och nu” (P1, § 2). P5 kompletterar ur sin åsikt med: “Det är inte teknisk 
skuld som prioriteras, utan det är kundleveransen och att det fungerar för kunden, det 
är alltid det viktigaste” (P5, § 6). De förtydligar även med att teknisk skuld gärna 
prioriteras ner i och med att det inte uppfyller kortsiktiga mål, vilka i huvudsak är de som 
prioriteras här och nu.  

Av de respondenter vi var i kontakt med, konstaterade flertalet att teknisk skuld kan 
anses som att strategiskt kompromissa kvalitén mot tid, alternativt att man väljer den lite 
sämre lösningen för att uppnå ett efterfrågat resultat. Inom segmentet beslutsfattande, 
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använde sig flertalet respondenter av olika metoder i avsikt att skapa beslutsunderlag vid 
underlättandet av strategiska åtaganden och hanteringsfrågor. Dessa kompromisser som 
beslutas tas, har sina gränser, enligt respondent P2 förklaras en aspekt inom strategisk 
prioritering som “...några saker kan man inte prioritera ner. Till exempel automatiserad 
testning. Någonstans där går smärtgränsen, annars blir det bara hopplöst. Även om 
man har teknisk skuld bör den vara under testning” (P2, § 14). P1 instämmer genom att 
förklara att de aldrig kompromissar kvalitén till den grad att det påverkar resultatet 
negativt. Detta innebar att de har väldigt få operativa problem inom organisationen (P1, § 
8).   

Beslutsstöd för utvecklare bestod av beräkningar, där förseningskostnaden 
divideras med varaktigheten, vilket användes till att lättare konstatera vad som krävdes 
att tas om hand samt vad som borde prioriteras för att undvika ekonomiska förluster (P1, 
§ 8). Denna typ av analys låg sedan till grund för beslut och bidrog till att lättare förstå 
situationen, för de mindre tekniskt insatta. Analysen användes i första taget i syfte att 
förmedla en uppfattning av situationens tekniska natur till beslutsfattarna, vilket P1 tog 
nytta av vid underlättandet inom beslutsprocessen. P1 presenterar det konkret och direkt 
när det kommer till att influera högre positioner inom hierarkin eller med mer mandat att 
fatta ett beslut enligt: “...så fort du vill kommunicera det (teknisk skuld) med helt vanliga 
människor så går det inte. Det måste alltid pratas kronor och tid” (P1, § 
6).  Instämmande bekräftar P5 att: “kostar det en till två veckor för en person, så börjar 
det svida på ett annat sätt” (P5, § 22). Beslutsunderlag användes i form av att 
kommunicera de eventuella implikationer som efterföljer en skuld som lämnas orörd. 
Olika typer av prioriteringar, som i dessa fall förmedlades relativt olika, uppvisades där 
det framgick vilka typer av åtgärder som krävs och hur deras implikationer, samt 
konsekvenser, ser ut. I relation till ledningens beslutsfattande och underlag förklarar P4 
det som på följande sätt: “..har dem mätetalen så att även ledningen ser dem, då är det 
jätteenkelt att peka på det” (P4, § 16). Efterföljande nämns det: “... har dem inte de 
mätetalen och inte kan visa på att man har en teknisk skuld, då är det helt omöjligt att 
säga att vi skulle vilja sitta och fixa till koden lite i några månader” (P4, § 16).  Liknande 
förklarar P4 även att inom dennes arbete på TFF, prioriterades arbete efter tre värden; 
komplexitet, affärsvärde och osäkerhet (P4, § 8). Detta ansågs fungera väl som incitament 
för ledningen att inse vikten av föreslagen åtgärd. Samma respondent nämnde även det 
att om dessa värden sedan relaterades till pengar och kostnader, innebar det att 
prioriteringarna uppmärksammades.  

Det fanns, som P2 poängterade, ett brett intervall av implikationer, där dessa stegvis 
blev mer kostsamma och tidskrävande. P4 och P5 gav en gemensam bild av att teknisk 
skuld, i många fall, resulterar i refaktorering av kodbasen, alltså omkodning. I sin tur 
krävde detta att tidsuppskattningen av en uppgift var tvungen att omvärderas. Vid 
prioritering och tidsbrist, nämnde P5: “...i dem 50 (funktionerna) finns det vissa som är 
viktigare för kunden och vissa som är mindre viktiga. Viktig är funktionalitet som de 
använder sig av dagligen..” (P5, § 8). Att prioritera funktionerna baserat på dess 
användningsfrekvens var en typ av prioriteringsarbete som vissa beslut begrundades i. P1 
och P2 nämnde istället att de prioriteringsbeslut som tas aldrig får påverka kvalitén. P1 
förklarar det som: “Vi är som sagt en driftsorganisation, vilket innebär att vi aldrig 
kompromissar kvalitét” (P1, § 8). P2 instämde med: “...några saker kan man inte 
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prioritera ner. Till exempel automatiserad testning, så även om man har teknisk skuld 
bör den (produkten) vara under testning”. P4 motsatte denna typ av prioritering genom 
att förklara det, efter att fördela resurser kring behov, som: “...tillsätta mer resurser, 
flytta personer mellan team. Men annars är de kvalitén som ryker och det är det vi 
försöker logga med tech stories” (P4, § 6).  

De beslut som efterfrågades från ledning vid hanteringsfrågor grundade sig i de 
konsekvenser som våra respondenter presenterade. Mellan samtliga respondenter 
särskildes tagna beslut och dess efterföljande prioritering. P1 förklarar det som: “..att inte 
borsta tänder, då händer det ju ingenting, men sen tillslut får du väldigt dåliga tänder.” 
(P1, §2), P2 ger en liknande beskrivning över hur följderna av teknisk skuld visar sig, 
vilket relaterar till att ignorera mindre viktiga uppgifter vad som i slutändan resulterar till 
större bekymmer än planerat. Flertalet av respondenterna var ense om att många mindre 
tagna genvägar ibland resulterar i implikationer av större grad vid ett mycket senare 
tillfälle. P7 påvisar att om inget görs år den befintliga mängden skuld, blir det snabbt 
väldigt dyrt. P1, P2 och P5 ger exempel på att skulden och dess implikationer har 
resulterat  i att moduler har behövts göras om från scratch. P1 ger även ett exempel på att 
produktionen av all ny funktionalitet inom ett IT-projekt fick frysas under ett års tid, för 
att endast fokusera på att återbetala den befintliga skulden. P3 nämner: “Vi på mer R&D 
visade honom att de här får de här, och de här konsekvenserna, och på grund av det här 
släpper vi fler buggar och det blir tyngre...”. (P3, §22) vilket var den typ av logik som 
presentationen av föreslagen åtgärd bestod av för beslutsfattare.  

4.4 Act - Hantering 
Efter det att ett beslut fattats, ställdes respondenterna i studien inför frågor relaterade till 
hur de hanterar den uppfattade mängden skuld, återbetalar den och samtidigt hur de 
väljer att gå till väga för att planera denna typ av arbete inom IT-projekt. 

Hanteringen av teknisk skuld ser olika ut inom samtliga organisationer och de flesta 
hade även insett att det är inom denna aspekt som skuldens positiva sidor och strategiska 
fördelar uppenbarar sig. Ett dominerande tillvägagångssätt vid planering av återbetalning 
var vad P1, P4 och P6 konstaterade vara att aktivt dokumentera det arbete som 
efterlämnats och har i avsikt att åtgärdas i senare skede. Det gemensamma 
tillvägagångssättet för att dokumentera skuld gjordes i form av användarhistorier eller 
uppgifter, “Jag skulle säga att vi delvis skriver tech stories som vi kallar det och lägger 
dem i vårt system, så att vi har koll på dem” (P5, § 2). Detta användes genom att 
skuldkvitton skrevs upp på diverse loggar där man senare, under en given tidsperiod 
inom projektet, omhändertog arbetet innan ett nytt inleddes. P1 förklarade deras 
tillvägagångssätt angående denna typ av återbetalningshantering som: “...40 procent 
reserverad tid för arbetandet med teknisk skuld. Detta är ett exempel av brute-force att 
arbeta på detta sätt med teknisk skuld och lösa allt däremellan” (P1, § 2). P4 förklarade, 
likt föregående kommentar, att inplanering av skuldens återbetalning var av kritisk 
karaktär om avsikten var att få det gjort så snart som möjligt. Medan P2 arbetade på ett 
mer förberedande vis, där det först och främst togs om hand innan det verkliga arbetet 
med projektet kunde påbörjas.  “Innan jag kommit in i alla bitarna och kan vara 
produktiv, så kodstädar jag” (P2, § 46). P1 belyser vikten av att dokumentera arbetet på 
detta sätt genom att konstatera: “Det som inte är skuld idag är skuld imorgon om en 
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medarbetare byts ut” (P1, § 18). Det som samma respondent konstaterade var att: “En 
lösning kan vara världen bästa, och samtidigt världens sämsta när en ny medarbetare 
kommer in och börjar jobba med den” (P1, § 18). Detta berodde på den individuella synen 
av “rätt” utvecklingsarbete och att kompetensen bland medarbetare skiftar betydligt, 
vilket hade en inverkan på mängden ackumulerad skuld.    

P2 ansåg det vara en del av arbetet att ta om hand eventuell skuld innan det verkliga 
arbetet. Vilket också planerades in som en del av projektet i det stora hela. Ett tredje sätt 
som P5 diskuterade var: “vi skulle kunna lyfta in saker från den backloggen. Men i 
realiteten har det inte fungerat, så det har mest varit under on-demand” (P5, § 24). Där 
avsikten var att ha uppgifter på en prioriterad logg. Detta hade inte varit någonting som 
de lyckat hålla efter utan resulterade istället till att omhändertagande och återbetalning 
av skulden skedde där det bäst behövdes.  P6 nämnde att det kontinuerligt undersöktes 
vilka områden som krävde mer kritisk åtgärd för att på så sätt hålla den aktuella skulden 
på hanterliga nivåer. De hade även ett specifikt team avsatt för endast den anledningen 
att arbeta med analys- och planeringsarbete kring teknisk skuld inom dennes föregående 
arbetsplats (P6, § 30).  

En annan aspekt som kom på tal inom de olika intervjuerna var det som P3 nämnde: 
“Om det inte är trasigt, fixa det inte” (P3, § 8). Denna kommentar relaterade till det som 
var återkommande i flertalet intervjuer, vilket var att ett segment i produkten kan vara av 
sämre kvalitét och även innehålla en teknisk skuld som egentligen kräver åtgärd. P5 
överensstämmer genom att förklara: “... rör man inte något som är som är gjort på ett 
gammalt sätt eller inte ett optimalt sätt, fortsätter det att fungera om man inte pillar på 
det” (P5, § 20). P1 fyller även in under ämnet med: “Om ingen pillar på det och det 
fungerar spelar det väl ingen roll om det finns en skuld där” (P1, § 6). Dessa tre 
respondenter var alltså ense om att en skuld inte nödvändigtvis behöver direkt åtgärd så 
länge den är operativt exkluderad, det vill säga att den inte påverkar organisationens 
vardagliga arbete.  

P1 förklarade också vikten av att analysera en organisations befintliga skuld, för att på 
så sätt konstatera vilka kostnader, både relaterade till intjäning och sparade, som kunde 
påverkas beroende på vilka åtagande och val kring skuldens hantering som gjordes. Där 
nämndes det till vilken grad förseningskostnaden spelade roll inom arbetet, samt hur 
konsekvenserna av uteblivet återbetalningsarbete utgick ur ett helomfattande 
organisationsperspektiv och inte endast utifrån ett projektperspektiv. P1 beskrev nyttan 
av detta arbetssätt enligt: “Detta är ett väldigt informativt verktyg som ligger till grund 
för att fatta goda beslut” (P1, § 6). Efterföljande förklarades det som ett effektivt sätt till 
hanteringsbeslut, då det möjliggjorde reflektion över flertalet olika alternativ.   

P1 och P3 pratade även om ett ytterligare alternativ av återbetalning och hantering i 
övrig mening, vilket var att eget initiativ spelade en stor roll. Vad P1 nämner är: “De som 
brinner för det, de är på den här nivån att de inte orkar se på koden på grund av dess 
kvalitét, så de fixar den” (P1, § 10). Likt det P3 nämnde om att egen planering av 
“uppstädning” spelade en stor roll innan det aktuella projektet påbörjades.   
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5. Diskussion  
I genomförd studie, och i relation till frågeställningen, har hanteringen av teknisk skuld 
inom planering och genomförande konstaterats utifrån valt analytiskt ramverk. Detta har 
även legat till grund för att presentera nya analytiska tillvägagångssätt av teknisk skuld.    

Haeckels adaptiva loop (1995) har applicerats i relation till teknisk skuld och dess 
identifiering, hantering och konsekvenser inom IT-projekt. De fyra faserna, via vilka var 
för sig analyserat diverse aspekter inom ett aktivt projekt, denna analys begrundat sig i 
är: identifiering (sense), tolkning (interpret), beslut (decide) och hantering (act). Detta 
analysverktyg har använts ur två synvinklar, teknisk skuld och strategisk skuld. Vid 
analys av strategisk skuld ställdes detta analysverktyg i relation till Bannermans och 
Thorogoods (2012) ramverk, multi-domain project success framework, för att på så sätt 
identifiera de strategiska fördelarna denna sidan av teknisk skuld medför. Teknisk skuld 
uppstår medvetet och omedvetet. Medveten skuld benämns som strategisk skuld då 
beslutsfattare inom ett projekt tar ett aktivt beslut vid dess användning och nyttjar dess 
fördelar. Teknisk skuld eller omedveten skuld är relaterat till Cunninghams (1992) 
definition, som han beskriver som ett resultat av förhastat och ogenomtänkt 
utvecklingsarbete.  

5.1 Omedveten skuld 
Den inledande fasen, identifiering, utgörs av primärt två segment. Dessa två segment är 
källor till potentiell skuld och identifiering av befintlig skuld inom organisationens 
pågående IT-projekt. Den inledande fasen präglas av en del svårigheter, som Kruchten et 
al. (2012) påvisar, har teknisk skuld en tendens att vara svåridentifierad, då den i stor 
utsträckning ligger latent. Något även flertalet respondenter bekräftar genom att uppleva 
svårigheter vid identifiering av skulden, då den uppenbarar sig främst när dess 
implikationer yttrar sig. Denna första fas påverkas av ett flertal faktorer, där den 
organisatoriska faktorn främst reflekteras i potentiella källor. Organisatoriska beslut, som 
ett kollektivt kodägande, kan resultera i komplexa moduler med flera involverade 
(Tornhill, 2015) eller att teknisk skuld måste introduceras (Lim et al. 2012). Därav finns 
det ett stort värde i att identifiera orsaken till att teknisk skuld uppstår från första början, 
för att således även undvika problematiken i ett senare skede (Seaman et al., 2011). En 
medvetenhet om dessa källor kan innebära att mängden teknisk skuld minskar 
långsiktigt, däremot tycks teknisk skuld existera inom många IT-projekt, därav krävs ett 
kontinuerligt arbetssätt i form av skuldidentifiering och dess hantering. Ett 
tillvägagångssätt är att använda analysverktyg för att identifiera existerande skuld inom 
kodbasen. Zazworka et al. (2013) påvisar däremot vissa begränsningar med dessa verktyg, 
då de endast ger en sida av myntet. Därför måste även den organisatoriska faktorn tas i 
beaktning, för att en fullständig och korrekt bild skall kunna skapas, vilket inte alltid är 
fallet. Syftet med identifieringen är att göra skulden mätbar, vilket gynnar beslutfattandet 
och hanteringen. Innan beslut fattas, måste skuldens omfattning tolkas och värderas. Då 
det inte finns någon entydig definition, ges ett stort utrymme för individuell tolkning. 
Individens roll inom projekt återspeglas i stor utsträckning inom dess uppfattning av 
begreppet. I praktiken kan detta medföra svårigheter när begreppet skall kommuniceras 
inom organisationen. Dessa svårigheter går att övervinna genom att hitta ett gemensamt 
språk (Theodoropoulos et al. 2011), där det, även i praktiken, tycks vara enklare att 
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översätta den tekniska skulden till tid och pengar (Gat et al., 2011) för att förenas i en 
gemensam tolkning av begreppets innebörd och följder.  

Då teknisk skuld anses vara resultatet av de beslut fattade av arkitekter och 
mjukvaruutvecklare vid avvägningar mellan kortsiktig vinning för långsiktig tid (Klinger 
et al., 2011), tas ett flertal beslut för att uppnå projektets målsättningar. Då IT-projekt i 
dagens läge arbetar i en extremt dynamisk miljö, efterfrågar denna typ av skuld nya sätt 
av hantering vid dess närvaro och uppkomst (Yli-Huumo et al., 2017).  

Standings (2006) förklarar att teknisk skuld utmärker sig i form av tidskrävande 
arbete där det gärna prioriteras ner av projektledare och chefer då det inte påverkar 
projektet eller organisationen här och nu. Beslut tas i form av nedprioriterade aktiviteter, 
som testning och kvalitétsäkring, vilket i slutändan innebär en avvägning mellan kvalitét 
och leverans (Nelson, 2007). Denna typ av beslutsfattande, baseras på uppfattning och 
efterföljande avkänning för ett projekts tekniska skuld och leder inte alltid till ett optimalt 
resultat såvida inte beslutsfattare involverar ett brett spektrum av åsikter, uppfattningar 
och reflektioner.  

Efter fattat beslut av åtgärd, fortskrider den analytiska tankegången in i agerande av 
Haeckels loop (1995), vilket översätts till hantering i relation till teknisk skuld, samtidigt 
som dess återbetalning sker.     

Dokumentering av kodarbete ligger dels till grund för vad Nelson (2007) lyfter fram 
som bristande kompetens inom IT-relaterat projektarbete. I många fall innebär inte 
inkompetens i detta sammanhang att den involverade inte kan sitt arbete, utan istället att 
ett arbetes komplexitet begrundar sig i en individs avsaknad av dokumentationsarbete, 
vilket nästkommande individ inte förstår. Detta leder till försämrad produktkvalitét och 
högre personalomsättning (Nelson, 2007).  I praktiken besvarade ett flertal respondenter 
i enlighet när det kom till vikten av att dokumentera arbetet. Det förklarades, i relation till 
vad Nelson (2007) konstaterade om hög personalomsättning, att en persons arbete inom 
en organisation är en annan persons tekniska skuld efterföljande dag. Skulle däremot 
skulden inte framgångsrikt hanteras, kan den tekniska skulden utgöra en avgörande 
faktor, då skuldens implikationer kan begränsa projektets framgång. Dessa implikationer 
kan yttra sig på olika sätt inom projekten, eftersom teknisk skuld har en direkt påverkan 
på produktens kvalitét (Curtis et al. 2012) vilket i praktiken uttrycks genom att både 
kvalitén på kodbasen och dess funktionalitet försämras. Vilket kan leda till försämrad 
prestanda av produkten eller i värsta fall att systemet slutar fungera. Denna problematik 
resulterar i många scenarion av kostsamma följder, vilket är att det krävs refaktorering av 
kodbasen för att således möjliggöra vidareutveckling, arbete som hade kunnat komma till 
bättre nytta (Allman. 2012). Ett extremfall i sammanhanget är att antigen all annan 
produktion måste avta för att återbetala skulden eller om skulden är utom dess kontroll, 
kan detta sluta i att hela moduler måste återskapas från grunden.  

5.2 Medveten skuld 
Teknisk skuld har även sina strategiska fördelar, vilka går att identifiera utifrån 
Bannermans och Thorogoods (2012) domäner inom projekt-, produkt- och 
affärsframgång. Skulden har en unik inverkan beroende inom vilken domän den kan 
kommas till användning. Inom projektframgång möjliggörs  avvägningen mellan 
kortsiktig vinning mot långsiktig tid (Atkinson, 1999). Inom praktiken kan detta vara av 
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nytta vid möte av deadlines eller andra strategiska möjligheter som uppenbarar sig inom 
planeringsfasen. Då IT-projekt är dynamiska av sin natur, är det inte ovanligt att 
förändrade krav, reglemente och dylikt uppstår under arbetets gång (Klinger et al., 2011). 
För produkten att bemöta dessa krav behöver kundnyttan prioriteras och beslut fattas 
därefter. Strategisk skuld fyller en viktig funktion inom denna aspekt då den kan tas av 
användning för att uppfylla kravspecifikation samtidigt som produkten inte 
kvalitetsmässigt påverkas till en mer allvarlig grad. I enlighet med affärsmöjligheter och 
affärsframgång, presenterar en avsiktligt påtagen skuld en chans till att ta vara på 
marknadsmöjligheter, som tidigare marknadslansering och förvärvning av 
marknadsandelar (Yli-huumo & Smolander et al. 2017). Detta gränsar även ut i strategisk 
framgång, den femte domänen, då det presenterar möjligheter inom industriposition, 
affärstillväxt, konkurrenfördelar eller andra strategiska fördelar (Bannerman & 
Thorogoods, 2012).  

Att tolka nyttan av ett strategisk åtagande innefattar riskhantering och planering 
(Kruchten er al., 2012), vilket sammanställs i form av beslutsunderlag som i senare skede, 
fattade beslut baseras på. En påtagen strategisk skuld utvärderas i omfattning baserat på 
de olika potentiella risker den medför om hanterad felaktigt. Då både intressenter och 
involverade individer besitter en varierande kunskap kring begreppet och dess innebörd, 
bör ett gemensamt vokabulär användas vid förmedlingen mellan hierarkinivåer, för att på 
så sätt försumma gapet mellan teknisk och affärsmässig förståelse (Theodoropoulos et al. 
2011). Via detta tillvägagångssätt konkretiseras det strategiska åtagande och ställs i 
enlighet till affärs- och projektmål samtidigt som att samtliga intressenter får en mer 
överensstämmande syn på slutprodukten (Bloch et al., 2012).  

Genom att avväga kortsiktiga fördelar mot långsiktig tid, fattas ett strategiskt beslut 
efter den totala fördelen ställts mot den totala kostnaden. Det beslut som fattas bör 
innefatta en kostnadsanalys där den faktiska vinningen av föreslagen strategisk åtgärd 
analyseras (Seaman et al., 2012). Överväger nyttan kostnaden, det vill säga den 
ekonomiska, strategiska eller affärsenliga vinningen av det strategiska åtagandet, bör ett 
beslut tas i strategiskt syfte. Överväger istället kostnaden den faktiska nyttan av 
aktiviteten bör istället alternativa förslag diskuteras. Den kostnad som bör tas i beaktning 
vid beslutsfattandet är inte endast relaterad till en finansiellt kostnad, utan istället en 
möjlighetskostnad (Curtis et al., 2012) som baseras på den tid och de resurser som krävs 
för att återbetala den tagna skulden. Detta vägs emot den vad som istället, med denna tid 
och dessa resurser, kunnat åstadkommits, ekonomiskt som tidsenligt.  

Efter ett fattat beslut, ställs krav relaterade till riskhantering och planering på 
projektansvariga och deltagande individer (Nelson, 2007). Dessa krav relaterar till den 
konstaterade kostnaden av det strategiska åtagande, då dessa ligger till grund för att 
kostnadsanalysen upprätthålls och inte istället överskrider kostnaden och försummar 
nyttan, vilket det fattade beslutet baserades på. Efterföljande hanteringsarbete innefattar 
ett flertal olika tillvägagångssätt, och det ena utesluter nödvändigtvis inte det andra. Ett 
effektivt sätt att hantera avsiktligt påtagen strategisk skuld, är att aktivt föra 
dokumentation där estimeringar kring återbetalningen planeras. Detta baseras på den 
mängd arbete som krävs för att återbetala skulden, hur mycket arbete som krävs om 
skulden lämnas oberörd samt hur sannolikt det är att extra arbete är nödvändigt i 
framtiden (Zazworka et al., 2013). Utifrån dessa mätvärden kan sedan planeringsarbetet 
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utföras i form av prioriteringar och även planering kring vilka segment av skulden som 
bör återbetalas, och i vilket skede.  

De arbetsformer som passar sig bäst inom teknisk och strategisk skuldhantering är de 
agila arbetsformer där dynamiska förändringar är en del av det inplanerade arbetet 
(Holvitie, 2014). Kravförändringar och problematik relaterad till teknisk skuld bör kunna 
tas om hand, oberoende hur kritiskt åtgärden av dessa är, utan att de i större utsträckning 
sätter IT-projektets överlevnad på spel.  
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6. Slutsats 
Teknisk skuld definieras på avvikande sätt utifrån enskilda individer och intressenters 
perspektiv inom organisationer och IT-projekt. Dessa perspektiv begrundas i både 
tekniska och affärsmässiga aspekter, vilket leder till skiftande uppfattningar om skuldens 
innebörd, strategiska möjligheter och konsekvenser. Teknisk skuld uppstår inom två 
segment, medvetet och omedvetet påtagen skuld. Strategisk skuld är den skuld som 
medvetet ackumuleras för att ta vara på möjligheter och andra strategiska åtaganden, i 
gynnsamt syfte gentemot projekt-, affärs- och produktmål. Omedvetet påtagen skuld, 
teknisk skuld, är det kvarvarande arbete och implikationer som påträffas under 
projektarbetets gång och kräver omhändertagande för att inte äventyra projektets 
överlevnad eller resultera, ur ett långsiktigt perspektiv, i förödande ekonomiska eller 
organisatoriska konsekvenser.    

För att på ett pragmatiskt sätt leda projektet framåt, är det essentiellt att analysera och 
konstatera, beroende på skuldtyp, dess nödvändiga hantering och noggrant planera 
därefter. Det har av denna anledning identifierats två alternativa tillvägagångssätt för 
analys av skuldens reella omfattning inom ett IT-projektets livscykel. Det använda 
analysramverk inom detta tillvägagångssätt är den adaptiva loop, vilken består av de fyra 
faserna; identifiering, tolkning, beslut och hantering. Vid analys av omedveten skuld, 
appliceras den adaptiva loopen för att identifiera befintlig skuld, men även orsaken till 
dess uppkomst, samtidigt som nödvändiga åtaganden förtydligas för att inte 
kompromissa projektproduktens kvalitét. Vid analys av strategisk skuld skall denna 
adaptiva loop användas i samma mån, samtidigt som den ställer sig i enlighet med 
Bannermans & Thorogoods ramverk för IT-projektsframgång. Genom att kombinera 
detta analysverktyg och detta ramverk, yttrar sig de potentiellt strategiska fördelar som 
skulden bär med sig. Oberoende vilken skuldtyp den adaptiva loopen appliceras på, 
genererar den ett beslutsunderlag, vilket ger beslutsfattare en godtycklig och fördjupad 
grund att fatta beslut relaterade till skuldens efterföljande hantering.   

Detta tillvägagångssätt bidrar till en fördjupad förståelse av en skulds omfattning i 
relation till IT-projekt och dess strategiska mål. Detta analytiska ramverk presenterar 
möjligheten till konsekvent planering- och  hanteringsarbete inom IT-projekt, samtidigt 
som det förmedlar en gemensam syn på dess skuld och ställs i enlighet med uppsatta 
projekt- och affärsmål.  
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