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Förord

Vi vill tacka alla respondenter på Utveckling AB som hjälpt oss att besvara våra frågor och 
funderingar  angående  hur  det  är  att  byta  systemutvecklingsmetod.  Utan  er  hjälp  hade 
skrivandet av denna uppsats varit en omöjlighet. Vi vill särskilt rikta ett stort tack till den 
agila coachen på Utveckling AB som lagt ned ett stort arbete för att möjliggöra våra intervjuer  
och indirekt också grunden för vår uppsats.       

Vi  vill  även tacka Torbjörn Nordström, vår handledare på institutionen för informatik, 
som  varit  ett  stort  stöd  i  vårt  skrivande.  Särskilt  värdefullt  har  dina  kunskaper  inom 
uppsatsskrivande och vårt ämnesval varit, som du så generöst delat med dig av.



Abstract
System methodology is in the very heart of system development, it is a crucial part of how  

you define your work, how you choose to approach the actual problem at hand and how to  

solve it.  Researchers in the system development field has shown that not all  methods in  

theory are in compliance with how it is practiced by the companies who use them. In our  

thesis we have studied a larger international IT- company and one of their local offices in  

Sweden, who some years back changed their system development method from a more  

traditional to an agile one. Our aim of this study has been to establish whether both of these  

methods has differed between theory and in actual use, and if so, why this has occurred and  

what the underlying rationality might have been to promote this change. Our questions  

that  we  sought  to  answer  were;  1.  Why  did  the  company change  system development  

method in the first place? 2. If the methods, applied by the company, differs between theory  

and practice,  why do they differ  and what is  the underlying rationality to  pander this  

change?

Our study has shown that in both cases, there has been a need to tailor the methods to fit  

the organizational objectives and goals but also the current working climate. Reasons for  

this  has  been,  amongst  others,  that  the  methods  at  hand  has  not  been  in  complete  

compliance  with  how  they  perform  their  work  in  practice.  Statements  from  the  

interviewees were that it is hard to follow a method in strict accordance with how a method  

is written in theory, you have to conform it to the actual organization for it to be effective.

1 Inledning

1.1 Bakgrund
Bakgrunden till valet av vårt uppsatsämne, uppkom i huvudsak under den senare delen av 

vår  systemvetenskapliga  utbildning,  där  vi  kommit  i  kontakt  med  en  rad  olika 

systemutvecklingsmetoder. Detta är något som vi funnit intressant och strävat att fördjupa 

oss inom. I de metodböcker som vi studerat under vår utbildning, beskrivs problemet, att 

systemutvecklingsmetoder tenderar att skilja sig mellan hur metoderna utformas i teorin och 

hur dessa tillämpas i praktiken. Detta fenomen är något som vi funnit särskilt fascinerande.  

Denna fascination grundar sig i huruvida byte av systemutvecklingsmetod faktiskt genererar 

det  resultat  som  den  utlovar  och  vilka  bakomliggande  motiv  som  finns,  till  varför 

organisationer  väljer  att  byta  metod.  Erik  Stolterman  har  skrivit  ett  flertal  böcker  inom 

området systemutveckling och systemutvecklingsmetodiker. I sin avhandling ”Designarbetets 

dolda  rationalitet”  beskriver  han  just  denna  problematik  med  att  metodernas  teoretiska 

inslag  är  svåra att  applicera i  praktiken,  det  uppstår  en glipa när  teori  ska överföras  till  

praktik. Han menar att det inom systemutvecklingsbranschen framkommit en strävan efter 

nya metodiker som ska säkerställa projektens framgång. Detta har medfört ett kontinuerligt 

skapande av och sökande efter den optimala systemutvecklingsmetoden, samt en tendens till 

att aldrig nöja sig med den aktuella metoden. Metoder ser ofta bra ut på papper men har 

svårt  att  leverera  detta,  i  form  av  verklig  verksamhetsnytta,  i  praktiken.  När  företag 
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upptäcker att metoden inte uppfyller de förväntningar som finns, väljer man att istället byta 

till  en  annan  metod  som  kan  uppfylla  dessa  förväntningar.  Lucy  Suchman  är  en  annan 

författare som menar i sin text ”Plans and situated actions” att saker och ting inte på förhand 

kan förutbestämmas. Man kan förvisso ha en plan, men det är den specifika situationen som 

avgör hur man kommer att agera eller lösa ett visst problem. En plan däremot blir svår att  

följa fullt ut då det är omöjligt att förutspå vad som dels kommer att inträffa i framtiden men 

även hur  olika personer kommer att  agera och reagera  i  vissa  specifika situationer.  Hon 

menar att det finns en skillnad mellan den faktiska planen och vad som faktiskt händer. Detta 

resonemang  kan  även  relateras  till  systemutveckling  där  metoden  kan  ses  representera 

”planen”  för  hur  det  aktuella  systemutvecklingsprojektet  ska  genomföras.  Under 

arbetsmarknadsdagen  Uniaden  på  Umeå  Universitet  kom  vi  i  kontakt  med  ett  större 

internationellt företag (”Utveckling AB”)1, där ett av deras lokala kontor i Sverige, relativt 

nyligen bytt systemutvecklingsmetod. De uttryckte ett intresse för att få deras byte av metod 

analyserat och efter diskussion med ansvariga på företaget, fick vi klartecken att skriva vårt  

arbete hos dem. Analysen av bytet av systemutvecklingsmetod kommer att utgöra grunden 

för  denna  uppsats.  Vi  hoppas  att  kunna  utforska  områden  som  ovan  nämnda  författare 

beskrivit.

1.2 Problem
Varför metoder skiljer sig åt mellan teori och hur den tillämpas kan vara att den inte stödjer 

verksamhetens mål, dess sätt att arbeta, eller att teorin helt enkelt inte överensstämmer med 

hur man i verkligheten faktiskt arbetar. Eller kanske är det så att metoder enbart fungerar i  

teorin och därmed ska ses som ett stöd i arbetet? Vi kommer i vår studie att försöka finna 

svar på vad som föranledde bytet av metod hos Utveckling AB. Vi har valt att inrikta oss på 

följande frågeställningar:

 Varför valde Utveckling AB att byta systemutvecklingsmetod?

 Om  de,  av  Utveckling  AB,  tillämpade  systemutvecklingsmetoderna  skiljer  sig  åt 

mellan teori och praktik, varför skiljer sig dessa åt och vilka bakomliggande faktorer 

har påverkat detta byte?  

1.3          Syfte
Syftet med vårt uppsatsarbete är att få en grundläggande förståelse till varför företag, i vårt  

fall Utveckling AB, väljer att byta systemutvecklingsmetod och vilka faktorer som ligger till  

grund för detta. Vi vill med denna undersökning utforska huruvida de teoretiska inslagen i 

metoderna  faktiskt  får  genomslag i  praktiken.  Vi  vill  således  belysa  problematiken  kring 

systemutvecklingsmetoder och dess faktiska tillämpning, samt den rationalitet som ligger till  

grund för bytet av metoder.

1 Utveckling AB är ett fingerat namn. Detta för att värna om företagets integritet.  Utveckling AB heter 
egentligen något annat.
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2 Design av en studie för undersökning av 
metodbyte i ett IT- företag

Den kunskap som återfinns hos metoder är i sig inget självändamål, det är ett redskap för att 

uppnå  de  målsättningar  som  finns  hos  olika  undersökningar  och  forskning.  Om  den 

grundläggande kunskapen och förståelsen för metodfrågor uteblir, blir det svårt att uppnå 

dessa  mål.  För  att  kunna  uppnå  sina  mål,  blir  tillämpandet  av  metoder  därmed  en 

nödvändighet, om än inte tillräckligt, men dock en förutsättning för att kunna genomföra ett 

seriöst forskningsarbete eller en seriös undersökning. Metodläran som sådan ger oss grunden 

för  ett  systematiskt  och planmässigt  arbete  rörande  frågor  som berör  vem,  vad,  hur  och 

varför gällande samhällsrelaterade problem. Själva metoden i sig kan dock inte ge några svar 

utan är, som tidigare nämnts, ett redskap för att kunna forska i dessa problem och utröna 

någon slags kunskap.

Vad är egentligen en metod då? En metod är som sagt ett redskap, denna används som ett  

sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa 

mål är en metod.      

2.1 Fallstudie
Vid utförandet  av en studie  finns en mängd 0lika tillvägagångssätt  för  att  undersöka  ett  

studieobjekt:  Experiment,  enkäter,  historier  och  analys  av  arkiverad  information.  Varje 

strategi har speciella fördelar och nackdelar beroende på följande tre villkor: (a) typen av 

forskningsfråga, (b) kontrollen en utredare har över de aktuella beteendehändelserna och (c) 

fokuset på nutiden i motsats mot historiska fenomen. Generellt är fallstudier att föredra när 

frågor såsom ”hur” och ”varför” ställs, när utredaren har lite kontroll över händelserna och 

när fokus ligger på samtida fenomen inom ett ”real-life” kontext2.

Vilken typ av frågor som ställs, vilken grad av kontroll som finns och hur slutresultatet kan 

tänkas bli är faktorer som måste tas hänsyn till för att avgöra om en fallstudie verkligen är det 

som passar bäst för studien. En annan avgörande faktor är om det går att  identifiera ett 

avgränsat  system som fokus  för  undersökningen.  Fallstudien  är  således  en studie  av  en 

specifik företeelse, exempelvis ett program, en händelse, en person, en institution eller en 

social  grupp.  Detta  avgränsade  eller  definierade  system  väljs  eftersom det  är  viktigt  och 

intressant eller för att det utgör någon form av hypotes för undersökningen3. 

Att besluta  sig för  att fokusera på kvalitativa fallstudier kommer sig av det  faktum att  

snarare  vilja  inrikta  sig  på  hitta  insikter,  upptäckter  och  tolkning  än  att  utföra  

hypotesprövning  och  bevisa  något.  Denna har  i  själva  verket  åtskilts  från  andra  sätt  att  

presentera forskning på, genom det som Cronbach kallar ”tolkning i kontext” (interpretation 

in context). Genom att koncentrera sig på en enda händelse eller situation (”fallet”), är syftet 

med  detta  angreppssätt  att  belysa  samspelet  mellan  viktiga  faktorer  som  kännetecknar 

händelsen eller situationen i fråga4. Enligt Yin är fallstudier en forskningsdesign som i första 

hand passar i situationer där det inte går att skilja variablerna åt (som rör händelsen) från 

2 Yin (1994)
3 Merriam (1988)
4 Merriam (1988)

3



kontexten eller den omgivande situationen5.

En  fallstudie  anses  vara  partikularistisk,  detta  innebär  att  den  fokuserar  på  en  viss 

situation, händelse, företeelse eller person. Fallet i sig är viktigt eftersom det belyser något 

som är viktigt för företeelsen i fråga och vad den kan innebära. Fallstudiens speciella fokus 

som den kan,  medför  att  denna metod är  särskilt  lämpad för  praktiska problem,  frågor,  

situationer eller svårigheter som uppstår i vardagen. Denna metod riktar uppmärksamheten 

mot  ett  sätt  på  vilken  grupper  av  människor  hanterar  problem  av  olika  slag  utifrån  ett  

helhetsperspektiv.  ”En  fallstudie  är  problemcentrerad,  småskalig  och 

entreprenörsinriktad”26.

Fallstudier anses också vara deskriptiva vilket innebär att beskrivningen av den händelse 

som studerats  är  omfattande  och  tät.  ”Tät  beskrivning”  är  en  term som har  lånats  från 

antropologin och den betyder en fullständig och bokstavlig beskrivning av den händelse eller 

enhet  som  studeras.  En  fallstudie  ska  omfatta  så  många  variabler  som  möjligt  och  ska 

beskriva samspelet mellan dem, ofta över en längre tidsperiod. Metoden kan alltså beskrivas 

som  longitudinell  och  det  är  anledningen  till  att  det  också  benämns  som  holistisk, 

verklighetstrogen, empiriskt förankrad och explorativ26.

Heuristiken  hos  fallstudien  innebär  att  den  kan  förbättra  läsarens  förståelse  av  den 

företeelse som ska undersökas. Denna kan skapa nya innebörder, bredda läsarens erfarenhet 

eller bekräfta det som redan var känt eller trott sig vara känt. Fallstudien är också induktiv 

och  detta  betyder  att  till  största  delen  att  den  grundar  sig  på  induktiva  resonemang. 

Generalisering, begrepp och hypoteser uppstår ur den information som finns att tillgå och 

som i sin tur har sin grund i det sammanhang som bildar ramen till det som skall studeras. 

I vårt val av metod anser vi denna metod därmed vara mest lämplig då det just är sådana 

frågor vi ställer oss och för att vi vill tränga djupare in i verksamheten. Vi söker att besvara 

frågor som rör ett djupare och större perspektiv,  vi  vill  få en helhetsbild som kan ge oss  

möjlighet till att upptäcka nya intressanta perspektiv.

2.2 Kvalitativa intervjuer
Inom fallstudier används ofta intervjuer för att samla in information. Ett möte mellan två 

personer (intervjuare och respondent) är den vanligaste formen av intervju, den förstnämnda 

ska få den andre att  lämna ifrån sig information. Annan typ av intervjuer är  grupp- och 

panelintervjuer som också kan användas för att samla information. Oberoende vilken form 

intervjun än får, är den i grunden bestämt ett samtal för att erhålla information. Genom en 

intervju vill forskaren ta reda på vad någon annan vet, anser, vill eller överhuvudtaget tänker 

på. Patton menar på att människor intervjuas för att få reda på saker som vi inte kan iaktta  

direkt: 

”Vi kan inte observera känslor, tankar och avsikter. Vi kan inte observera  

handlingar som utförts för länge sedan. Vi kan inte observera situationer  

som ingen kunnat observera eller där ingen funnits närvarande. Vi kan  

inte  observera  hur  människor  skapat  mening  i  världen  och  vilka  

innebörder  det  medför  för  skeendena  i  verkligheten  –  vi  måste  fråga  

5 Yin (1994)
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människorna om dessa saker. Syftet med intervjuer är således att göra  

det möjligt för oss att inta en annan människas perspektiv.”6

Att inte kunna observera handlingar och känslor eller på det sätt vilket människor tolkar sin  

omvärld, medför att vi måste fråga dom om detta, dvs. intervjua dem. Intervjun är även viktig 

när vi är intresserade av något förgånget som inte kommer att upprepas. En katastrof som t  

ex  en  olycka  i  ett  kärnkraftverk  eller  en  tyfon  kan  inte  heller  upprepas,  däremot  kan 

effekterna på samhället bli föremål för en fallundersökning (Merriam, 1988, s. 87).

Det vanligaste sättet att avgöra vilken typ av intervju som ska tillämpas är att ta ställning 

till vilken grad av struktur som vill erhållas. Intervjuer kan ha en mycket fast struktur (nästan 

som en enkät)  medan de också kan vara öppna och samtalsliknande.  I  de  strukturerade 

intervjuerna  bestäms  frågorna  i  förväg  och  i  vilken  ordning  de  ska  komma.  Den högsta  

graden av strukturell intervju är en muntlig version av en skriftlig surveyintervju. Denna typ 

av strukturerade intervjuer  kommer till  användning när  ett  stort  urval  av  människor ska 

intervjuas, när hypoteser ska prövas eller när kvantifiering av resultaten är av stor vikt28.

Den  andra  typen  av  intervju  som  finns,  är  ett  mindre  strukturerat  alternativ  till  en 

standardiserad intervju.  En intervju som är delvis strukturerad vill erhålla viss information 

från alla respondenter. Dessa intervjuer styrs av ett antal frågor eller frågeställningar som ska 

utforskas, dessa bestäms dock inte förväg, varken i ordlydelse eller dess ordningsföljd. Just 

detta  medför  möjligheten  för  forskaren  att  kunna  anpassa  sig  till  situationen  som  den 

utvecklas,  på  respondentens  bild  av  världen  och  på  nya  idéer  som  dyker  upp. Den 

ostrukturerade intervjun är framför allt användbar när forskaren inte vet tillräckligt mycket 

om  en  företeelse  för  att  kunna  ställa  relevanta  frågor.  Det  finns  således  inga 

färdigformulerade frågor och intervjun är därmed i grunden explorativ. Ett av målen för den 

ostrukturerade intervjun är i själva verket att lära sig så mycket som möjligt om en situation 

för att kunna formulera frågor inför kommande intervjuer. Denna typ av intervju används 

därför  ofta  tillsammans  med  deltagande  observation  under  de  tidiga  faserna  av  en 

fallstudie28.

2.3 Urval
I vårt uppsatsarbete har vi grundat vårt urval utifrån vårt mål, vi ville som tidigare nämnts, 

fördjupa  oss  ytterligare  inom  ämnet  och  för  att  kunna  genomföra  detta  ansåg  vi  att  

kvalitativa intervjuer stämde överens med vad ville åstadkomma i vår uppsats. Urvalet av  

undersökningsenheter blev därmed inte alltför svårt eftersom vi valde att använda oss av 

intervjuer. Vi ville kunna få en så god och tillräckligt bred bild som möjligt vilket medförde 

att vi intervjuade personer med olika roller som arbetade hos företaget. Utifrån detta valdes 

olika personer ut och utifrån detta fick vi ihop ett flertal. Att vi har valt att intervjua flera 

olika  respondenter  berodde  även  på  att  vi  ville  förstå  och  analysera  verksamheten  mer 

djupgående för att kunna utröna vilka effekter bytet egentligen gav verksamheten. För att  

kunna erhålla detta bad vi vår kontaktperson på företaget välja ut flera olika representanter 

då denne förmodligen hade en bättre översikt  över vilka som kunde representera en god 

intervjugrupp för oss. En god intervjugrupp innebar för oss att kunna återge en så bra bild 

6 Merriam (1988)
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som möjligt av verksamheten och få förståelse för hur systemutvecklingsmetoden fungerar i 

praktiken.

2.3.1 Kritik av urvalet
I vårt uppsatsarbete, valde vi att låta vår kontaktperson välja ut personer som ansågs vara  

lämpliga  för  vår  studie.  Detta  kan  ifrågasättas  eftersom  vi  själva  inte  har  styrt  

urvalsprocessen (vi angav självklart önskemål på vilka typer av personer/roller som vi ville 

intervjua, exempelvis att vi ville ha minst två utvecklare och en Scrum Master, osv), därmed 

kan vår bild av verksamheten bli snedvriden. Vi anser dock att vårt urval är representativt då 

vi har diskuterat med vår kontaktperson vad vår uppsats handlar om och har tydligt angett  

vilka roller  som var av intresse för oss,  i  vår studie.  Sedan kan också urvalet  kritiseras i  

termer av hur pass representativt det är att intervjua åtta personer från samma företag, detta 

vill vi styrka med att vi ville studera just deras verksamhet och anser det inte vara så stora 

skillnader mellan företagen och dess arbetssätt. Agila metoder är i dag på stor frammarsch 

bland många organisationer och vi anser därmed att detta företag utgör ett  bra urval  för 

studien.

2.4 Beskrivning av företaget och intervjupersoner
Utveckling AB är ett företag som är verksam inom IT-branschen och arbetar med att utveckla  

nya  artefakter  i  form  av  programvaror  och  regelbundna  servicepackar  till  de  aktuella 

programvarorna. Företaget har varit verksam inom denna marknad i över 20 år. Denna del  

av organisationen är främst inriktad mot ett segment som kallas Healthcare & Wealthfare. 

Företaget Utveckling AB är således en del av en större organisation men utgör tillsammans 

med andra enheter i bl a Sverige, Finland och Indien den enhet som främst arbetar med att 

utveckla programvaror för exempelvis sjuk- och hälsovården, social- och barnomsorgen. 

Intervjupersonerna som valdes ut bestod av nio personer (dock valde vi att använda oss av 

material från åtta av dessa då en av intervjuerna ej gav något signifikant resultat).  Dessa 

bestod av en agil coach, tre Scrum Masters, en produktägare, tre utvecklare och en gruppchef. 

Vissa av intervjupersonerna har arbetat en längre tid på företaget medan vissa av dem har 

jobbat i bara två till tre år. Då vissa av dem inte har arbetat alltför länge på företaget, har  

dessa personer heller inte någon större erfarenhet av PPS eftersom bytet till Scrum skedde 

för drygt två år sedan. 

2.5 Analysinstrument
I vår studie har vi använt oss av litteratur om systemutveckling och standarder för att kunna  

utföra vår analys  av det  datamaterial  som vi  kommer samla  in från  våra intervjuer.  Den 

litteratur som vi har tillämpat är främst boken  Designarbetets dolda rationalitet (1991) av 

Erik  Stolterman.  Vi  har  använt  oss  av  den  boken  eftersom  denna  diskuterar  hur 

metodik/teori  och  praktik  ter  sig  inom  systemutveckling.  Boken  har  vi  dessutom  haft  i  

tidigare kurser och är väl bekant med dess innehåll,  den kändes således som ett naturligt  

instrument  för  att  kunna  utföra  analysen  av  den  data  som  kommer  att  erhållas  från 

intervjuerna. I Stoltermans bok har vi studerat den empiri som han har utfört under olika 

studier men även då olika begrepp och fenomen som han framhåller i boken.  

Vidare har vi även använt oss av boken Standardisering (1998) av Brunsson & Jacobsson. 

6



Denna har vi tänkt tillämpa då den behandlar viktiga aspekter kring standardiseringsarbeten 

i  organisationer och hur praxis  faktiskt  skiljer  sig från  teorin.  Brunsson & Jacobsson för 

intressanta diskussioner kring standardiseringsarbete och eftersom vi även har haft denna 

bok i en tidigare kurs,  kändes denna också som ett naturligt  instrument i vår analys.  Ett  

annat skäl till varför vi anser denna bok vara relevant är på grund av att metoder kan ses som 

en typ av standardisering inom systemutvecklingsområdet. 

Sedan har använt oss av Fitzgeralds bok Information System Development – Methods in  

Action  (2002).  Denna bok kändes intressant för vår analys eftersom den också behandlar 

intressanta aspekter kring teori och praktik. 

Slutligen har vi även tillämpat delar av Suchmans texter från boken ”Plans and situated 

actions: the problem of human-machine communication” och Dahlbom & Mathiassens bok 

Computers in context (1993). Dessa två böcker innehåller också en del  viktiga perspektiv 

som vi har analyserat vårt material utifrån. Suchman behandlar bl a ”situerade handlingar”,  

dvs. hur vi anpassar oss efter situationer och hur detta påverkar det dagliga arbetet vi utför i 

våra  jobb.  Dahlbom  &  Mathiassen  diskuterar  en  hel  del  kring  det  rationella  och  det 

irrationella, dvs. de mekanistiska och humanistiska perspektiven. Vi har använt oss av dessa 

för att kunna få en djupare förståelse för hur vi ofta söker rationalitet, men hur vi än försöker, 

gör vi inte det som är sagt utan snarare anpassar oss efter vad som händer. 

2.5.1 Metodens rationalitet
I boken  ”Designarbetets dolda rationalitet”, diskuteras begreppet  praktikens anomalier. I 

den  här  delen  ska  dock  inte  metoder  i  praktiken  diskuteras  utan  dess  teoretiska 

utgångspunkt.  Men  detta  begrepp  kommer  dock  bra  till  hands,  då  det  tydligt  visar  på 

skillnader mellan metoders utformning och tillämpning7. 

Det finns mycket sagt om hur systemutveckling bör gå till, måste gå till eller faktiskt går  

till.  De  flesta  av  dessa  uttalanden  handlar  om  förhållandet  mellan  hur  någon  vill  att  

processen  ska  gå  till  och  den  faktiska  designprocessen.  Stolterman  använder  begreppet 

designprocessen istället för att benämna den som en systemutvecklingsprocess, detta anser 

vi vara av liknande betydelse och anser att begreppen närmast kan likställas med varandra.

Det finns en sorts längtan efter en metod, där vi vill söka frigöra oss från många av de 

problem som vi dagligen ställs  inför när vi ska utforma nya IT-tillämpningar.  Stolterman 

menar att eftersom denna ”längtan” gradvis vuxit sig fram och blivit stark, har detta medfört  

att  områden  inom  forskning  och  utveckling  kontinuerligt  strävar  efter  att  ta  fram  nya 

tekniker och procedurer,  allt  i  hopp om att  uppnå den ”optimala”  metoden. Arbetet  som 

bedrivs med detta gör att vi lätt glömmer bort att reflektera över vad som är vårt egentliga 

problem. Vi hamnar således i en  förfiningsspiral, en ändlös spiral av försök att ytterligare 

förfina de verktyg, tekniker och metoder som vi redan har utvecklat. Trots att det utvecklas  

en besvikelsespiral, sker detta och med det fortgår förfiningen av metoder och verktyg då det 

anses vara det enda sättet att lösa problemen.

För  att  kunna  föra  en  diskussion  om  metoder,  diskuterar  Stolterman  begreppet 

rationalitet. För att en metod ska vara begriplig, bör den vila på och reflektera något djupare,  

det  vill  säga  en  rationalitet.  En  process  som  utförs  enligt  en  metod,  för  att  denna  ska  

betraktas som rationell, är det inte tillräckligt att den följs till punkt och pricka. För att vi som 
7 Stolterman (1991)
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betraktare  ska  uppfatta  den  som  rationell,  krävs  det  att  vi  ser  ett  sammanhang.  Vi  kan 

uppfatta rationaliteten bakom en process när processen går att förstå, det vill  säga när vi  

själva kan se varför en process har skett på ett visst sätt. Vi vill således uppfatta metodens 

rekommendationer som förnuftsmässigt motiverande.

Stoltermans utgångspunkt är att om en metod ska bli begriplig och ett reellt stöd, måste 

den  på  ett  medvetet  sätt  reflektera  en  rationalitet.  Begreppet  rationalitet  är  relativt 

komplicerat och används med många olika betydelser. Det finns en vardaglig tolkning av vad 

som utgör  rationellt  arbete.  Denna tolkning  anser  att  huruvida  en  handling  är  rationell,  

måste den uppfylla vissa specifika krav, t.ex. att den är effektiv, ekonomisk, felfri m.m. Vilka  

kriterier som tillämpas varierar självklart mellan olika områden och personer8.

Metoder ska måla en idealiserad bild av en systemutvecklingsprocess, målet med detta är 

att dess teoretiska kunskaper ska kunna utgöra en sorts ”grund” för att kunna skapa goda 

resultat vid utveckling av nya system eller produkter. Målet med metoder är nämligen att 

kunna  säkerställa  kvalitet,  genom  att  kunna  flytta  kunskap  och  ansvar  från  processens 

utövare  till  metoden.  Orsakerna  till  att  detta  anses  vara  viktigt  är  troligen  flera.  Själva 

”överföringsprojekten” kan vi tolka som ett uttryck för och ett resultat  av en djupt rotad 

tradition  i  upplysningens  anda.  Enligt  Stolterman  är  det  en  tradition  som  bygger  på 

förhållandevis  enkel  men  starkt  påverkande  tankefigur,  denna  kan  kort  beskrivas  som 

önskan  att  i  så  hög  utsträckning  som  möjligt  omvandla  subjektberoende  kunskaper  till  

objektiverad form. Objektiveringsprocessen leder vidare till att vi ”slipper” personberoende, 

som enligt  Bansler  och Havn (1991)  ofta  är  ett  outtalat  men alltid  viktigt  antagande vid 

metodutveckling. En sådan objektiveringen av kunskap kan också antas, i många fall, vara en 

förutsättning för  undervisning. Subjektiv kunskap är, för alla utom ”ägaren”, en dold eller 

tyst kunskap, och denna kan inte, per definition, ”paketeras” och transporteras i tid och rum. 

Med detta kan således undervisning av sådan kunskap endast ske via personlig kontakt, t ex  

via ett mästare-lärling förhållande. Den objektiverade kunskapen kan däremot och har den 

fördelen att den kan formuleras i skrift eller på annat sätt formuleras och är därmed möjlig 

att transportera i tid och rum. Denna kunskap är alltså till synes idealisk för undervisning. 

Ytterligare egenskap hos den objektiverade kunskapen är att den ger goda förutsättningar för 

kontroll. Ska en process kunna övervakas och kontrolleras, måste det gå att se vad som utförs 

och  hur  den  utförs.  Om  viktiga  delar  av  processen  enbart  försiggår  i  huvudet  på  vissa  

personer, blir processen mycket svår att kontrollera. 

Att  driva  denna  utveckling  (dvs.  transformering  av  kunskap  och  erfarenheter  från 

subjektiv till  objektiv) är ett viktigt arbete vid all metodkonstruktion. Till stor del kan det 

sägas att det är detta som är traditionell metodutveckling. Den mest extrema varianten når 

denna  transformationsprocess  när  allt  är  objektiverat  och  designprocessen  inte  längre 

behöver något subjekt. Det finns då en automatisk process som utan inblandning av något  

subjekt når ett visst specificerat resultat. I vissa fall är denna utveckling allmänt önskvärd och 

lyckosam men det verkar dock vara svårt att i allmänhet enkelt kunna avgöra vilka processer 

som är lämpliga att automatisera och på vilka sätt detta skall genomföras9.

8 Stolterman (1991)

9 Stolterman (1991)
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2.5.2 Kritik av metoden
Kritik som kan riktas mot hur vi har konstruerat och genomfört vår studie, kan dels vara att  

vi låtit en anställd på Utveckling AB föreslå/bestämma vilka personer som vi fått intervjua på  

företaget. Vi har förvisso angett vilka roller vi vill intervjua men inte exakt vilka individer på 

företaget.  Kritiken  skulle  kunna  vara  att  företaget  då  indirekt  kunnat  styra  dels  vilka 

intervjupersoner som vi har haft till vårt förfogande och indirekt även vårt resultat och de 

slutsatser  vi  kommit  fram  till.  Det  vill  säga  att  vår  ”objektivitet”  gått  förlorad  då 

intervjuobjektet fått bestämma vilka som ska ingå i vår studie. Vi upplever dock inte att så 

varit fallet. Vi upplever att de svar vi har erhållit från intervjuerna, har varit både nyanserade 

och reflekterande. De har både berättat vad som har varit dåligt respektive bra med de  båda  

metoderna. Vi har fått relativt spridda åsikter och svar från respondenterna, även om man 

uttryckte liknande åsikter om de båda metoderna, upplever vi  inte att intervjupersonerna 

medvetet svarat på detta sätt för att styra resultatet i deras favör. 

Vidare om vårt urval, hade det varit svårt att slumpmässigt välja ut personer, då detta kan 

resultera i en betydande överrepresentation av en viss typ av arbetsroller, exempelvis chefer 

eller  programmerare.  Vi  ville  ha  respondenter  från  hela  företaget  med  relativt  jämn 

spridning, men med mer fokus på den operativa nivån. 

Att intervjua samtliga anställda var inte möjligt då detta hade krävt mer tid än vad vi hade 

utrymme för i vår studie. Vi vet ej heller om företaget hade varit villiga att ställa upp med 

samtliga anställda, då varje intervju tagit en timma i genomsnitt, och då dom jobbar inom 

konsultbranschen hade det förmodligen kostat för mycket tid och pengar för att detta hade 

varit fruktbart för dom.

2.6 Genomförande av studie
I vårt utförande av intervjuerna valde vi att utföra dessa på företagets kontor i ett av deras 

”konferensrum”.  Vi  spelade  in  intervjuerna  för  att  sedan  kunna  transkribera  dem.  Att 

transkribera  intervjuerna  kändes  viktigt  eftersom vi  ville  kunna  utföra  en  så  omfattande 

analys  som möjligt.  Därför  kändes  transkribering som nödvändig  för  att  vi  skulle  kunna 

återge en så bra bild som möjligt av hur ett faktiskt byte av metod sker och vilka effekter det  

har. 

Vi  valde  att  strukturera  upp  intervjun  genom  att  dela  in  intervjufrågorna  i  tre 

huvudkategorier för att kunna få en bra översikt. Intervjufrågorna höll vi relativt öppna, för  

att möjliggöra för följdfrågor vilket medförde att vi kunde få en mer djupgående bild av deras  

verksamhet.  Vid  utformandet  av  frågorna  använde  vi  oss  av  teorin  om 

systemutvecklingsmetoderna,  dvs.  om PPS och Scrum. I första skedet hade vi rätt många 

frågor,  vilket  medförde  att  vi  plockade  ut  de  som  var  intressanta  för  vår  uppsats  och 

utformade  även  vissa  nya  frågor  efter  de  problemen  som  vi  sökte  att  besvara  i  vårt 

ämnesförslag.

Innan vi genomförde de ”riktiga” intervjuerna valde vi att utföra en s.k. pilotintervju med 

den agila coachen (denna var även vår kontaktperson på företaget). Detta valde vi att göra för  

att säkerställa huruvida våra intervjufrågor gav resultat som var relevanta för vår uppsats. Vi 

valde  att  utföra  intervjuerna  under  tre  olika  tillfällen  och  efter  intervjun  med  den  agila 

coachen, intervjuade vi gruppchefen. 
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På  nästa  intervjutillfälle,  intervjuade  vi  en  Scrum  master,  en  produktägare  och  en 

utvecklare.  På  det  tredje  och  sista  intervjutillfället,  intervjuade  vi  två  utvecklare  och  två 

Scrum masters (intervjun med Scrum masters skedde samtidigt). 

Den uppsatta tiden för varje intervju var 90 minuter, vissa av intervjuerna låg kring 90  

minuter  medan  vissa  var  runt  40-50  minuter  långa.  Utfallet  för  intervjuerna  blev 

tillfredsställande,  vi  fick en bra insyn i  deras arbetssätt  och fick även iaktta hur ett daily  

Scrum meeting ser ut (personalen på företaget kallade detta ”stand-ups”). Med hjälp av vår 

tre huvudkategorier kunde vi få en bra översikt och denna struktur underlättade även för att  

kunna se likheter/skillnader, positivt/negativt och annat av intresse för vår uppsats. 

Efter  transkriberingen av våra intervjuer har vi kunnat redogöra för de resultat  vi  har  

erhållit  från  datainsamlingen.  Efter  det  har  vi  analyserat  vår  empiri  utifrån  de 

analysinstrument som vi redogjorde för tidigare i det här i kapitlet.

I nästa kapitel kommer vi att berätta kring två olika typer av systemutvecklingsmetoder 

och hur de förhåller sig till systemutveckling. Vi kommer även att behandla metoders praxis, 

dvs.  hur  de  egentligen  fungerar  i  verkligheten  med  hjälp  av  Erik  Stoltermans  bok 

”Designarbetets dolda rationalitet”.

3 Metoders betydelse för systemutveckling

3.1 Genomgång av utvecklingsmetoder
I följande avsnitt kommer vi att behandla de olika typerna av systemutvecklingsmetoder, den 

traditionella  (även  kallad  vattenfallsmodellen)  och  en  av  dess  motreaktioner,  agila 

systemutvecklingsmetoder.

3.1.1              Traditionella systemutvecklingsmetoder
Vattenfallsmodellen eller SDLC (information system development lifecycle), som den också 

kallas, är en sekventiell utvecklingsmodell som presenterades av Winston W. Royce  på 70-

talet. Dock kan de första idéerna av SDLC spåras tillbaka till allmän systemteori under 1930-

talet.  Dess  introduktion  inom  systemutvecklingsområdet  skedde  under  1950-talet. 

Vattenfallsmodellen förekommer i många olika varianter men den utgörs i huvudsak utav 

följande grundstruktur; planering, analys, design och implementation. Denna struktur har 

idag, beroende på systemutvecklingsmetod, utökats i olika utsträckningar.
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Figur  2.1  visar  vattenfallsmodellens  grundläggande  faser,  så  som  den  såg  ut  då  den  

presenterades av Royce på 1970-talet.

Vattenfallsmodellen baserar sig på ett rationellt och sekventiellt tankesätt där man i början 

av  processen  försöker  planera  och  ta  reda  så  mycket  som  möjligt  om  den  aktuella 

situationen/problemet som man står inför, innan designen tar vid och en faktisk produkt 

skapas . Projekten delas in i faser och varje fas måste genomföras och godkännas innan man 

kan gå vidare till nästa moment. Arbetsuppgifterna och innehållet konkretiseras i varje fas 

vilket gör arbetet mer lättöverskådligt. Modellen fortskrider genom ett linjärt arbetssätt, där 

man arbetar sig framåt stegvis (från planeringsfasen till implementeringen) mot det uppsatta 

målet. Modellen har ett starkt fokus på de två första faserna, då den ej stödjer ett iterativt 

arbetssätt eller tillåter att man backar bakåt i processen10.

Omfattande dokumentation samt formella granskningar används för att säkerställa att de 

olika faserna har genomförts på ett tillfredsställande sätt. Dokumentationen fungerar även 

som input till nästkommande faser samt även i ett informativt syfte, där externa parter som  

inte tidigare varit involverade i det aktuella projektet, kan läsa sig till  vad som hittills har 

gjorts.  

Vidare anses vattenfallsmodellen vara en disciplinerande modell som skänker struktur och 

ordning i arbetet till skillnad från exempelvis att arbeta ad-hoc.

Modellen har rönt stor framgång som en generell modell för att utveckla olika typer av 

informationssystem och har influerat flertalet av de systemutvecklingsmetoder som används 

idag11. 

Vattenfallsmodellen har sin styrka i att den är relativt okomplicerad, rak och tydlig att  

följa, vilket gör den idealisk för mindre erfarna projektgrupper och/eller projektledare då den 

ger god översikt. Dess sekventiella arbetssätt och strikta kontroll för att försäkra sig om att 

dokumentationen  och  designplanerna  lever  upp  till  förväntningarna,  hjälper  till  att 

säkerställa slutproduktens kvalitet och tillförlitlighet. Det är även lätt att följa de framsteg 

som  man  gör  då  dessa  är  mät-  och  kvantifierbara.  Vidare  är  det  även  lätt  att  fördela, 

kontrollera  och  konservera  resurser  då  exempelvis  enbart  vissa  yrkesroller  finns 

representerade under vissa specifika faser. För de aktuella kunder som på förhand har en 

tydlig bild  av vad man vill  ha för typ av produkt och har  en lika tydlig filosofi  om vilka 

10 Fitzgerald, Russo och Stolterman (2002)
11 Avison och Fitzgerald (2006)
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funktioner  den  ska  innehålla  och  stödja,  kan  mycket  väl  ha  ett  stort  utbyte  av 

vattenfallsmodellen och  dess  förfarande12.  Vattenfallsmodellen  ger  generellt  också ett  bra 

operationellt och administrativt stöd.

Den kritik som riktas mot vattenfallsmodellen menar att det är svårt, för att inte säga 

omöjligt, att på förhand förutse vad det tänkta systemet ska resultera i. Genom att bestämma 

tidigt i processen vad det är som man specifikt ska producera, vad processen ska generera för  

output, bortser man därmed ifrån det faktum att ändrade krav kan uppkomma i ett senare 

skede  av  processen.  Detta  lämnar  vanligtvis  utvecklarna  med  två  alternativ.  Det  ena 

alternativet innebär att man beaktar dessa krav och tar med dessa i systemdesignen. Men 

detta kräver ofta stora ändringar hos systemdesignen med en försenad implementering som 

följd. Det andra alternativet innebär att man helt enkelt bortser från dessa ”försenade” krav  

och arbetar efter det som man från början bestämt.

Detta  menar  man  resulterar  i  en  inflexibel  modell  som  misslyckas  med  att  fånga 

kundernas behov och krav. Det är vanligtvis först vid implementeringen av ett system som 

användarna får se resultatet av de beslut som man tidigare fattat. Detta resulterar ofta i ett  

missnöje då kunderna upptäcker att det implementerade systemet inte alls motsvarar deras 

förväntningar. Upptäcker man under processens gång att något gått snett eller att man vill 

ändra något hos produkten blir detta ofta problematiskt, då detta i de flesta fall innebär att 

man  måste  gå  emot  den  plan/lösning  som  sattes  upp  i  början  av  processen 

(planeringen/analysen). Att avvika från planen innebär i värsta fall att man måste börja om 

från  början,  hitta  en  ny  ”bästa  lösning”  att  utgå  ifrån.  Detta  leder  ofta  till  höga 

utvecklingskostnader för kunderna.

Vattenfallsmodellen ger förvisso ett bra operationellt stöd, i själva utvecklingsarbetet. Men 

den ger ett sämre stöd för mellanchefer och ledning. Ledningen behöver information av mer 

strategisk art, för att kunna fatta avgörande beslut om verksamheten. Den information som 

vattenfallsmodellen generar, är mer av operativ art.   

Ytterligare kritik mot vattenfallsmodellen är att det ofta finns ett gap mellan användare 

och utvecklare gällande kunskap om den teknik man använder sig av och vad denna besitter 

för potential. Användarna signerar dokument (ofta av teknisk art) där man har liten insikt i 

vad man skriver på, innehållet i dessa dokument är ofta tänkt för att stödja utvecklarna och 

inte användarna.

3.1.2 Agila systemutvecklingsmetoder
Idéerna bakom agila systemutvecklingsmetoder går cirka 15 till 20 år tillbaka i tiden, men det 

var inte förrän 2001 som företrädare för de olika agila metoderna enades om en gemensam 

linje för vad som skulle anses vara agilt. Detta samlade man i vad som kom att kallas för ”the 

agile manifesto” och som inrymmer en gemensam filosofi om vad det innebär att arbeta agilt. 

För  att  kunna  säga  att  man  jobbar  ”agilt”  innebär  det  att  man  arbetar  iterativt  och 

minimalistiskt. Man ska vara benägen att ta risker, prioritera människor framför metoder 

och processer, samt sträva mot att främja samarbete och kommunikation. 

Under  50-talet,  då  vattenfallsmodellen  började användas,  existerade  inga  datoriserade 

informationssystem i  dåvarande organisationer.  Då byggde man datoriserade system från 

grunden.  Detta  medförde  att  man  betraktade  systemutvecklingsprocessen  ur  ett  annat 
12 http://www.cms.hhs.gov/
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perspektiv än hur vi gör idag. Dagens systemutveckling utgår mer ifrån att upprätthålla de 

redan existerande systemen/artefakterna än att bygga nytt från grunden. Detta medför att 

dagens metoder inte behöver utformas i lika långa processer, såsom vattenfallsmetoden gör.  

Problemet med vattenfallsmodellen i dagsläget blir att den inte uppfyller samma behovsbild 

(det  starka behovet  av förändring,  då både marknaden och IT- utvecklingen tenderar  att 

skifta  i  snabbare  takt  än  förut)  som inte  fanns  i  samma  utsträckning  under  50-talet  då 

vattenfallsmodellen började tillämpas. 

Agila systemutvecklingsmetoder kännetecknas framförallt av att man arbetar iterativt, det 

vill  säga i  kortare utvecklingscykler som repeteras tills  dess att kunden är nöjd med den 

aktuella produkten. Varje iteration innebär att ett utvecklingsteam arbetar igenom en full 

utvecklingscykel som inrymmer planering, kravspecifikation, design, kodning, enhetstestning 

samt acceptanstest.  Målet  med varje  iteration är  att  man ska kunna visa  upp färdig och 

körbar kod för produktägaren/ kunden. Iterationerna varierar i längd men är vanligtvis en till  

fyra veckor långa beroende på hur många och stora uppgifter man avser att lösa per iteration  

och varierar således från projekt till projekt. Det krävs i regel flertalet iterationer innan en 

slutprodukt eller ny funktionalitet kan erhållas. Att arbeta iterativt framhåller man som en 

styrka, då man kontinuerligt kan anpassa sig och ta hänsyn till nya krav och önskemål från  

kunden, vilket gör de agila metoderna flexibla. Till skillnad från vattenfallsmodellen, menar 

de agila förespråkarna, kan man inte på förhand ta reda på vad kunden vill  ha eller vilka 

funktioner systemet ska innehålla. Den bästa lösningen, menar man istället, visar sig under 

resans  gång  genom  ett  ”trial  and  error”  förfarande.  Den  agila  ”skolan”  erkänner  och 

accepterar det faktum att kravspecifikationen är en svår komponent för kunder att definiera 

och  artikulera  i  detalj,  framförallt  i  början  av  utvecklingsarbetet.  Det  finns  tillfällen  då 

kunden inte alltid vet vilken typ av produkt som den aktuella systemutvecklingsprocessen ska 

resultera  i.  Det  finns  även  situationer  där  kunden  tror  sig  veta  vad  denne  vill  att  

utvecklingsprocessen ska resultera i, men när kunden i slutändan väl får se den produkt som 

man beställt, inser de att den inte alls var den produkt som de från början ville ha. Men i och 

med att de har fått se en första glimt av systemet och hur det fungerar, inser de samtidigt vad 

det är för funktioner och egenskaper hos systemet som inte är önskvärda. På detta sätt tas ett 

steg närmre, att bättre kunna definiera vilken typ av produkt som kunden är ute efter. Inom 

den agila skolan tror man att beskrivningen av kraven är så pass svår, att denna utformning 

måste pågå kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen.

Att jobba minimalistiskt innebär att utvecklarna enbart åtar sig uppgifter som kommer att  

generera  resultat  på  ett  kortsiktigt  plan.  All  aktivitet  som inte  leder  fram till  kortsiktiga 

resultat  åsidosätts,  i  synnerhet  dokumentationen.  Körbar  kod  ska  prioriteras  framför 

dokumentation och all dokumentation som ej ger något synbart stöd för arbetet, kan därmed 

skalas bort. 

Inom traditionella utvecklingsmetoder försöker man identifiera, uppskatta och undvika 

risker. Den agila filosofin bygger på att våga ta risker och acceptera dessa, varje aktivitet som 

innebär  en  risk  kan  också  besitta  möjligheter  och  vinster  för  projektet.  I  en  snabbt 

föränderlig miljö, där det råder stor osäkerhet om vad som fungerar och inte på marknaden 

måste man vara beredd att utforska alla möjligheter även om det innebär att ta risker. Genom 

korta iterativa cykler kan man utforska risker utan att det kostar den aktuella organisationen 
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alltför mycket pengar om man skulle misslyckas.

Att prioritera de människor som arbetar inom de olika teamen samt hur dessa arbetar 

med varandra anses betydligt viktigare än att prioritera processer, metoder eller verktyg. Det 

finns en rad involverade intressenter, framförallt slutanvändarna, som alla spelar en viktig 

roll i det agila tankesättet. Men det är i slutändan utvecklarens attityd och inställning som 

ändå  anses  avgörande  för  vilken  kvalitet  slutprodukten  kommer  att  innehålla.  En  god 

utvecklare  kommer  att  göra  ett  bättre  jobb än en medelgod utvecklare,  då  denne  lättare 

kommer att kunna finna lösningar till att lösa olika problem. En god utvecklare/medarbetare 

kommer att leverera en bättre slutprodukt samt kunna vara mer flexibel  i  sitt  arbetssätt,  

vilket är en viktig aspekt inom agil utveckling.

Vidare framhåller agila utvecklingsmetoder att kommunikation främst bör ske muntligt, 

ansikte till ansikte, framför skriftlig dokumentation. Att tala med någon ansikte till ansikte  

medför att dokumentation till stor del kan undvikas, då dokumentationen i stort sett bidrar 

med samma sak men tar längre tid att framställa. Diskussioner och beslut kan istället fångas 

på post-it lappar eller på whiteboards. Detta gör att kommunikationen blir mer direkt och 

mer tydlig än i formella dokument.

Samarbete handlar om att medarbetare ska arbeta tillsammans för att uppnå något. Man 

uppmuntrar framförallt samarbetet mellan de olika intressenterna och försöker få till en mer 

konstruktiv och givande dialog mellan de olika parterna. Bakgrunden till detta är det gamla 

problemet  med  ”oss  och  dem”  attityden  som  tidigare  funnits  (framförallt  i  traditionella 

systemutvecklingsprojekt) och som resulterat i en kultur som gått ut på att beskylla varandra 

när något gått snett, vilket i flera fall tagit död på många projekt. Detta fordrar ett samarbete  

mellan  utvecklare  och  slutanvändare  med  gemensamt  uppsatt  mål  i  vad  projektet  ska 

utmynna i,  vilket man framhåller gör skillnaden mellan lyckade och misslyckade projekt. 

Istället för att beskylla varandra för fel som begåtts, bör det ligga i bådas intresse att uppnå 

det gemensamma målet13.

Agil systemutveckling har sin styrka i att den ger stöd vid oförutsägbara situationer och 

miljöer.  Den  gör  detta  genom  att  kontinuerligt  återanpassa  systemutvecklingsprocessens 

olika mål med de behov och förväntningar som den aktuella kunden besitter. Agila metoder 

fokuserar på att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan samtliga parter genom 

att  ge  kontinuerlig  feedback,  fungerande  kod,  transparens  samt  noggrann  testning  av 

mjukvaran för att uppnå högre kvalitet14.

Kritik som riktas mot agil systemutveckling är att det är svårt att använda metoderna i  

större projekt och i större team. Vidare förlitar man sig i huvudsak till den kunskap som de 

olika teamen besitter i högre grad än till skriftlig dokumentation. Detta kan medföra problem 

genom  att  man  lättare  kan  begå  allvarliga  mjukvarurelaterade  fel  som  är  svårare  att 

upptäcka, då det inte finns någon dokumentation tillgänglig15.

Hittills har vi redogjort för två olika approacher för systemutveckling, vattenfallsmodellen 

samt agil systemutveckling, nedan följer en kort beskrivning av två stycken manifestationer  

av dessa olika sätt att utveckla system.

13 Avison och Fitzgerald (2006)
14 www.computer.org
15 Lindvall eet.al (2002)
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3.1.3 PPS – Praktisk projektstyrning
Praktisk projektstyrning (PPS) är en projektstyrningsmodell framtagen av IT-företaget Tieto. 

PPS började användas 1987 och är tillsammans med PROPS, en av Sveriges mest använda 

projektstyrningsmodeller. Med PPS ska man aktivt kunna leda, styra och följa upp projekt.  

PPS baseras snarare på praktiska erfarenheter från tidigare genomförda och lyckade projekt, 

än på teoretiska modeller.   

Figur 2.2 visar grunddragen i projektstyrningsmodellen PPS

Inom PPS har man valt att särskilja styrmodellen från produktionsnivån, för att på detta sätt  

säkerställa att dessa båda delar förblir unika för varje projekt och verksamhet. På detta sätt 

går det att anpassa modellen till alla olika typer av projektformer, stora som små, oberoende 

av vilken typ av verksamhet man bedriver.

Varje projekt delas in i  tre olika faser; förbereda, genomföra och avveckla. Inom fasen 

förbereda  definierar  man  vad  som  ska  uppnås  och  vad  som  det  aktuella  projektet  ska 

resultera  i.  Vidare  försöker  man  ta  reda  på  vad  det  övergripande  målet  är,  vilka  

avgränsningar som bör göras inom projektet och hur man rent praktiskt ska implementera 

detta  in  i  projektet.  Vanligtvis  initieras  ett  projekt  och  indirekt  denna  fas  genom  att  en 

uppdragsgivare/styrgrupp  tar  fram  ett  projektdirektiv.  Genomförandefasen  involverar 

skapandet av de resultat som syftar till att målet uppfylls. Tillvägagångssättet för att uppnå 

dessa resultat varierar från projekt till projekt. Men man vidhåller att PPS styrmodell kan 

användas  oberoende  av  detta,  som  stöd  i  processen.  För  att  kunna  hantera  eventuella 

förändringsbehov  i  ett  tidigt  skede,  används  aktiv  återkoppling.  I  avvecklingsfasen 

återlämnas resurser till respektive resursägare och en slutrapport sammanställs med samlade 

erfarenheter och lärdomar från det genomförda projektet som sedan kan användas som stöd 

inför framtida projekt.
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Bild 2.3 visar hur beslutsprocessen genomförs. 

Vidare finns det inom PPS åtta stycken olika beslutspunkter (BP) som måste genomföras 

innan man kan gå vidare till nästa. Varje beslutspunkt är ett specifikt tillfälle för projektens 

styrgrupp  att  sammanträda  för  att  diskutera  projektets  fortskridande.  Mellan  varje 

beslutspunkt levererar projektgruppen resultat16. Under förberedelsefasen genomförs de tre 

första beslutspunkterna, under genomförandefasen genomförs beslutspunkt fyra till och med 

sex och under avvecklingsfasen genomförs de återstående två beslutspunkterna. Under den 

första beslutspunken fattas beslut om att starta projektet och inledande förberedelser vidtas. 

Den andra beslutspunkten syftar till att undersöka om huruvida man ska fortsätta, avbryta 

eller göra om förberedelsearbetet. Sista beslutspunkten inom förberedelsefasen undersöker 

om  det  underlag  man  har,  är  tillräckligt  bra  för  att  kunna  bära  upp  projektet.  Under 

genomförandefasen  fattas  beslut  om  att  initiera  denna  fas,  fortsätta  eller  ändra 

projektutförandet samt besluta om projektets del- och slutresultat är redo för att levereras till 

kund. De avslutande beslutpunkterna behandlar beslut om att överlämna slutresultatet till 

förvaltning och om projektet kan avslutas17.  

Vidare tillhandahåller PPS en rad olika färdiga dokumentmallar och olika roller för att 

förenkla och stödja processen.

Som ett förtydligande bör det nämnas att PPS inte är en systemutvecklingsmetod, även 

om dess struktur möjliggör för att man ska kunna bedriva projekt inom systemutveckling 

med hjälp av metoden. Den är i grund och botten en projektstyrningsmodell som är tänkt att  

kunna  användas  av  olika  typer  av  branscher  med en  varierad behovsbild.  De  roller  som 

återfinns  inom  PPS  är  således  sådana  som  kan  anses  vara  typiska  för 

projektstyrning/projektledning,  nämligen  projektledare,  styrgrupp,  produktägare, 

projektmedlemmar mfl18.

3.1.4 Vad är egentligen Scrum?
Scrum är ett inkrementellt och iterativt ramverk som används inom systemutveckling och 

tillhör  den agila  ”familjen” av systemutvecklingsmetoder.  Inom Scrum är man dock noga 

med att framhålla  att  Scrum inte är  en metod,  utan ett ramverk.  Att den är ett  ramverk 

innebär att det mesta är upp till teamet att avgöra för hur arbetet ska utföras eller fördelas  

inom gruppen19. Scrum är således ingen projektledningsmetod såsom PPS är. En av skaparna 

till ramverket, Ken Schwaber, uttrycker det på följande vis: 
16 www.tieto.se
17 www.it.uu.se
18 www.tieto.se
19    http://www.mountaingoatsoftware.com
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“Scrum is not a methodology, it is a framework. What that means is

that Scrum is not really going to tell you exactly what to do. Darn.”20

Inom  Scrum  finns  tre  huvudsakliga  roller,  nämligen;  Product  owner  (produktägare), 

Scrum master och teamet. Product owner och Scrum master är båda tänkta att stödja det  

aktuella teamet i deras arbete.

 Product owner representerar själva verksamheten, kunderna och/eller användarna samt 

guidar teamet mot att konstruera den ”rätta” produkten. Product ownern ansvarar även för 

product  backlogen,  det  vill  säga  att  rätt  uppgifter  prioriteras  och  utförs  av  teamet.  

Produktägaren har ansvar gentemot beställaren, att denne erhåller den produkt som denne 

har beställt samt att man håller sig inom de bestämda kostnadsramarna.  

Scrum master kan likställas med en coach, som hjälper teamet att använda ramverket för 

att återge så bra resultat som möjligt på deras högsta nivå. En god Scrum master ser till att  

skydda teamet från yttre distraktioner och ser till att teamet fokuserar på de uppgifter som 

anses  vara  avgörande  för  den  aktuella  produkten.  En  Scrum master  skiljer  sig  från  den 

traditionella projektledarrollen genom att denne inte går in och styr i det dagliga arbetet hos 

teamet, på samma sätt som en traditionell projektledare gör. Scrum mastern tilldelar heller  

inga arbetsuppgifter till teammedlemmarna och säger heller inte vad som ska göras, detta är 

upp till de aktuella teammedlemmarna att lösa.

Teamet är den tredje och sista rollen som förekommer inom Scrum. Inom teamet kan det 

inrymmas individer med olika titlar och bakgrund. Men inom Scrum anses titlar vara relativt 

oviktiga.  Varje person bidrar  med de kompetenser som man anser  bäst  kan bidra till  att  

slutföra varje sprint.  De flesta teammedlemmar kommer att  i  huvudsak arbeta inom den 

disciplin som man arbetade med innan bytet till Scrum genomfördes. Men detta innebär inte 

att man ska anses som fast i dessa discipliner. Teammedlemmar förväntas även, då det krävs,  

att  man arbetar med arbetsuppgifter  som ligger  utanför de vanliga arbetsuppgifterna,  då 

detta antas bidra till teamets bästa. Teamet är självorganiserande, vilket innebär att det inte 

finns  någon övergripande  ledare  som bestämmer vem som gör  vad eller  hur  ett  aktuellt 

problem skall lösas. Sådan problematik bestäms av teamet som en helhet21.

Scrum  består  i  huvudsak  av  följande  beståndsdelar/punkter;  Product  backlog,  sprint, 

sprint backlog, Daily Scrum, sprint review, sprint retrospective och sprint planning. 

Sprinten är hjärtat inom Scrum, det är inom denna del som själva arbetet utförs. En sprint 

är en iteration som är tidsbestämd och varar aldrig längre än 30 dagar, men är längre än sju 

dagar.  Sprinten kan utföras  en gång eller  flera  på  varandra,  som då  tar  vid  när  väl  den 

föregående sprinten har avslutats. Under den tid som sprinten pågår, får inga nya uppgifter 

tillföras. Enbart de uppgifter som man bestämt på förhand, innan den aktuella sprinten drar 

igång,  utförs av teamet. Målet med varje sprint är att man ska kunna leverera färdig och 

fungerande mjukvara. Alla övriga beståndsdelar inryms inom sprinten.

Sprint planning är ett möte som genomförs strax innan en aktuell sprint ska genomföras.  

Under mötet bestämmer man dels vad man ska genomföra i kommande sprint (items) och  

20Kniberg (2007)
21 http://www.mountaingoatsoftware.com
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dels hur teamet ska bygga in denna funktionalitet hos den aktuella produkten. 

Product  backlog  är  en  lista  som  innehåller  kraven  för  den  produkt  som  teamet  ska 

utveckla.  De  saker  som ska  genomföras  och listas,  benämns  som items.  Product  ownern 

ansvarar  för  dess  innehåll,  tillgänglighet  och prioriterar  kontinuerligt  vilka  items som är 

viktigare än andra att genomföra. Innehållet i product backlog förändras ständigt, items läggs 

till, tas bort under hela utvecklingsförloppet. Så länge den aktuella produkten håller på att 

utvecklas, existerar även product backlogen. 

Sprint backlog innehåller de uppgifter som teamet måste utföra för att kunna slutföra de 

items,  som  återfinns  i  product  backlog.  Teamet  modifierar  sprint  backlogen  under  hela 

sprinten

Daily Scrum är ett dagligt möte där samtliga teammedlemmar träffas, mötet varar aldrig 

längre än 15 minuter. Daily scrum hålls på samma tid och plats under hela sprinten. Under  

mötet  besvarar  samtliga  teammedlemmar  följande  frågor;  1.  Vad  han  eller  hon  har 

åstadkommit sedan det senaste mötet 2. Vad han eller hon kommer att utföra för uppgifter 

innan nästa möte 3. Om det finns hinder för att utföra de aktuella uppgifterna. Daily scrums 

främsta syfte är förbättra kommunikationen inom teamet samt upplysa teammedlemmarna 

om hur det övergripande arbetet fortskrider.  

Sprint review är ett möte som hålls i slutet på varje sprint. Har sprinten pågått i en vecka, 

avsätts fyra timmar till  mötet. Har sprinten pågått under kortare tid får man anpassa och 

skära  ned  tiden för  mötet.  Under  mötet  diskuterar  teamet  tillsammans  med involverade 

intressenter om vad som har slutförts,  vilka items som har genomförts.  Baserat på detta,  

tillsammans med de förändringar som har  skett med product backlogen,  diskuteras vilka 

uppgifter som kan genomföras i den kommande sprinten.

Sprint retrospective är ett möte som hålls efter varje sprint, men innan sprint planning 

(sprint planeringsmötet). Under detta möte uppmuntrar scrum mastern teamet att reflektera 

över det arbete som genomförts under den senaste genomförda sprinten. Detta för att kunna 

förbättra arbetsprocessen och göra arbetet bättre i nästkommande sprint22. 

Ett  Scrum-projekt  startar  vanligtvis  med  att  proctuct  ownern  definierar  sin  produkt- 

vision, vilken senare utmynnar i product backloggen som i sin tur består av items. Product  

ownern prioriterar vilka items som denne anser som mest relevanta att genomföra. Teamet 

gör sedan en uppskattning om hur många av dessa items som man beräknar att hinna med 

under den aktuella sprinten. Teamet arbetar med dessa items och försöker att slutföra dessa, 

de items som man inte hinner med flyttas över till nästkommande sprint. 

22 http://www.scrum.org
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Bild 2.4 visar det tänkta processflödet hos Scrum

I korta drag är det på detta sätt som Scrum utförs, i varje fall är det på det här sättet som 

ramverket är tänkt att fungera, det finns inga exakta detaljerade tillvägagångssätt i den utan 

den består av vissa artefakter och två centrala roller som utgör grunden för ramverket.

3.2 Metoder i praktiken
I Stoltermans avhandling har han forskat kring systemutvecklingens praxis. I intervjuerna 

diskuteras  begreppen  vision och  operativ  bild,  dessa  är  enligt  Stolterman  två  centrala 

begrepp. Dessa kan dock uppfattas som abstrakta och svårfångade. I intervjuerna gick det 

däremot  lättare  att  fånga innebörden av dessa begrepp  än vad Stolterman trodde*.  Den 

frågan var utformad som följande: ”När under ett projekt utkristalliseras idén, den första  

grova skissen till lösning?”. Några exempel på svar: 

”Det är väldigt olika, men ofta kommer den i den första analysen. Användarna sitter och har 

dom där väldigt stora behoven, och då kan det bara säga klick, och om man har en ganska 

klar bild hur det här kommer att lösas.”

”Det tror jag görs väldigt tidigt, alldeles för tidigt, innan man gör verksamhetsanalysen så 

funderar man på hur det ska lösas, tyvärr…”

”Faktiskt första gången man kommer i kontakt med problemet eller personerna”

Intervjusvaren kan tolkas på olika sätt men för det första är i princip alla överens om att den 

första grova bilden av en lösning, i ett systemutvecklingsprojekt, kommer (uppstår) mycket 

tidigt i arbetet. Av svaren verkar det som att detta inte är något önskvärt, någon sa till och  

med att det var farligt att få bilden alltför snabbt. 

Att  den  första  bilden,  dvs.  visionen,  uppstår  tidigt  är  helt  i  linje  med  de  idéer  som 

Stolterman tidigare presenterat. Han menar på att enligt dessa idéer är det också möjligt att 

förklara  varför  de  intervjuade  var  störda  över  att  visionen  uppstod  så  tidigt.  En  sådan 
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reaktion  kan  nämligen  tolkas  som  att  svaren  på  frågan  inte  stämmer  överens  med  den 

allmänna föreställningen om systemutveckling som de intervjuade har. Enligt den allmänna 

föreställningen, ska en noggrann och detaljerad verksamhetsstudie utföras innan några idéer 

till lösningar tas fram. Resonemanget bygger på idén att man genom verksamhetsstudier ska 

hitta det problem som sedan ska ligga till grund för ett designförslag.

En annan fråga som Stolterman behandlade i intervjuerna, handlade om hur de ansåg att 

noggranna  verksamhetsstudier  är  onödiga  eftersom  designförslagen  ändå  uppstår  innan 

dessa utförs, svarade några att så var inte fallet. Syftet med dessa metoder beskrevs istället 

som att metoder bör vara eller kan ses som ett sätt att verifiera och justera den vision som 

uppstod tidigt.

”Metoderna ska ju hjälpa dig att omvandla en idé till något synligt, sedan ska du kunna 

testa den här synliga bilden och se, var det verkligen det här vi ville ha?”

Den beskrivning  av  processen  som de  intervjuade  ger  liknar  Stoltermans  beskrivning  av 

visionens och operativa bildens uppkomst och funktion.  Att anta att verksamhetsstudier i 

praxis  inte  i  första hand används för att  bygga en komplett  bild  av en verksamhet,  utan 

verksamhetsstudier  bör  istället  ses  som  ett  sätt  att  fortlöpande  testa  och  utveckla  det 

lösningsförslag som redan på ett tidigt stadium existerar, verkar vara en rimlig tankegång. Då 

de intervjuade vet (från metoder m.m.) att designförslag inte ska uppkomma i ett så tidigt 

skede av systemutvecklingsarbetet, försöker många hålla tillbaka sina idéer, åtminstone hålla 

idéerna för sig själv23. 

”Jag tror att det är en risk att alla jobbar efter sin målbild och man har inte den här målbilden 

gemensamt.”

”Det kanske är en bild som jag har inom mig samtidigt så är det ju så att beställaren har en 

bild och kollegorna har en annan och användaren har en tredje.”

Alla som är delaktiga i  projektet styrs i  sitt  fortsatta arbete av sin respektive vision, men 

eftersom dessa visioner  ej  diskuteras öppet,  uppstår svårigheter.  Några av de intervjuade 

ansåg  att  den  första  visionen  i  stor  utsträckning  påverkar  på  vilket  sätt  i  projektet  som 

verksamhetsstudier utförs. Om olika personer har olika visioner, uppstår även konflikter i 

sättet att bedriva dessa studier19.

En av Stoltermans vinklar är också rationalitet och när de intervjuade fick frågan om vad 

det  innebär  att  arbeta  rationellt,  blev  svaren  mycket  knapphändiga  och  visade  att  de 

intervjuade  inte  hade  någon  uttalad idé  om  vad  som  kännetecknar  rationellt  arbete. 

Försöken till  definitioner  som kom fram,  bestod huvudsakligen  av  två  typer,  Stolterman 

kallar dessa för produkt- och processrelaterad syn på rationellt arbete. En typ av argument 

utgick ifrån att om resultatet blev bra och färdigt i tid, hade arbetet skett på ett rationellt vis. 

Ett sådant resonemang kan ses som en produktrelaterad syn, exempelvis:

”Att man får saker och ting färdigt på den tid det är tänkt och att det blir ett snyggt och bra 

23 Stolterman (1991)
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resultat, då har man väl arbetat rationellt.”

Den andra och rätt vanliga varianten utgick från antagandet att om kunden (beställaren) 

var nöjd, hade arbetet skett rationellt. Totalt sett var det inte så många som förespråkade den 

produktrelaterade  synen.  I  stället  förespråkade  merparten  av  de  intervjuade  en 

processrelaterad rationalitet. Bland annat hävdade dessa att arbeta rationellt är som följande:

”gör saker enligt ett visst schema, en viss gång, ett mönster”

”arbetar stegvis och för utvecklingen framåt”

Visserligen fanns det även några annorlunda försök till  definitioner där det efterlystes en 

förmåga att gå utöver det vanliga, det vardagliga. 

”Det innebär att jag på bästa sätt använder mina egna resurser, kompetens och dessutom gör 

det så snabbt jag kan. Att man spränger sin gräns.”

På frågan om att de ansåg att de arbetade rationellt om de inte använde någon explicit metod, 

svarade många att så inte var fallet. Deras svar var istället att de använder något som kallas  

för ”en egen metod”, dvs. även utan explicita metoder vet de hur de ska genomföra en process 

för att den skall kunna kallas rationell24. 

”Man har väl sin egen metod. Det tror jag.”

”Nej det tycker jag inte, man har alltid en metod, även om den inte har något namn så jobbar 

man alltid på ett visst sätt.”

Dock hade de intervjuade svårt att beskriva huruvida den egna metoden ser ut eller vilka  

principer  den  bygger  på.  Det  mest  förekommande  svaret  och  nästan  enda  var  att  de 

relaterade den egna metoden till erfarenhet. Den svarar inte på hur den egna metoden ser ut,  

den kan snarare ses om en förklaring som känns acceptabel.

Att systemutvecklarna har svårt att beskriva vad som menas med ett rationellt arbetssätt  

men  ändå  anser  sig  vara  rationella,  överensstämmer  med  den  syn  på  rationalitet  som 

Stolterman  tidigare  presenterat  i  boken  ”Designarbetets  dolda  rationalitet”.  Denna 

rationalitet  som  ”styr”  en  designprocess  kan  inte  existera  fristående  från  en  specifik 

designsituation.  Systemutvecklarna  har,  vad  de  själva  kallar,  en  mängd  erfarenhet  och 

erfarenhet kan ses som en mängd tankefigurer som inte går att kombinera till en helhet om 

det inte finns en konkret designsituation att applicera dem på. 

Systemutvecklarna anser ofta att metoden måste förändras, tas bort eller lägga till delar 

till den och på så sätt anpassa metodens rationalitet till ett tillvägagångssätt som de själva  

anser vara lämpligast i ett specifikt systemutvecklingsarbete. Frågan om huruvida det är svårt 

att inte veta hur metoden ska anpassas, var svaret att detta inte är ett problem (förutom för  

de mycket oerfarna). Erfarenhet är återigen argumentet att denna utgör en viktig del för vad 

utvecklaren anser sig veta för att kunna anpassa en metod till ett specifikt arbete. 

24 Stolterman (1991)
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En annan slutsats som Stolterman diskuterar är att systemutvecklarna har svårt att kunna 

säga något genomtänkt om sitt sätt att arbeta, eller om sin syn på vad som utmärker en god 

rationalitet. Emellertid visar det sig att de inte själva ”lider” av detta. De anser sig själva att 

de arbetar rationellt och att de kan avgöra hur arbetet ska ske i ett specifikt fall och hur en 

metod ska anpassas osv. Enligt Stolterman är detta en sorts ”beredskap” som de använder 

när  de  ställs  inför  designsituationer,  denna  gör  att  de  i  varje  specifikt  fall  utvecklar  en 

rationalitet.  Det  är  en  rationalitet  som  bygger  på  systemutvecklarens  tankefigurer  som 

han/hon utvecklat under en längre tid. Sådana tankefigurer tar tid att utveckla och uppfattas 

av dem själva som erfarenhet.

 

”Man får vara klar över att den som är erfaren har ju på sätt och vis en egen metod, fast  

den är hans egen, någonting som har byggt upp under lång tid……Så det är inte rätt att säga 

att den som är erfaren jobbar utan metod, tror att han inte arbetar efter någon etablerad 

metod.”25

3.2.1 Standardisering och praxis
Som vi har nämnt tidigare, anser vi att metoder som tillämpas inom systemutveckling är en 

typ av standards då de används för att ”likforma” verksamheten. Med likformigheten kan de 

nämligen ge försök till att säkerställa kvaliteten på vad de levererar. 

Brunsson  och  Jacobsson  menar  att  problemet  med  dagens  standarder  är  att  de  inte 

hämtar något stöd från den moderna empiriska vetenskapen. Det har växt fram en idealbild  

om hur  ett  framgångsrikt  företag bör och ska se ut;  kundorienterade,  ha väl  avgränsade 

processer,  organisationer  antas vara möjliga att  styra,  ha mål som är mätbara och ha en 

ledning  som  styr  organisationen.  Detta  överensstämmer  inte  med  den  empiriska 

vetenskapen, som konstaterar att organisationer inte alls agerar på samma rationella sätt i 

praktiken.  Författarna  kritiserar  diskursen om standards  för att  mer  handla  om prat  om 

praxis än om faktisk praxis. Med andra ord standardiseras pratet om praxis.

Standarderna bygger mycket av sitt innehåll från den populistiska managementkulturen, 

som i sin tur baseras mer på framgångssagor och moden (om vad som är framgångsrecept)  

än verklig vetenskap. Detta är ett problem menar författarna, därför att det först och främst 

bygger  på  löst  grundad  och  högst  flyktig  information.  Men  även  att  de  standarder  som 

utformas ofta inte håller vad de lovar. Genom att standarderna inte baseras på verklig och 

vetenskaplig fakta, riskerar även nästkommande standarder att upprepa samma mönster och 

därigenom också att fortsätta att misslyckas.

Standarder lovar ofta en rad olika saker om vad som kan uppnås med en viss standard, 

men man anger inte i detalj hur man ska uppnå den. Det är mer upp till de som tillämpar 

standarden att avgöra hur man vill tillämpa den aktuella standarden. Det räcker således med 

att den aktuella organisationen ger sken av att man följer standarden, genom att exempelvis 

dokumentera och fylla i formulär om hur man följer standarden, för att man ska anses följa 

standarden.  I  praktiken  behöver  man  inte  anpassa  sig  till  standarden  eller  ändra  sitt 

arbetsätt. Det uppstår därmed ett glapp mellan vad standarden säger och hur den tillämpas.  

Man kan med andra ord säga att man följer en standard utan att riktigt följa den i praktiken,  

då standards ofta inte anger hur de ska tillämpas. En standard tillämpas utan att egentligen 
25 Stolterman (1991)
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genomföra  någon  förändring  hos  den  egna  organisationen.  Teorin  säger  en  sak  och  i 

praktiken tillämpas den på ett annat sätt.   

Kunskapen  om  standarder  består  i  huvudsak  av  generaliserad  teori  som  är  omsatt  i 

skriven text. Då standarder generellt är på frivillig basis har detta medfört att kunskapen om 

standarder  snarare  sitter  i  dokumentationen  om  standarderna  än  hos  de  som  tillämpar 

standarderna. Kunskapen om standarders flyttas från de individer som tillämpar dessa, till 

standarderna. Det finns därmed ingen fysisk person som man kan vända sig till för att klaga  

hos när teorin inte går ihop med praktiken, då den är frivillig och baserar sig på en reglering  

utan ansvar26.

I nästa kapitel kommer vi att redogöra för de resultat vi erhållit från våra intervjuer för att  

slutligen analysera dessa från de olika analysinstrument vi har använt oss av.

4 Bytet  av  systemutvecklingsmetod  -  metodens 
betydelse för verksamheten

4.1 Bakgrunden till bytet av metod
För  lite  mer  än  två  år  sedan  fattades  ett  beslut  hos  Utveckling  AB  att  byta 

systemutvecklingsmetod.  De bestämde sig då för att den dåvarande metoden PPS, som hade 

funnits med ett längre tag, hade gjort sitt. PPS menade man, gav ett bristfälligt stöd i det  

praktiska arbetet, krävde en alltför utförlig dokumentation samtidigt som produktkvaliteten 

varierade. Detta var ett tillstånd som ej var önskvärt. Det hade därför växt fram ett behov av 

förändring bland medarbetarna, om en ny metod som skulle hjälpa Utveckling AB att komma 

tillrätta med dessa problem. Svaret fann de i den agila systemutvecklingsmetoden Scrum. 

Nedan följer en analys av de intervjuer som vi genomförde hos företaget. Intervjuerna bestod 

sammanlagt av åtta personer, varav sex av dessa hade erfarenhet från både PPS och Scrum. 

De  personer  vi  intervjuade  hade  inom  Scrum  följande  roller;  agil  coach,  gruppchef, 

teammedlemmar  (utvecklare),  produktägare  samt  Scrum  master.  Den  agila  coachen 

tillsammans med en av utvecklarna anslöt till företaget under tiden med Scrum och har ingen 

erfarenhet av PPS. Inom PPS var benämningen för Scrum master närmast jämförbar med 

rollen som projektledare, även om innebörden i de båda skiljer sig åt. Teammedlemmarna 

(utvecklarna)  gick  under  benämningen  projektmedlemmar  i  PPS,  agil  coach  har  ingen 

motsvarighet inom PPS. Övriga roller inom Scrum, som nämnts ovan, har förekommit med 

samma namn inom PPS, men den bakomliggande filosofin om hur de ska tillämpa dessa 

skiljer sig åt för samtliga roller mellan de båda metoderna. Vi kommer med hjälp av relevant  

litteratur  dels  försöka  få  en  förståelse  för  de  bakomliggande  motiven  till  byte  av 

systemutvecklingsmetod. Dels skall vi även att diskutera och ifrågasätta dessa motiv och den 

rationalitet som de har använt sig av, samt analysera vad detta byte egentligen har gett för 

företaget. Vad medför ett byte av systemutvecklingsmetod och för vem genomförs detta byte?

26 Brunsson & Jacobsson (1998)
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4.2 Tiden innan förändring - ”Ja, då tyckte man ju att det 
var bra. Men nu när man jobbar agilt är det så mycket bättre, 
finns inget i PPS som jag saknar.” 
Tiden med PPS, innan bytet till Scrum genomfördes eller var påtänkt, bad vi de personer som  

vi intervjuat att beskriva tiden med PPS. Överlag var inställningen milt positiv.

På  frågan  om  hur  de  upplevde  att  arbeta  inom  PPS  var  det  utvecklarna  som kanske 

uttryckte det största missnöjet med hur de tidigare hade arbetat även om de inte var ensidigt  

negativa. Bidragande orsaker till missnöjet var bland annat att de inte upplevde att metoden 

gav dem något direkt stöd inför det praktiska arbetet, som de i rollen som utvecklare, stod 

inför. PPS gav snarare stöd för projektledaren och anställda med högre befattningar, som 

utvecklare  befann  de  sig  istället  längst  ned  i  ”näringskedjan”.  Möjligheterna  att  påverka 

processen och sitt eget arbetssätt var därmed begränsat, det var alltid någon som sa vad eller  

vilka arbetsuppgifter som skulle utföras. De personer som bestämde vad som skulle göras, 

vanligtvis projektledarna, hade ofta dålig uppfattning om hur lång tid varje arbetsuppgift tog 

att  utföra.  Vidare  upplevde  de  att  projektledarna  främst  besatt  administrativa  och 

verksamhetsrelaterade kvaliteter framför tekniska, vilket försvårade insynen och förståelsen 

för hur utvecklarna arbetade rent praktiskt och vilka behov som fanns. PPS beskrevs också  

som ganska ”vattenfallsaktigt”, ”stolpigt” och stelt att jobba inom. Det var svårt att gå tillbaka  

om man upptäckte att något blivit fel och det tog lång tid innan man fick någon feedback på 

utfört arbete. Arbetet var ganska isolerat och individuellt, alla hade sina arbetsuppgifter och 

det var ganska dålig koll på vad de övriga medarbetarna arbetade med för stunden. Men de 

negativa uppfattningarna verkar ha framkommit under tiden med införandet av Scrum och 

exponeringen av denna. En av de intervjuade utvecklarna utryckte följande; 

”ja, då tyckte man ju att det var bra (PPS). Men nu när man jobbar agilt är det så 

mycket bättre, finns inget i PPS som jag saknar.”

De Scrum masters som vi intervjuade gav kanske ett mer nyanserat svar på samma fråga 

även om de också upplevde mestadels brister hos PPS. PPS uttrycktes vara bra på sitt sätt,  

när arbetet fortgick under längre tidsperioder. De lade ned mycket tid i början av processen 

och gick igenom det relativt grundligt. Design och kravdelarna upplevdes som genomtänkta. 

Vidare framhölls, att för kunder som vet precis vad de på förhand vill ha ut av processen, är  

PPS en väl fungerande metod under sådana premisser. Men hade något väl blivit bestämt, 

exempelvis  rörande  funktionalitet  hos  det  aktuella  systemet,  var  det  svårt  att  senare  gå 

tillbaka i processen och ändra dessa beslut. Att jobba under längre tidsperioder var inte alltid 

att föredra, då det var svårt att planera i detalj vad som kommer att hända om ett år framåt i  

tiden och planerna stämde sällan i slutändan. Vidare upplevdes PPS som pappersinriktad 

med betydligt större fokus på dokumentationen, för vissa blev det nästan viktigare att följa 

metoden  och  att  dokumentera  än  det  faktiska  slutresultatet.  Dokumentationen  hade  de 

förövrigt ett begränsat stöd ifrån. Projektplanen exempelvis kopierades rakt av från år till år,  

enda ändringen som gjordes var att byta datum.

Produktägaren  (Product  owner)  var  likt  utvecklarna,  övervägande  negativt  inställd  till  

PPS.  För produktägaren medförde PPS mycket arbete i form av omfattande dokumentation i 
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början och i slutet av processen, i mitten av processen utförde denne inte lika mycket arbete.  

PPS gav i praktiken varken stöd för styrning eller möjlighet till att påverka processen, vilket 

är en av grundtankarna med PPS. Liknelser gjordes med att skicka ut en båt på öppet vatten.  

Först packades båten full med saker som ansågs nödvändiga för resan, sedan skickades båten 

ut med kaptenen kvar på land. Vad som hände under resans gång kunde de bara gissa sig till, 

det var inte förrän båten kommit fram till slutdestinationen som de kunde se vad det hade 

blivit för slutprodukt. Först då kunde de fråga kunden: ”Var det, det här ni ville ha?”. Detta 

medförde  uppenbara  problem,  dels  för  kundrelationerna  men även  för  produktkvaliteten 

överlag.  Dokumentationen  upplevdes  inte  ha  gett  något  stöd  i  arbetet.  Denna  skrevs,  

arkiverades och plockades fram igen när  det  var dags för testning,  det  fuskades rätt  ofta  

genom att klippa och klistra från en rad andra dokument. Sedan var det osäkert om den 

skrivna dokumentationen överhuvudtaget lästes i slutändan, vilket bidrog till att man gradvis 

började skriva mindre och mindre dokumentation.

Gruppchefen var förhållandevis positiv till PPS även om denne var tveksam till huruvida 

dokumentationen var till någon egentlig nytta och om den stundtals överhuvudtaget lästes. 

PPS i hennes tycke var en bra metod för att styra upp saker och ting samt att den skänker  

struktur  till  processen.  Den  ger  god  framförhållning  och  är  tydlig  gentemot  kunderna,  

exempelvis gällande vad som har gjorts och vad som återstår att göra. PPS fungerar dock inte 

lika bra vid snabba förändringar.

På  frågan  om huruvida  PPS  i  teorin  överensstämde med hur  de  arbetade  i  praktiken 

menade samtliga, mer eller mindre tydligt, att även om de strävade efter att följa metoden så 

som den är skriven var det svårt att följa den fullt ut i praktiken.

Produktägaren menade att PPS förvisso var väl beskriven och definierad, men att den var 

så pass omfattande och svår att jobba efter att de indirekt tvingades till att ta genvägar och 

anpassa metoden på olika sätt, att följa den rakt av ansågs som omöjligt.

En  av  de  intervjuade  Scrum  masters,  ansåg  också  att  teori  och  praktik  inte  alltid  är 

förenliga.  Scrum mastern upplevde  det  som att  denne  arbetade  efter  en egen,  anpassad, 

variant av PPS. Att anpassa metoden efter verksamheten sågs som en självklarhet,  då en 

anpassning till verksamheten ansågs alltför svårt.

 

”Man tar russinen ur kakan, tar det bästa ur metoden och arbetar efter det.”

Utvecklarna upplevde inte att de hade någon större insikt i huruvida teorin överensstämde 

med praktiken utan menade att de mer jobbade på det sätt de blev tillsagd att jobba på. Exakt 

vilka regler eller föreskrifter som PPS medförde var inget utvecklarna direkt kom i kontakt  

med varken i teorin eller inom det praktiska arbetet. De ansåg att det var mer upp till den 

aktuella projektledaren att bestämma vilka delar av PPS som skulle användas, att de valde de 

delar som man hade behov av. Projektledaren var den som hade gått utbildning inom PPS 

och var således den som besatt kunskap om att följa innehållet i metoden.  

Vidare kan sägas att PPS sällan återgavs ur ett enskilt perspektiv, även då vi ställde en  

specifik fråga rörande PPS utan referens till Scrum, har svaren mestadels återberättats med 

utgångspunkt ur jämförelse till Scrum. Vilket kan ha föranlett den relativt entydigt negativa 

bild av PPS som framkom.   
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Sammanfattnings om PPS kan sägas är att det är en metod som har hängt med sedan 

början av 90-talet, då den skapades. PPS har uppenbarligen varit en metod som fyllt sitt syfte 

väl hos Utveckling AB under en längre tidsperiod, men med tiden har både marknaden och 

IT-branschen  förändrats  i  snabb  takt.  Detta  sätter  krav  på  mer  lättrörliga  och  flexibla 

organisationer för att möta dessa krav. PPS upplevdes inte kunna leva upp till den bilden och 

mot  den  bakgrunden  valde  de  att  överge  PPS  och  börja  med  den  agila 

systemutvecklingsmetoden Scrum. Mer om det bytet följer nedan.   

4.3 Behovet av förändring - ”Hur ska jag rätta det hära å 
hur tänkte vi från början?”
Företaget Utveckling AB upplevde att det fanns ett behov av en ny systemutvecklingsmetod,  

gärna då en agil metod som kunde öppna upp deras organisation och medföra att de kunde 

leverera kvalité och ändå vara ”snabbfotade”.  De kände sig ”låsta” vid beslut  eftersom de 

planerade sina projekt över en väldigt lång tid, de hade långa leveranscyklar som innebar att  

de  kunde  programmera  ett  halvår  för  att  sedan  börja  testa  några  veckor  innan  själva 

leveransen. Detta medförde att när utvecklarna började hitta fel, blev de ställda, eftersom det 

då hade gått lång tid mellan den tidpunkt som koden skrevs och själva testningen. Det kunde 

ofta röra sig om flera månader, vilket gjorde det svårt för utvecklarna att sätta sig in i den kod 

som exempelvis skrevs för sex månader sen. 

”Hur ska jag rätta det hära å hur tänkte vi från början?”

Den ”tröghet” eller som gruppchefen uttryckte det ”stora och sega”, gjorde att de fick kritik 

från kunderna på grund av att de producerade mjukvarorna, ändå levererades för sent eller 

innehöll bristande produktkvalitet. Utifrån intervjumaterialet finns en tydlig tråd om att just 

kvalitén var en bidragande orsak till varför de bytte. På grund av de långa leveranscyklarna 

blev kvalitén sämre på vissa delar eftersom utvecklingsarbetet inte stämde överens med vad 

som faktiskt hände och efterfrågades ute i den verkliga världen. 

En  annan  intressant  vinkel  gällande  kvalitetsproblemet  uppdagas  under  en  av 

intervjuerna  med  Product  ownern  (även  kallad  produktägare),  denna  menar  på  att 

långsamheten  resulterade  i  en  ond  cirkel.  Det  levereras  en  produkt  som  i  slutändan 

upptäcktes vara någonting helt annat än vad kunden faktiskt ville ha, kunden blir missnöjd 

och då ”slår” det tillbaka mot deras kundtjänst. Deras läge blir att de säger: 

”Okej, det var ett fel. Eller det andra, det här är inget fel, det ska vara så, men kunden  

upplever det som ett fel.” 

Felen  medför  sedan produktion/utveckling  hos  företaget  blir  belastat  med  en  stor  andel 

felhantering,  slutligen  blir  det  en  omöjlig  sits  eftersom  dessa  måste  rättas  och  därmed 

påverkar kvalitén på andra leveranser. 

Bland  utvecklarna  uppfattades  även  en  bidragande  orsak  till  bytet  just  vara 

kvalitetsproblem; 
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”Jag tror att man hade missat så många gånger, alltså liksom målet. Man hade 

levererat fel saker och på fel tid. Lite för många sådana saker tror jag. Och då var man som 

villig att pröva någonting nytt.”

Uppfattningen om varför det fanns ett behov av ett byte verkar också ha kunnat ligga i att de 

ville testa något ”nytt” för att se om det ge positiva effekter för deras verksamhet. Denna 

orsak verkar däremot inte vara ett huvudsakligt skäl utan snarare en ”bieffekt” av viljan att 

hitta  en  bättre metod.  Genomgående  verkar  således  en  huvudsaklig  orsak  handla  om 

bristande  kvalité  med  den  nuvarande  metoden.  Denna  öppnade  upp  för  ett  behov  för 

implementering av en ny metod i den delen av organisationen. Samtidigt fanns ändå längtan 

av att kunna få prova en ny metod i önskan om att kunna bryta sig ur den gamla, strikta  

metoden. Denna verkar dock ha återfunnits främst hos utvecklarna och det är nog inte så 

konstigt  med tanke  på  att  det  är  de  som  befinner  sig  längst  ner  och  utför  den  faktiska 

utvecklingen.  Självklart  påverkas  alla  av  ett  metodbyte  men  det  verkar  ändå  som  att 

utvecklarna kan ha ett större intresse för att byta arbetssätt eftersom det kan medföra många 

nya fördelar för dem. I det här fallet har det exempelvis gjort att utvecklarna kan ta mer 

ansvar och få en bättre överblick på vad som händer i projektet. 

En av de bidragande faktorerna (fast dock kanske en mer underliggande faktor till att byta 

metod) verkar också ha legat hos själva utvecklarna, som det nämndes i stycket innan, fick 

utvecklarna möjlighet att påverka och ta mer ansvar än tidigare. Gruppchefen formulerade 

det som följande; 

”Vi har haft massor av folk som har jobbat här i det tysta och suttit och kodat på sina 

rum, och det är många som har, som har blommat ut som blomknoppar. Nu står dom där 

och pratar och diskuterar, det tar liksom mer ansvar och engagerar sig.”

Gruppchefens upplevelse att detta har varit en av de underliggande orsakerna till att de bytte,  

med hjälp av Scrum har de kunnat engagera utvecklarna i längre utsträckning än tidigare. 

Enligt gruppchefen fick projektledarna ofta ”sopa” före eller efter i projekten, dvs. att de fick 

se till att saker och ting blev utförda på ett korrekt sätt. Just detta har nog upplevts som en 

mycket påfrestande situation vid leveranser. När de bytte metod kunde utvecklarna förstå 

helheten av projekten bättre vilket medförde att de blev mer införstådda och villiga att ta 

ansvar för vad som faktiskt levererades. Förut arbetade kanske en utvecklare bara med att 

koda  en programvara,  denna skickades  sedan bara  vidare  för  att  bli  godkänd  och  sedan 

vidare till nästa instans. Det fanns således ingen helhetssyn som utvecklaren kunde använda 

sig av, detta ledde till att kvalitén kunde bli undermålig och medföra att Utveckling AB fick 

felrapporter samt att deras support belastades hårt. Genomgående har alla utvecklarna varit 

väldigt positiva gentemot metodbytet och ansåg att det har blivit en stor förändring i deras 

arbete. 

Vidare  om  själva  övergången  diskuterade  vi  med  intervjuobjekten  huruvida  bytet 

handlade om att förändra verksamheten, dvs. bottnade bytet av att det var förändringen de 

var ute efter? De verkar ändå som att det fanns en drivkraft till att byta metod eftersom det 

fanns en viss ”frustation” i vissa grupper i företaget. Enligt gruppchefen var det en grupp som 
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upplevde  en  stor  frustation  över  att  det  var  mycket  jobb  och  de  kände  att  de  hade  lite 

påverkan i processerna och ville därför prova någonting nytt för att se om situationen kunde 

bli bättre. Sökandet efter förändringen blev därmed legitim eftersom de fick höra om en ny 

agil metod som kunde ge den  förändringen de sökte efter. En av utvecklarna uttryckte sig 

som följande: 

”Känns kul med ett nytt sätt att jobba, upplevde det inte negativt. Tänkte att det här kan 

man ju jobba med inom olika områden, t.ex. hemma kan man ju också sätta upp lappar.”

Det fanns således en väldigt positiv bild av det nya arbetssättet, det sågs som en förändring 

som medförde nya möjligheter och fördelar för utvecklarna än vad den tidigare metoden gav. 

Hur var då själva övergången till den agila metoden Scrum för Utveckling AB? I överlag 

verkar övergången har varit relativt smidigt enligt de flesta intervjuobjekten, de flesta var 

positiva medan vissa grupper har haft det svårare att anamma det nya arbetssättet. Enligt  

gruppchefen fanns det kanske en skepsis mot metoden i termer av hur organisationerna och 

beslutsgångar ska fungera med det nya arbetssättet.  Att ifrågasätta något är nog däremot 

sunt menar gruppchefen, folk har arbetat in rutiner som de följer och plötsligt kommer det in 

något  nytt.  Detta  måste  sedan  successivt  (om än  inte  på  en  gång)  överföras  i  den  egna 

individen eller gruppernas rutiner vilket vissa av de anställda kan uppfatta som jobbigt eller 

skrämmande rent av. Dock verkar ändå de ha funnits en bra drivkraft (i varje fall hos de vi 

intervjuade)  som  medförde  att  övergången  gick  smidigare,  dvs.  att  det  inte  bara  var 

motgångar hela tiden utan att de fann det nya arbetssättet intressant och att det var roligt att 

lära sig någonting nytt. På frågan hur de upplevde övergången från PPS till Scrum, svarade 

en av utvecklarna:

”Jag tycker det var jätteroligt. Jag gillar det. Det är alltid lite besvärligt när man ska 

lära sig nått nytt då man ska göra saker annorlunda till skillnad från tidigare.

Joanna: Det är kul att få ombyte? Utvecklaren: Ja, så länge man gillar förändring så är 

det nog inga problem.”

Det  fanns  således  en  uppfattning  om att  det  skulle  vara  ”besvärligt”,  detta  är  nog  inget 

konstigt utan det handlar snarare om att vi som människor vill ha en trygghet och tänker 

därför på förändring med viss skepsis. Samtidigt vill nog de flesta kunna utvecklas och har  

därmed  en  positiv  inställning  till  förändring.  I  intervjuerna  med  utvecklarna  fanns  en 

genomgående  positiv  bild  av  övergången  till  det  nya  agila  arbetssättet.  De  andra 

intervjuobjekten i  studien verkar även ha haft en i  överlag positiv bild av övergången till  

Scrum, en av produktägarna uttryckte sig som följande om övergångsarbetet: 

”Nä, det tycker jag inte, det har gått ganska fort. Sen har vi väl inte, det som väl är 

problemet just nu är väl anpassningen fullt ut mot det nya.”

Produktägaren nämner  sedan också ett  problem gällande roller,  som även framkom i  de 

andra intervjuerna, att dessa blir ”flytande”. Med ”flytande” menas att de inte är fasta och 
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därmed skapar  en  viss  ”oro”  hos  medarbetarna;  "Vad  ska  hända med mig  nu då  mina  

arbetsuppgifter  inte  är  angivna  i  Scrum?   Var  är  min  plats  i  det  här?" Dessa 

frågeställningar verkade återkomma i samtliga intervjuer då de flesta kände att det fanns en 

viss  oro  inför  att  de  inte  hade  någon vetskap  om vad  som faktiskt  skulle  hända i  deras 

organisation efter metodbytet. Det fanns även en problematik kring de gamla rollerna som 

användes  i  den  tidigare  metoden  PPS,  dock  verkar  denna  problematik  främst  gälla 

projektledarnas roller.  Detta beror  på att  deras roller  inte existerar på samma sätt som i 

Scrum  (det  finns  inga  ”ledare”  i  den  metoden)  utan  teamen  ska  vara  självorganiserade. 

Rollen  Scrum  master  är  inte  heller  en  typ  av  projektledare  och  fyller  inte  upp  det  

heltidsarbete  som  projektledare  hade  tidigare.  Gruppchefen  menade  på  att  de  ”gamla 

projektledarna” blev delaktiga i teamet på ett helt annat sätt än tidigare. Detta beror på att 

deras roll blev helt annorlunda än tidigare, de ansvarade inte bara för att vara Scrum master,  

utan fick även ansvara för andra delar i projekten. Att vara Scrum master innebär inte heller  

att det nödvändigtvis måste vara en person med en projektledarbakgrund utan det kan även 

vara en utvecklare som på halvtid har hand om den rollen i ett projekt. Just denna förändring  

med rollerna kan därmed bli förvirrande eftersom projektledarna inte längre har samma roll  

som förut.  De har  således inte  samma ansvar alls  och är  inte styrande längre  vilket  kan  

medföra vissa frustationsmoment för projektledarna, men även utvecklarna då.

Ett annat problem i övergången, även om detta också har upplevts positivt och medfört 

bra  resultat,  är  dokumentationsförändringen.  I  PPS  fanns  en  stark  central  administrativ 

dokumentation av projekten. Bland utvecklarna upplevdes detta inte som lika negativt då de 

som  sagt  ville  komma  bort  från  den  ”tunga”  dokumentationen  som  pågick  i  projekten.  

Däremot var det inte bara utvecklarna som tyckte att dokumentationen var ett besvärligt 

moment  med  PPS  utan  även  andra  i  organisationen  ansåg  att  denna  komponent  var 

tidskrävande och ofta onödig. Produktägaren som vi intervjuade anser att denna skillnad har 

varit tuff när de bytte metod eftersom de har fått utarbeta vilka verktyg som är bäst för den  

nya  metoden.  De  ville  således  förstå  hur  de  skulle  kunna  använda dokumentationen  för 

exempelvis  product backlog som de använder  för att dela  in arbetsuppgifter  enligt  vilken 

prioritet de har. Även om det har varit en viss omställning, från en ”tung” dokumentation till 

en  ”tunn”,  medgavs  det  vara  nyttigt  för  projekten  då  den  blev  mer  användbar. 

Användbarheten ansågs ligga i att den var mer levande och därmed förändringsbar,  detta 

medförde  att  den  kunde  användas  mer  aktivt  än  i  den  tidigare  metoden  (där 

dokumentationen  bestod  av  stora  pärmar  som snarare  var  ett  tvång  än  ett  hjälpmedel  i  

projekten). 

Slutligen avslutar vi denna empiridel med att nämna att behovet av bytet inte kom från 

hela organisationen utan det var främst den här delorganisation (Healthcare & Wealthfare) 

som drog igång förändringsarbetet inom deras verksamhet. Det kunde därför uppfattas som 

lite motigt eftersom det kanske inte ansågs vara ett beslut som togs på en högre nivå, de fick 

istället arbeta för att visa hur ett agilt arbetssätt skulle kunna resultera i bättre kvalitet än 

tidigare. Visserligen hade denna metod ändå använts i andra delorganisationer men kunde 

inte kallas Scrum helt och hållet pga. att de inte använde alla artefakter och så vidare. Den 

hade således blivit testad i andra delar och det var nog även detta som gjorde att den här 

delen av Utveckling AB valde att testa på den. 
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I  nästkommande  avsnitt  kommer  tiden  efter  förändring  att  diskuteras,  dvs.  hur  det 

faktiskt är att arbeta med den nya metoden.

4.4 Tiden efter förändring – ”…men man behöver ifrågasätta 
någon gång vad det är som vi gör, förändringen behövs. ”
Ny systemutvecklingsmetod och nytt  arbetssätt,  införandet  av Scrum, hur blev bytet  från 

PPS?  Nedan återger vi intervjupersonernas syn på Scrum och hur man upplever att arbeta 

inom metoden. Attityden gentemot Scrum var övervägande positiv.

På  frågan  om hur  de  upplever  att  arbeta  inom Scrum var  det  i  princip  bara  positiva 

kommentarer från samtliga tillfrågade, men det var kanske de personer som hade uttryckt 

det största missnöjet gentemot PPS som nu framstod som de mest positiva med bytet till  

Scrum,  nämligen  utvecklarna.  Om de  befann  sig  längst  ned  i  ”näringskedjan”  med PPS, 

upplever de nu snarare att de befinner sig närmare toppen av ”näringskedjan” med Scrum. 

De har en mer central och jämställd roll som utvecklare, med större möjligheter att både 

påverka utvecklingsprocessen som sådan men också sin egen arbetssituation.  Utvecklarna 

kan i större utsträckning bestämma hur stor arbetsbörda de kan ta på sig, vad de upplever att 

de kommer att hinna respektive inte hinna i en aktuell sprint. Blir det för mycket uppgifter 

som ska utföras inom en och samma sprint kan de som utvecklare säga ifrån sig uppgifter,  

det blir då upp till produktägaren att prioritera vad denne vill ha utfört för typ av uppgifter  

och vad som kan plockas bort. De anser också att de som utvecklare kan föra en dialog med 

inblandade parter på ett annat helt annat sätt än tidigare. Exempelvis kan de genom att föra 

en kontinuerlig dialog med produktägaren, avråda denne från att genomföra vissa beslut som 

hade kunnat ha negativ inverkan på slutprodukten. Detta då istället för att ta konsekvenserna 

av felaktiga beslut  i  slutskedet av processen, som de upplevde var fallet med PPS. Vidare 

upplever man att, utvecklare som grupp, tillåts ta större initiativ till att hitta egna lösningar 

på olika problem inom teamen. Inom PPS gick utvecklare ofta till projektledaren i hopp om 

att finna en lösning på det aktuella problemet. Nu är det upp till teamen själva att i huvudsak 

lösa de problem som uppstår. Detta gör att utvecklarna känner att de är mer delaktiga i dels 

sitt  eget  arbete  inom  teamen,  då  de  tillåts  fatta  beslut  som  påverkar  den  egna 

arbetssituationen, och dels att de även får en större inblick i utvecklingsprocessen i stort.  

Men vad som framförallt framhölls som en fördel med Scrum var att de var mer delaktiga och 

ansvarstagande i det egna arbetet men även att de nu arbetade mer tillsammans, mot ett  

gemensamt mål. Detta menar de ha bidragit till mer glädje i arbetet och att det är roligare att 

jobba. Att gå tillbaka till PPS var inget alternativ och heller inget som saknades.

De  Scrum masters  vi  intervjuade gav  likt  svaret  om tiden med PPS även här  en  mer 

nyanserad och analytisk bild, men var likt utvecklarna i huvudsak positivt inställda till Scrum 

även om de också uppfattade en del brister med metoden i dagsläget. Scrum upplever de som 

en relativt enkel metod att införa och kräver heller inga stora resurser, i form av pengar, i det  

avseendet. Kravet på körbar kod istället för dokumentation upplevs ha bidragit till sänkta 

administrativa kostnader.  Som före detta projektledare inom PPS ansågs det som en klar 

fördel att teammedlemmarna nu tar mer initiativ och ansvar för det arbete som de utför. Det  

är  nu  inte  bara  en  person  som  bestämmer  vad  som  ska  göras,  utan  besluten  kommer 

underifrån (från teamen själva), vilket gör att de blir mer engagerade i sitt eget arbete. Som 
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chef/Scrum master slipper denne säga vad som ska göras utan kan istället fokusera på andra,  

viktigare arbetsuppgifter. Vidare anser båda att Scrum medför ett mer lättrörligt och flexibelt 

arbetssätt  än  PPS  då  man  kan  gå  tillbaka  i  processen  för  att  exempelvis  lägga  till  

funktionalitet eller ändra i koden om någon skulle upptäcka något fel.  Med införandet av 

Scrum  har  de  även  upptäckt  att  övertidsarbetet  har  minskat  drastiskt  samtidigt  som  de 

upplever att produktkvaliteten har blivit bättre. En av Scrum mastrarna upplevde det som lite 

svårt att få in tankesättet om sprintar i sitt team. Då detta team inte levererar något på ett  

halvår, framstår det då som lite konstigt att arbeta med sprintar. De upplevde att det var  

enklare att istället arbeta som man gjorde tidigare, inom PPS. Vidare upplevde de även att 

det i vissa fall var svårt att ha ett bra samarbete med produktägaren. Inom Scrum är det tänkt 

att  denne  ska  finnas  tillgänglig  för  teamet,  oftast  på  samma plats,  men det  förekommer 

ibland  att  den  aktuelle  produktägaren  är  placerad  utomlands  och  med  fokus  riktat  mot 

marknaden och kunderna snarare än mot teamet. Detta har  de då varit  tvungen att  lösa  

genom att ta in en ”proxy”, en person som får agera produktägare internt mot teamet. Detta  

upplevde de som problematiskt, att ha två stycken produktägare, då det blir oklart om vem  

som bär vilket ansvar.

Produktägaren upplevde att arbetet med Scrum medfört att denne nu har släppts fram till 

rodret  på  båten.  Nu  kan  denne  både  packa  båten,  skicka  ut  båten  på  öppet  vatten  och 

framförallt styra båten under dess färd. På så sätt kan de även kontrollera slutprodukten på 

ett helt annat sätt än tidigare, nu går det att styra framåt, bakåt och åt sidorna. Med PPS fick 

de vänta tills de kom i mål innan de fick se resultatet. Produktägaren upplever även att denne 

förstår bättre vad denne fattar beslut om nu och vilka konsekvenser det får för produktens  

utformning. Tack vare att produktägaren erhåller kontinuerlig feedback från utvecklarna får 

denne reda på vad som kan genomföras och inte. Detta medför att produktägaren upplever 

att denne får ett bättre beslutsunderlag och kan styra arbetet effektivare. Vidare finns det en 

högre toleransnivå för att begå misstag inom Scrum, då dessa kan upptäckas i ett tidigare 

skede och synliggöras bättre med Scrum. Även om Scrum medfört många positiva inslag i  

arbetet finns det även brister. Den lista som innehåller samtliga arbetsuppgifter som måste 

utföras  för  att  utveckla  den  aktuella  produkten,  product  backlog,  upplevs  ge  en  alltför 

fragmenterad och kortsiktig bild av utvecklingsarbetet.  Den stora övergripande bilden går 

förlorad  och  man  arbetar  mer  ”här  och  nu”  än  att  försöka  se  framåt,  ur  det  större 

perspektivet. Det finns mycket teknikrelaterad information som inte framkommer i product 

backlog samt en rad andra faktorer som inte blir synliga. 

”Det blir en en salig blandning av vad jag vill, vad någon annan vill och vad man är 

tvungen till, blir ganska rörigt och otydligt”.

Scrum har medfört många bra saker till organisationen men han framhäver samtidigt att det 

är för tidigt att i dagsläget avgöra om Scrum har tillfört någon verklig nytta i det stora hela.  

Gruppchefen  anser  att  det  är  en stor  skillnad  att  arbeta  inom Scrum istället  för  PPS. 

Framförallt upplever denne att det är mer glädje i arbetet bland teamen, till  skillnad från 

tiden med PPS. Fler teammedlemmar vågar nu ta mer ansvar och initiativ i sitt arbete vilket  

upplevs ge större utrymme för personlig utveckling.  Då teamen tenderar att sköta det mesta 
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av  arbetet  själva,  har  de  också  blivit  mindre  beroende  av  gruppchefen  (i  form  av  en 

auktoritet), som säger till om vad som ska göras eller lösa deras problem. Gruppchefen blir 

därmed inte serverad information och problembilder på samma sätt som tidigare. Detta har 

medfört att gruppchefen numer aktivt måste söka reda på den information som behövs för att 

kunna fatta nödvändiga beslut,  vilket  har medfört  en stor  förändring i  dennes ledarskap.  

Vidare upplever hon att Utveckling AB blivit mer flexibel gentemot marknaden och att Scrum 

bidragit till högre produktkvalitet samt kortare beslutsvägar. Med Scrum tillåts man känna 

sig för, hitta sin egen väg, sitt eget sätt att arbeta.     

Vid  frågan  om  huruvida  Scrum  i  teorin  överensstämmer  med  praktiken,  med  hur  de 

faktisk arbetar, blev svaret både ja och nej. Samtliga svarade inledande på frågan att dom 

uppfattade att  de,  i  stor  grad, arbetade i  enlighet med vad som står  angivet  om Scrum i  

litteraturen.  Det  vill  säga  att  de  följer  de  cirka  sju  punkterna  (varierar  inom  Scrum 

litteraturen, vissa anger fler än sju) som återges i Scrum-litteraturen och som anses vara den 

del  av  metoden som man bör  följa.  Dock framgick  det  samtidigt,  hos  i  princip  samtliga 

respondenter, att de anpassat Scrum i olika utsträckning för att den skulle passa den egna 

organisationen. Samtidigt som de angav att de följer Scrum såsom den är skriven, framhölls  

det samtidigt att detta var en av Scrums styrkor, just att den går att anpassa till den egna 

organisationen. En av de intervjuade Scrum mastrarna uttryckte det som att det gäller att  

plocka ut ”russinen ur kakan”. Gruppchefen utryckte det som att man måste hitta sin modell 

att arbeta efter. Det finns vissa grundläggande principer som man bör jobba efter, i övrigt är  

det bra om man anpassar sig och försöka plocka godbitarna ur metoden. Man får inte bli för 

strikt i att följa metoden så att man inte vågar göra något avsteg.  Den samlade bilden av  

huruvida de följer Scrum, såsom den är skriven, framstod som något diffus.

Samtliga intervjupersoner upplevde det som en stor fördel med Scrum att de nu arbetade 

mer tillsammans, mot ett och samma mål. Inom PPS såg de varandra lite som olika parter 

med olika ansvarsområden och uppgifter, nu har de fått en större insikt och förståelse för hur 

andra arbetar och under vilka premisser detta sker på. Då teammedlemmarna träffas på en 

mer frekvent basis upplever de även att de fått en bättre kommunikation mellan de olika 

verksamhetsfunktionerna.  

Även här refererade de ofta till den andra metoden (i detta fall PPS), när man återgav sina 

åsikter om Scrum. Scrum återberättades sällan ur ett ”isolerat”  perspektiv.  Vilket här,  till  

motsatts till avsnittet med PPS, kan ha bidragit till den ensidigt positiva bild av Scrum.    

I nästkommande avsnitt kommer dessa resultat att diskuteras utifrån olika vetenskapliga 

perspektiv. 

4.5 Resultat; konsekvenser av metodbyte 
Ur vårt empiriska material  kan vi tydligt urskilja det faktum att PPS i jämförelse med 

Scrum, sedan bytet, upplevs som betydligt sämre än den sistnämnde. Både PPS och Scrum 

har anpassats till organisationen på ett eller annat sätt, detta till trots att Scrum är betydligt  

mindre specifik än PPS i sitt utförande. Scrum ses förvisso mer som ett ramverk än metod 

och innehåller endast ett fåtal punkter som bör följas och stödjer på så sätt en mer flexibel 

tillämpning. Men det är fascinerande, kanske än mer med PPS, att de ändå väljer att anpassa  

Scrum till verksamheten, då den knappt innehåller åtta punkter.  
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”Men det finns ju hela tiden olika metoder, när ni kommer ut och jobba då kommer ni att  

märka att ja nu är det ”det här” som gäller och nu kör vi på det. Sen behövs det som en  

förändring och då kommer det en ny modell också tror man att det är lösningen på allt och  

så kör  man på det.  Det  är  ju  hela  tiden dynamiskt.  Sen är  det  ju  lite  trend i  den här  

branschen, vilka metoder och så, det ser man ganska tydligt”

Precis som en av våra intervjuobjekt nämner, är det en dynamisk process som ofta inte 

följer det som var tänkt från början och när Utveckling AB valde att byta metod, visste de nog 

inte vad de gav sig in på. De hade en väldigt rigid metod som hade tydliga riktlinjer för hur  

och vad som skulle utföras i projekten. Tiden innan själva bytet saknade de flesta anställda 

kännedom om agila metoder (det visade sig med stor variation, vissa visste betydligt mer än 

vissa), vilket medförde att de inte var medvetna om att det kunde finnas något ”bättre”. En av 

intervjupersonerna på företaget uttryckte sig som följande: 

”ja, då tyckte man ju att det var bra. Men nu när man jobbar agilt är det så mycket 

bättre, finns inget i PPS som jag saknar.”

Då var det bra, men inte nu längre när de vet om det ”andra” sättet att arbeta, tiden innan 

verkade således inte innehålla alltför mycket problem. De arbetade med den metoden som de 

alltid hade gjort, samtidigt fanns det dock en sorts drivkraft av att använda den ”optimala”  

metoden. Enligt Stolterman, som använder sig av utgångspunkten att när det kommer till  

systemutveckling, domineras nästan allt teoretiskt arbete, framförallt vid metodutveckling, 

av  de  ideal  som  upplysningen  står  för.  Dock  kan  det  i  praktikens  värld  och  hos  aktiva 

systemutvecklare, spåra en klar romantisk grundsyn, med en förhoppning om något annat 27. 

Den ”optimala” metoden drivs fram av den här teoretiska förhoppningen om att ha ”rätt” 

tillvägagångssätt  för  att  kunna  leverera  högre  kvalitet.  Samtidigt  fallerar  denna  eftersom 

praktiken inte följer vad teorin föreskriver utan följer sin egen väg. Visserligen verkar dock 

företaget ha tagit fasta på detta genom valet att byta till agil systemutvecklingsmetod, de ville  

nämligen kunna förändra sättet de anställda arbetade och på så sätt öka kvalitén på deras 

leveranser. Upplysningens ideal följer med tätt vid metodbyten, då som det nämndes, finns 

en drivkraft  av att finna det ”perfekta” eller  ”ultimata” tillvägagångssättet. Organisationer 

söker en sorts ”sanning” för att kunna förverkliga målen i verksamheten på en högre nivå.  

Som Dahlbom uttrycker det: 

”The Enlightment is a goal-directed, problem-solving, cognitive enterprise in search of 

the objective truth about the world, society and man, on which to found its projects of 

change. Romanticism is a process-oriented, inspired, expressive movement inviting us to 

participate in bold constructions of uninhibited utopias.”

Som det visar sig verkar således agila metoder visa på en vilja av att söka ändra på detta  

27 Stolterman (1991)
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upplysningstänk genom att ge utrymme för mer flexibilitet än vad PPS gjorde28.

Ingen av de intervjuade ansåg att val av utvecklingsmetod var viktigt för kunderna. Många 

uttryckte det som att kunden oftast inte visste vilken metod man för tillfället använde och att 

man heller inte brydde sig om hur man jobbade, huvudsaken att slutprodukten levde upp till 

kraven. Företaget Utveckling AB var heller aldrig mån om att stoltsera om vilken metod de 

använder, då kunderna sällan ställer ingående frågar om det. Detta leder oss till att tro att  

byte av metod är en helt intern angelägenhet och att byte av metod i första hand inte rör sig  

om direkta krav  eller  önskemål  från kunden att  arbetet  ska ske på ett visst sätt utan att  

behovet  kommer  från  internt  håll.  Byte  av  utvecklingsmetod  är  således  inte  en  extern 

angelägenhet, åtminstone inte i detta fall. Vilken bild syftar då bytet av metod att fylla om det 

inte  görs  för  att  direkt  uppfylla  krav  från  marknaden  och  sina  kunder?  Måste  metoder 

tillämpas  för  att  kunna  strukturera  och  legitimera  arbetet  i  den  egna  verksamheten? 

Fitzgerald,  menar  att  det  just  är  detta  som  i  stort  är  metodernas  syften,  att  legitimera 

organisationsförändringar  och förändra de processer inom vilka  man utför arbetet29.  Just 

detta verkar ha varit fallet hos organisationen i Utveckling AB, de använde sig egentligen av 

metodbyte för att kunna legitimera en förändring av verksamheten. 

”Vi vet ju inte riktigt än idag om Scrum var rätt val för oss, kanske vi byter metod om ett 

tag igen, men i dagsläget känns det jättebra” 30

Enligt  Brunsson  &  Jacobsson  som  beskriver  arbetet  inom  standarder,  menar  att 

förfarandet kring standards och den rationalitet man använder sig av där har många likheter  

med det resonemang som förs inom systemutvecklingskretsar. Det har även likheter med det 

resonemang som Erik Stolterman använder sig av. Brunsson & Jacobsson menar att det inte 

är ovanligt att om företaget befinner sig i eller nyligen genomgått en större förändring att de 

anställda ser det gamla som dåligt och det nya som bra. Att säga eller inge de anställda i en 

känsla av att det nya är dåligt och det gamla är bra ger en kontraproduktiv effekt. För att  

kunna röra sig framåt, mot någonting nytt, ges försök till att framställa den gamla standarden 

som dålig  eller  direkt  bristfällig  (oberoende  om den faktiskt  är  det  eller  inte).  Samtidigt 

framhålls den nya standarden som lösningen på de problem som tidigare har funnits, den 

gamla standarden överges och den nya standarden tar vid. Dock upptäcks det efter ett tag att 

allt det som den nya standarden lovat att infria, har uteblivit. Jakten på en ny och bättre  

standard  tar  vid  och  så  fortsätter  jakten  på  den  optimala  standarden  som  ska  lösa 

organisationens problem. Detta är ofta relativt enkelt eftersom reformerna kan göras mycket 

vackrare  än  hur  vi  för  det  mesta  kan  presentera  dagens  praktik.  Reformförslag  kommer 

således att vinna över försök till försvar av den gamla ordningen. Med Brunsson & Jacobsson 

resonemang vill vi därmed påpeka att det nya metoder ofta ser ”bättre” ut, eller som det sägs 

”gräset är alltid grönare på andra sidan”. Detta medför därför ofta att många organisationer 

ser ett metodbyte som väldigt attraktivt eftersom den kan eventuellt infria nya funktioner i 

projekt som ej var möjliga tidigare31.

28 Dahlbom & Mathiassen (1991)
29 Fitzgerald, Russo & Stolterman (2002)
30 Fitzgerald (2006)
31 Brunsson & Jacobsson (1998)
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Som det har visat sig verkar behovet av förändring, själva metodbytet, bottna främst i den 

bristande kvalitet hos de produkter som företaget levererade. Den förra metoden tillgodosåg 

visserligen  behov  hos  organisationen  men  på  grund  av  långa  utvecklingscykler  upplevde 

många av de anställda att kvalitén sjönk. Precis som Stolterman diskuterar i ”Designarbetets  

dolda rationalitet”,  återkommer problematiken kring att  kunna leverera god kvalité med 

hjälp  av  en  metod.  Metoden  blir  inte  den  hjälp  den  ska  vara  eftersom  den  inte 

överensstämmer med själva praktiken. Den nya metoden ska utföra det alla metoder är tänkt 

att göra, det vill säga att möjliggöra för att kunna flytta kunskap och ansvar från processens 

utövare till metoden. Som det nämndes i teoretisk bakgrund, har vi som mål att objektivera 

kunskapen för att undvika ett personberoende. Detta medför att vi kan överföra kunskap till  

processen på effektivare och hållbarare sätt. Det är detta som företaget Utveckling AB söker 

att utföra med hjälp av den nya metoden. De vill finna en ”hållbarhet” mot att kunna leverera 

god  kvalité,  samtidigt  som de  även  ville  kunna  genomföra  någon sorts  förändring  inom 

organisationen. 

”Jag  tror  att  man  hade  missat  så  många  gånger,  alltså  liksom  målet.  Man  hade  

levererat fel saker och på fel tid. Lite för många sådana saker tror jag. Och då var man som 

villig att pröva någonting nytt. Och då var man som villig att pröva någonting nytt.” 

Detta  är  en  av  utvecklarnas  åsikter  och  genomgående  fanns  en  stark  åsikt  kring  själva 

kvalitetsproblemet, det var enormt viktigt för företaget att höja sin kvalitet för att kunna vara 

konkurrenskraftig på marknaden. Företaget sökte en metod för att kunna ”kontrollera” detta, 

Scrum i all ära, men den var dock knappast ett strikt styrmedel (metoden kan nämligen inte 

kallas metod utan är snarare ett ramverk). Detta medförde nog även att teorin inte riktigt 

kunde överensstämma med vad som händer i verkligheten. Med metoder som exempelvis 

PPS, fanns däremot en striktare (om inte för strikt) arbetssätt, mycket dokumentation och 

väldigt tydliga riktlinjer över hur saker och ting skulle utföras. Detta förbereder däremot inte 

för  en  större  överensstämmelse  men  kan  dock  kanske  resultera  i  att  metoden  följs  mer 

slaviskt och eventuellt ger en större ”säkerhet”. Hursomhelst verkar ändå denna fråga kring 

teori  och  praxis  och  god  kvalité  inte  vara  av  allvarlig  art  för  organisationen.  Utifrån  de 

resultat  vi  har  erhållit,  tyder  det  på  att  det  finns  en  sorts  överenskommelse  mellan  de 

anställda. Denna medför att de ändå lyckas leverera god kvalité då metoden ger utrymme för 

exempelvis att utvecklarna får möjlighet att ta med ansvar och förstå sin roll i projekten på en 

högre nivå. Metoden som sådan kan därmed ändå ge goda resultat även fast den inte följer 

själva teorin. Värt att nämna är också den nya metoden inte är en fast metod utan snarare ett  

ramverk och just detta är nog en viktig faktor till varför metoden faktiskt har resulterat i goda  

resultat  för  organisationen.  När  den  inte  stolpar  upp  precis  allt  som  ska  utföras,  finns 

utrymme för att  mycket mer och denna anomali från teorin tillåter att  de kan finna och  

utveckla ännu bättre produkter. 

Enligt Stoltermans kritik i boken  ”Designarbetets dolda rationalitet”, menar han att en 

designprocess är ingenting man på förhand kan konstruera eller att definiera i speciellt hög 

grad.  För  det  är  när  designern  befinner  sig  i  den  specifika  situationen  som det  kreativa  

språnget tas, planen/metoden blir mer ett stöd än ett absolut om och man kan utgå ifrån 
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denna plan när man väljer att ”ta ut svängarna lite”. 

Suchman menar  i  hennes  text  Plans  and situated  actions,  att  det  finns  en  uppenbar 

skillnad mellan en faktisk plan och vad som faktiskt händer, vad som Stolterman definierar  

som ”praktikens anomalier”, och menar att handlingar är situationsbundna. Människor har 

ofta en på förhand definierad plan, om hur denne ska agera i en viss situation. Men denna 

plan kan  komma  att  måsta  ändras,  beroende  på  vad  som faktiskt  händer  i  den  aktuella 

situationen. Om situationen avviker från planen, tvingas man nyttja tidigare erfarenheter och 

kunskaper  för  att  klara  av  situationen  och  man kliver  då  också  bort  från  den  plan  man 

tidigare  skapat.  Planer  tenderar  att  ändras  närväl  personen  faktiskt  befinner  sig  i  den 

aktuella  situationen.  Istället  för  att  konstruera  planer  på  förhand,  tror  Suchman  att 

människor skapar planer under tiden de befinner sig i en viss situation, där förändrar och 

anpassar man planen i förhållande till vad som just har hänt. Hur man kommer att agera är 

beroende av vilken situation man befinner sig i, samt tidigare erfarenheter och kunskaper.

Hennes text kan också tolkas som en indirekt kritik mot ingenjörsprocesser och deras sätt  

att betrakta världen, att allt är förutbestämt och att det enda vi kan göra är att anpassa oss32.

Som Stolterman diskuterar kring designprocessen, är en grundläggande anomali att den 

ofta och lite slarvligt beskrivs som ingenjörsprocesser. Enligt denna syn ska systemutveckling 

bedrivas och betraktas till stora delar som en linjär process där varje steg är deducerbart ur 

det tidigare steget. Detta anses enligt de flesta systemutvecklare vara en alltför ”snäv” och 

förenklad syn på processen, det verkar däremot var en grundsyn som ligger djupt rotad och 

som dessutom är mycket svår att förändra. Precis som Stolterman vill visa, innehåller många 

metoder en rätt så förenklad syn på systemutveckling, denna kan därmed anses bidra till att 

just  teorin  får  problem  att  överensstämma  med  praktiken.  För  att  vi  ska  kunna  få  en 

överensstämmelse (i varje fall i någon bemärkelse), bör vi inte fastna i våra alltför ”snäva” 

metoder  eller  ramverk.  Metoden som Utveckling AB valde att  byta  till,  kan ha  varit  och 

verkar  vara av god art  för  att  undvika  denna problematik,  dvs.  att  den blir  alldelens  för 

enkelspårig och inte ser till vissa delar i processen. Samtidigt innebär en sådan metod även 

stora risker för en organisation och vi anser att en organisation som är mindre, förmodligen 

inte skulle kunna implementera den på samma vis som det här företaget har gjort. De har 

mer resurser att röra sig med vilket har medför att den har kunnat införas på ett rätt så  

smidigt sätt. Sedan handlar det självklart inte bara om resurser utan även om de anställdas  

inställning, i det här fallet verkar det ha funnits en väldigt positiv inställning gentemot nya 

metoder, detta medför därmed att metoden blir enklare att införa i verksamheten35. 

En annan viktig del som visar sig i den här verksamhetens övergång, är en längtan efter en 

rationalitet,  det  vill  säga en metod som kan  fylla  det  tomrum som den tidigare metoden 

misslyckades med att fylla. Som Stolterman diskuterar finns det således en sorts ”längtan” 

efter att kunna hitta en metod som uppfyller de krav som ställs på organisationen, en metod 

som kan vara ett verktyg för att kunna leverera högre kvalitet på ett bra och effektivt sätt. När 

organisationen valde att testa den nya metoden, såg de knappast denna bara som ett sätt att 

arbeta på nya sätt utan snarare fanns även högre ”längtan” efter att finna en optimal metod 

som kan leverera ännu mer än vad den tidigare gjorde. Med hjälp av olika förfiningar, har 

Utveckling AB förfinat metoden Scrum för att bättre passa deras egen verksamhet. Detta har 

32Stolterman (1991), Suchman (1987)
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medfört oanade förbättringar inom verksamheten, inte bara för den externa kvalitén utan 

även  för  den  interna  kvalitén,  dvs.  att  den  har  höjt  arbetsmoralen,  nu  är  exempelvis 

utvecklarna mycket mer benägna att ta ansvar och engagerar sig på ett helt annat plan än 

tidigare. 

Däremot menar dock Stolterman att denna förfiningsprocess eller spiral som han kallar  

det,  resulterar  i  en ändlös spiral  i  form av försök till  att  förfina de verktyg,  tekniker och  

metoder som vi redan har utvecklat. Detta fortsätter trots att det utvecklas en motsvarande 

besvikelsespiral,  frågan  blir  därmed  huruvida  företaget  Utveckling  AB:s  utveckling  av 

metoden även kommer att resultera i en besvikelse när den inte längre lyckas uppfylla vad de 

vill ha. Detta är nog dock oundvikligt med tanke på hur utveckling går framåt, företag byter 

metoder kontinuerlig och måste nog göra detta  för att  kunna vara konkurrenskraftiga på 

marknaden. Det vi vill försöka att komma i underfund med är också att bytet till nya metoder 

faktiskt handlar om förändring, en förändring som måste utföras för att kunna hänga med de 

”snabba svängarna” på dagens marknad. Om en organisation väljer att fortsätta med samma 

metod, kan de då överleva på marknaden? Är det ens möjligt frågar vi oss själva och om det  

ens  skulle  vara  möjligt,  hur  skulle  människorna  i  den  organisationen  utvecklas?  För  att 

kunna ha en utvecklande organisation där alla kan tillgodogöra sig ny kunskap och utveckla 

nya artefakter, visst behöver vi som systemutvecklare den här ”driven” för att kunna lyckas 

med detta? Stoltermans skriver i sin avhandling (1991):

”Tron på metoder och deras avgörande välsignande betydelse är så stark, att trots  

många besvikelser så upplevs ytterligare förfining som den enda räddningen”33.

Är metoder således den ”enda räddningen” för att kunna komma framåt i utvecklingen? Med 

det  material  vi  har erhållit  från intervjuerna,  ter sig  det  vara på det  viset,  inte bara rent  

kvalitetsmässigt  utan  även  för  den  egna  organisationens  utveckling  mot  att  bli  en  så 

framgångsrik verksamhet som möjligt.

5  Slutsats
I vår uppsats har det tydligt framkommit att teorin för det mesta inte överensstämmer med 

vad som faktiskt sker i praktiken. Metoder tillämpas för att kunna kontrollera praktiken men 

huruvida  detta  går  att  fullfölja  fullt  ut,  ter  sig  vara  en  svår  uppgift.  Även  om  många  

organisationer  försöker  åstadkomma  en  bättre  överensstämmelse  mellan  vad  som  är 

föreskrivet  och  vad  som händer  i  praktiken,  har  det  visat  sig  att  det  är  naturligt  att  de 

”scheman” som på förhand utformats, inte fullföljs. Utveckling AB verkar inte se detta som 

ett problem utan anser snarare att en metod ska vara lättrörlig för att kunna vara ett bättre  

stöd för verksamheten. Metoden i sig ska därmed inte ses som något att luta tillbaka sig på,  

det är inte metoden som är det viktiga utan det är produkten/tjänsten som framställs som är 

det centrala. Att teorin inte följs till fullo, behöver därmed inte vara negativ utan kan snarare 

medföra positiva effekter för den egna verksamheten. 

Vidare  angående  behovet  av  metodbyte,  har  det  visat  sig  att  denna  ofta  ligger  i 

kvalitetsproblem men också att det handlar om att vara konkurrenskraftig på marknaden.  

33 Stolterman (1991)
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När kvalitén försämras och de anställda upplever problem med den nuvarande metoden, ser 

de om sig efter en ny metod som kan tänkas uppfylla de nya kraven som nu är viktiga för 

organisationen. 

Samtidigt fanns det även en ”kraft” för en förändring och ett ”sug” efter en ny metod som 

just kan medföra detta. Som det diskuterades i analysen av vår empiri, blir denna kraft ett 

underlag för en ändlös ”förfiningsspiral” som Stolterman väljer att kalla det. Utveckling AB 

kände av hur den gamla metoden inte längre kunde uppfylla de nya krav som marknaden 

ställde och började därmed se framåt, efter något nytt. De såg förändring som innebar ett 

nytt arbetssätt, denna skulle inte endast medföra god extern kvalité gentemot deras kunder 

utan även resultera i  god intern kvalité.  Den interna kvalitén i  en organisation är väldigt  

viktigt eftersom den egentligen är en förutsättning för att kunna leverera god extern kvalité. 

Detta har återkommit genom åren i litteraturen, när de anställda är nöjda med sitt arbete,  

framförallt trivs bra med det och bryr sig om vad händer med det de framställer i sitt arbete.  

När de här olika kvalitetsparametrarna tillgodoses kan därmed de externa kvaliteterna ökas 

och på så sätt höja hela organisationens kvalité. ”Suget” efter en ny metod och den förändring 

de  söker,  verkar  således  vara  något  som  medföljer  naturligt  när  de  uppmärksammar 

kvalitetsproblem  i  verksamheten.  De  vill  höja  den  interna  och  externa  kvalitén  med  ett 

metodbyte för att kunna optimera sin verksamhet. 

Denna förändring de söker, försöker de således legitimera med hjälp av en metod. Utan en 

formell metod blir det svårt att kunna få medvind i en organisation vilket gör att metoden blir 

en förutsättning för att kunna genomföra förändringen. I Utveckling AB blev därmed Scrum 

och dess potential att förändra verksamheten, ett legitimt skäl till varför de ska genomföra en 

förändring. 

I överlag verkar således detta byte handla om kvalitetsproblem men också om drivkraften 

till förändring, de ser nya metoder som ”bättre”. De blir som nya reformer som kan förändra 

deras verksamhet totalt, inte bara strategiskt utan även på den operativa nivån. Cheferna,  

såväl utvecklarna, fick möjlighet till att utveckla sig (även om detta förmodligen innebar en 

större  fördel  för  utvecklarna)  och  på  så  sätt  öka  de  olika  kvalitéerna  i  verksamheten.  

Huruvida dessa svar ter sig vara varför organisationer byter metod, kan vi ändå inte fastställa  

om det är detta som alla organisationer ser till men i det här fallet, hos företaget Utveckling  

AB, hittade vi dessa orsaker till metodbytet. Utifrån den litteratur vi har behandlat kan vår  

studie  också  ses  vara  en studie  som utgör  ett  bra  underlag  för  att  faktiskt  förstå  varför 

organisationer väljer att byta metod. Men är det verkligen kvaliteten som styr en verksamhets 

vilja  till  förändring  eller  det  rent  av  bara  ett  driv  till  att  kunna  utveckla  den  egna 

organisationen och dess kultur?
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