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Sammanfattning 
 

Litteratur inom systemutvecklingsområdet menar att det är vanligt att anpassningar 
görs vid användandet av formaliserade systemutvecklingsmetoder. Vissa författare 
menar även att det inte finns mycket stöd för hur dessa anpassningar bör utföras. 
Undersökningen som genomförts i denna rapport genom intervjuer med sex 
systemutvecklare syftar till att klargöra anledningen till att anpassningar görs samt 
vilka positiva och negativa effekter detta kan medföra. Vidare syftar arbetet till att 
klargöra om ett eventuellt förbättrat resultat kan uppnås med hjälp av anpassningar 
och vilka svårigheter som kan finnas med att göra anpassningar. Arbetet avser även 
att ta reda på om systemutvecklarna använder samma metoder i alla projekt eller om 
metodvalet varierar och även om samma anpassningar görs av metoden till alla 
projekt. Slutligen undersöks även vilken roll utbildning och erfarenhet spelar för 
benägenheten att göra anpassningar. 
 
Resultatet av undersökningen visar att vissa alltid använder sig av samma metod i alla 
projekt medan andra varierar metodvalet från projekt till projekt. Respondenterna är 
överens om att anpassningar måste göras av metoderna för att kunna utnyttja dem på 
ett effektivt sätt som är anpassat till varje specifikt projekt och företag. 
 
Nyckelord: Informationssystem, Systemutvecklingsmetoder, Anpassning av 
systemutvecklingsmetoder, Effekter och upplevelser av att genomföra anpassningar. 
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1 Introduktion 
 
Enligt Andersen (1994) kallas arbetet med att utveckla informationssystem (IS) för 
systemutveckling. Ett informationssystem ska kunna bearbeta stora mängder 
information på många olika sätt. Då de flesta verksamheter idag är mycket komplexa 
krävs experthjälp för att klara av utvecklingen av ett nytt informationssystem. De 
personer som arbetar med informationsystemsutveckling och besitter expertkunskap 
inom området kallas för systemutvecklare (Andersen, 1994). Även för en utbildad och 
erfaren systemutvecklare är utvecklingsprocessen komplex och de behöver därför stöd 
under arbetet. För detta använder många så kallade systemutvecklingsmetoder. 
 
Denna rapport behandlar användningen av systemutvecklingsmetoder och syftar till 
att undersöka om systemutvecklare som använder sig av metoderna gör anpassningar 
av dem till det specifika projekt metoden ska användas för. Rapporten kommer bland 
annat även att behandla orsaker och effekter av anpassningar. 
 
Enligt Avison och Fitzgerald (1995) finns det ingen allmänt överenskommen 
definition av vad en systemutvecklingsmetod är. De menar att en metod består av 
procedurer, tekniker och verktyg, alltså olika hjälpmedel för att hjälpa 
systemutvecklarna vid implementering av ett nytt informationssystem. Metoden 
består av ett antal faser som underlättar för systemutvecklaren att välja rätt teknik i de 
olika stegen i processen. De ser alltså metoden som en rekommenderad serie av steg 
och procedurer att använda sig av vid utveckling av informationssystem. Andersen 
(1994) menar att en metod ger en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet för att 
lösa ett visst problem. Vidare påstår han att om två personer använder samma metod 
på samma problem ska de kunna komma fram till samma resultat, så exakt beskriven 
bör metoden vara. Dock är metoder oftast inte så detaljerat beskrivna. Många är 
relativt generellt beskrivna då det är meningen att de ska kunna användas för så 
många olika projekt som möjligt. Vissa metoder ger dock mer utrymme för egna val 
och förändringar medan andra är relativt strikt beskrivna i varje steg. Detta gör att 
systemutvecklaren ofta får lita till sitt eget omdöme och sina erfarenheter. 
 
Att utveckla informationssystem är en komplex process, och det finns många aspekter 
att ta hänsyn till för att systemet ska bli användbart och underlätta för användarna. 
Systemutvecklare bör följaktligen vara väl insatt i sitt arbete. Enligt Avison och 
Fitzgerald (1995) måste de ha god kännedom om systemutvecklingsmetoder för att 
kunna utnyttja dem på ett effektivt sätt. Enligt en studie av Fitzgerald (1997) använder 
sig endast 40 % av en formaliserad metod. Dessutom visar studien på att många 
skapar sin egen metod, som anpassas för det specifika projektet. För att anpassa en 
metod krävs kunskap och erfarenhet och systemutvecklarna får här lita till sin egen 
förmåga då det enligt Hardy, Thompson och Edwards (1995) finns dåligt med 
riktlinjer för hur anpassningen bör gå till. Frågor som ska undersökas i denna rapport 
är således bland annat om systemutvecklarna ändå gör anpassningar av metoderna på 
egen hand och varför de valde att göra en anpassning av metoden. 
 
Det finns enligt Nilsson (1995) tre olika strategier för att använda metoder. Dels kan 
en och samma metod användas i olika omfattning. Utgångsläget här är en basmetod 
som sedan till viss del förändras från fall till fall. Den andra strategin innebär att 
använda en kombination av olika metoder där vissa delar väljs ur olika metoder som 
passar det aktuella projektet bäst. Den tredje strategin går ut på att plocka olika 
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komponenter från en eller flera metoder för att på så sätt skapa en för situationen 
användbar metod. 
 
Den tredje och sista strategin kan liknas vid method engineering (ME) vilket enligt 
Baskerville (1996) innebär att ett ramverk formas för anpassning, där metoder skapas 
för att matcha specifika organisatoriska situationer. 
 
Det finns stora möjligheter med att använda metoder, men även vissa problem. En 
fördel enligt Whitten, Bentley och Dittman (2001) med att använda metoder är att de 
ger ett konsistent, reproducerande tillvägagångssätt att använda i samtliga projekt. 
Detta minskar också risker och osäkerhet och ger en komplett dokumentation. Ett 
problem med att använda metoder enligt Fitzgerald (1995) är att det ibland felaktigt 
antas att alla metoder kan tillämpas på alla sorters problem. 
 

Problembeskrivning 
Efter vad som tagits upp i bakgrunden syftar detta arbete till att närmare beskriva av 
vilken anledning systemutvecklare väljer att göra anpassningar av systemutvecklings-
metoderna som används. Målet är också att närmare reda ut vilka effekter dessa 
anpassningar kan ge samt andra upplevelser utvecklarna kan ha kring detta ämne. 
Dessutom kommer betydelsen av utbildning och erfarenhet av anpassning till viss del 
att behandlas. 
 
Tillvägagångssätt  
För att undersöka arbetets problemprecisering finns ett antal olika tillvägagångssätt att 
välja mellan. De sätt som diskuteras som möjliga i rapporten är fallstudie, enkät, 
litteraturstudie samt intervjuer. De metoder som valts är litteraturstudie främst för 
bakgrunden, och intervjuer för själva undersökningen där sex personer på olika 
företag som anpassar metoderna de använder valts ut som respondenter. Frågorna i 
intervjuerna har sedan använts för att närmare undersöka arbetets problemprecisering. 
 
Resultat 
Det resultat som framkommit i rapporten med utgångspunkt i arbetets problem-
precisering är i korta drag följande: 
 
Respondenterna arbetar med systemutveckling och anpassar metoderna de använder. 
Det varierar vilken systemutvecklingsmetod respondenterna använder, dock är det ett 
flertal som använder RUP i större eller mindre utsträckning. Vissa respondenter 
använder alltid samma metod i alla projekt medan andra varierar metod från projekt 
till projekt. De flesta gör också lite olika anpassningar av metoden som används 
beroende på vad det är för slags projekt, men ofta blir det liknande anpassningar som 
görs i liknande projekt. 
 
Anledningar till att anpassningar görs är bland annat att metoden ska passa det 
aktuella projektet och verksamheten det utförs i samt även utvecklarnas arbetssätt. 
Metoderna är ofta också för generella och innehåller för många delar för att man ska 
kunna tillämpa allt i varje projekt. Anpassningarna gör också att ett bättre resultat 
uppnås som är lättare att förvalta. 
 
Det finns naturligtvis positiva effekter med att göra anpassningar eftersom det är så 
många som gör det men det kan även uppstå vissa negativa effekter. Det som upplevts 
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som positivt med att göra anpassningar av respondenterna är bland annat att resultatet 
av utveckling blir på samma nivå i förvaltningen. Genom att göra anpassningar görs 
inte så mycket onödiga saker som inte behövs i ett visst projekt. Det är bra med 
flexibiliteten vilket gör att en bättre arbetsgång fås, och följaktligen görs rätt saker för 
varje specifik utvecklingssituation. Negativa effekter som upplevts av att göra 
anpassningar är exempelvis att det kan vara svårt att veta vad som bör anpassas och 
hur mycket. En annan nackdel kan vara första gången en anpassning ska göras 
eftersom det då inte finns några namnstandards och biblioteksstrukturer för dokument 
etcetera vilket tar mycket tid att sätta upp. Ytterligare en nackdel är att det kan vara 
svårt att göra anpassningar mellan metoder när flera metoder används i ett projekt. 
 
De svårigheter respondenterna upplevt med att anpassa metoder är exempelvis att det 
är svårt att veta om rätt anpassningar görs. Det är också svårt första gången en 
anpassning ska göras eftersom nyttan och mervärdet med anpassningen inte är tydlig 
då. En annan svårighet kan vara att det finns ett ”gränsland” vad gäller anpassningar. 
Vissa delar i metoden är självklara att de ska eller inte ska vara med, medan vissa 
delar ligger i gränslandet och är svårare att veta om de ska användas eller inte. 
 
Att resultatet av utvecklingen borde bli bättre när anpassningar görs är de flesta 
överens om bland annat eftersom det ger ett standardiserat sätt att arbeta på så att 
resultaten blir likvärdiga från gång till gång. Om rätt anpassningar görs för det 
specifika projektet fås ett bättre arbetsflöde och utvecklingen blir snabbare och 
effektivare.  
 
Vad gäller utbildning för att använda och göra anpassningar av metoder har flera 
företag någon introduktionsutbildning när en ny person börjar, men kan även ha 
utbildningar senare. Dock är det genom att använda metoderna praktiskt som den 
bästa lärdomen och erfarenheten fås. I projektgrupperna är det också de mer erfarna 
som får dela med sig av sina kunskaper till de med mindre erfarenhet. 
   
 
1.1 Rapportens struktur 
Rapporten inleds med en bakgrund till problemområdet där grundläggande begrepp 
tas upp och förklaras, såsom IS, systemutveckling, systemutvecklingsmetoder samt 
anpassning av systemutvecklingsmetoder. Sedan kommer en problembeskrivning och 
en närmare precisering av problemet som ska undersökas, dessutom tas förväntat 
resultat samt avgränsning upp. Vidare beskrivs tillvägagångssättet för hur arbetet 
genomförts där metodval, urval av respondenter samt förberedelser och genomförande 
av intervjuer redovisas. Därefter presenteras det material som framkommit under de 
intervjuer som genomförts och därtill en analys av dessa. Rapporten avslutas med 
slutsatser samt diskussion kring arbetsprocessen och resultatet, dessutom tas vissa 
förslag till fortsatt arbete upp.
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2 Bakgrund 
 
Denna rapport behandlar informationssystem och de metoder samt anpassningar av 
dessa som används i samband med utveckling av ett system. För att ge läsaren en 
grundläggande förståelse för de begrepp som används och ligger till grund för 
kommande problemprecisering inleds bakgrunden med en definition av vad 
information, system respektive informationssystem är för något. Bakgrunden 
fortsätter med att beskriva och definiera metoder och användandet samt anpassningen 
av dessa. Det kommer också att ges en kortfattad förklaring till begrepp som används 
inom systemutvecklingen i nära anslutning till metoder, såsom modell, teknik och 
verktyg. 
 
 
 
2.1 Informationssystem 
 
Nedan ges exempel på definitioner av information, system respektive 
informationssystem. 
 
Andersen (1994, s. 14) definierar information som ”upplysningar om faktiska eller 
tänkta förhållanden”. Vidare menar han att det inte finns någon garanti om att de 
uppgifter som ges är riktiga. Det finns risk att informationen är bristfällig eller även 
felaktig. Därför kan det inte tas för givet att ett informationssystem alltid ger riktiga 
upplysningar, eftersom data som matas in kan vara medvetet eller omedvetet felaktig. 
Data består av en mängd symboler/signaler som bär information (Andersen, 1994).  
 
Ett system enligt Andersen (1994) betyder att det finns ett mönster, det vill säga något 
som är organiserat. Ett system som behandlar information kallas således för ett 
informationssystem (IS). Andersen (1994, s. 15) menar att det finns fem olika typer av 
informationsbehandling, och dessa är: 
 

− insamling 
− bearbetning 
− lagring 
− överföring 
− presentation 

  
Utifrån detta definieras sedan ett informationssystem som: ”Ett informationssystem är 
ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av 
information” (Andersen, 1994, sid. 15). 
 
Den definition som Apelkrans och Åbom (2001) ger av begreppet system liknar 
Andersens (1994) ovan beskrivna definition. Apelkrans och Åbom (2001) definierar 
ett system som en mängd element mellan vilka det finns vissa samband. De påpekar 
även att ett problemområde kan ordnas i olika delsystem, systemkomponenter, vilket 
är vanligt när stora system ska behandlas. Vidare skriver Åbom och Apelkrans (2001) 
att det finns öppna och slutna system. Ett system som tillåts att kommunicera med 
komponenter utanför sin systemgräns kallas för ett öppet system medan ett system 
som inte tillåts vara i kontakt med komponenter utanför systemgränsen kallas för ett 
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slutet system. Nedan visas en bild av hur ett system med ett antal delkomponenter kan 
se ut, Figur 1. 
 
 
Systemmiljö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Ett system med delkomponenterna A, B, C och D (efter Apelkrans & Åbom, 2001, sid. 18). 
 
 
En förklaring som liknar Andersens definition av informationssystem ger Whitten, 
Bentley och Dittman (2001, s. 8). Enligt dem definieras ett informationssystem på 
följande sätt: 

An information system (IS) is an arrangement of people, data, processes, 
information presentation, and information technology that interact to 
support and improve day-to-day operations in a business as well as 
support the problem-solving and decision-making needs of management 
and users. 

 
Definitionen ovan menar alltså att människor, datorer och information interagerar 
med varandra för att lättare lösa de uppgifter och problem som uppstår i verksamheten 
(Whitten et al., 2001). Då författaren av rapporten anser att denna definition samman-
fattar begreppet informationssystem på ett bra sätt kommer denna definition att 
tillämpas i rapporten. 
 
Whitten et al. (2001, s. 8) definierar även termen informationsteknologi (IT): 

Information technology (IT) is a contemporary term that describes the 
combination of computer technology (hardware and software) with -
telecommunications technology (data, image, and voice networks). 

 
IT är alltså enligt Whitten et al. (2001) ett nyare begrepp än IS och har att göra med 
tekniken inom data som kombineras med telekommunikation, IS i sin tur behöver inte 
ha att göra med datorer och teknik utan kan som Andersen (1994) nämner vara helt 
manuellt och ske utan maskinell bearbetning. Alltså är IS och IT inte samma sak och 
det är viktigt att skilja på dessa två termer.  
 
Då många IS idag innehåller datoriserade komponenter är det dessa som denna 
rapport kommer att inrikta sig på. 
 
Även Andersen (1994) menar precis som Whitten et al. (2001) att människor 
medverkar i ett informationssystem. Både människor och maskiner kan behandla 
information, även om det dock oftast är maskinerna som står i fokus vid utveckling av 
datoriserade IS. Ett informationssystem behöver dock inte nödvändigtvis använda sig 
av datorer, det fanns informationssystem även innan databehandling av information 

System 

A 

B 

C 

D 
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hade uppfunnits. Dock ger databehandlingen större möjligheter till att bland annat 
bearbeta informationen fortare samt att kunna lagra och komma åt stora mängder 
information. 
 
 
 
2.2  Systemutveckling 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av vad systemutveckling innebär. Nedan förklaras 
kortfattat några av de begrepp som ofta används i samband med systemutveckling. 
Sist följer en beskrivning av några förekommande utvecklingsmodeller. De modeller 
som tas upp är livscykelmodellen, protypparadigmet samt spiralmodellen. 
 
Enligt Bansler (1990) är systemutveckling inte ett väldefinierat begrepp, det har ingen 
entydig, godtagen definition. Bansler (1990) menar också att systemutveckling idag 
används som en samlande beteckning för begreppen systembeskrivning, systemanalys 
samt systemkonstruktion. Ordet systemering används dessutom ofta synonymt med 
systemutveckling. Bansler (1990) menar vidare att det finns tre förhållanden som bör 
observeras i samband med systemutvecklingsbegreppet såsom det allmänt används. 
Det första är att begreppet är knutet till händelser där utveckling och införande av 
datasystem utförs. Det andra är att målet oftast inte bara består av utveckling av ett 
datasystem utan att även införa en förändring av de nuvarande arbetsprocesserna och 
den nuvarande arbetsorganisationen inom verksamheten. Alltså kan systemutveckling 
ses som en slags organisationsförändring snarare än en teknisk konstruktionsprocess. 
Det tredje förhållandet gäller att begreppet systemutveckling oftast används enbart om 
aktiviteter som påverkar många människor och som äger rum i direkt anknytning till 
verksamheten som ska förändras. Detta betyder enligt Bansler (1990) bland annat att 
standardsystem som utvecklas för en marknad vanligen inte faller inom ramen för 
systemutvecklingsbegreppet. Däremot omfattas begreppet av val och införande av ett 
standardsystem i ett företag. Inte heller en person som utvecklar ett program för eget 
bruk innefattas av begreppet systemutveckling då det inte innebär någon 
organisationsförändring och det är inte heller flera människor som berörs. Bansler 
(1990) menar alltså att systemutveckling innebär de aktiviteter som genomförs i en 
verksamhet som har intentionen att utföra en förändring av arbetsprocesserna och 
arbetsorganisationen i verksamheten genom att utveckla och föra in ett nytt 
datasystem. 
 
Eriksson och Penker (1996) menar att systemutveckling kan ses som själva 
utvecklingsprocessen samt synsättet på att framställa programvarusystem, och det 
finns en mängd olika metoder för utveckling av system. Enligt dem utgörs enkelt 
beskrivet en metod av en notation och en process. De diagram och symboler som 
används vid beskrivning av modeller av programvarusystemet är notationen, och 
processen är en arbetsbeskrivning, alltså de aktiviteter som utförs under arbetets gång. 
Notationen och processen har ofta stöd av ett antal verktyg som gör det lättare att 
använda metoden. Vidare skriver Eriksson och Penker (1996) att en metod ofta 
innehåller ett antal faser. Det finns ett syfte med varje fas och faserna innehåller även 
riktlinjer för fasens utförande. Dessutom har faserna en mängd aktiviteter som ska 
genomföras och diagram eller dokument som ska framställas. För att beskriva ett 
system lägger olika metoder tonvikten på olika saker. Det finns varierande synsätt för 
att beskriva system vilka till exempel kan vara (Eriksson och Penker, 1996):  
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− Strukturell syn: där systemet betraktas utifrån en statisk beskrivning av 
strukturerna i systemet, det vill säga den fysiska uppbyggnaden i moduler eller 
funktioner av systemet. 

− Beteende syn: systemet beskrivs genom att definiera händelser i systemet samt 
genom att beskriva det dynamiska agerandet som sker vid dessa händelser. 

− Datamodelleringssyn: en definition av systemet ges genom informations-
mängderna som används i systemet och relationerna som existerar mellan 
skilda informationsmängder. 

 
 
Enligt Andersen (1994) kallas det arbete när ett informationssystem utvecklas för 
systemutveckling. Ett informationssystem har många uppgifter vad gäller att ta hand 
om och behandla information. Andersen (1994) menar också att det är viktigt att de 
blivande användarna är aktivt delaktiga i utvecklingsarbetet. Andersen (1994) tar upp 
begreppet pso-utveckling, det vill säga person-, system, och organisationsutveckling. 
Med detta menar han att det är viktigt att utvecklingen av informationssystem inte ses 
som en isolerad händelse, utan att medarbetarna och verksamheten också fortsätter att 
utvecklas under tiden.  
 
Andersen (1994, s. 42-43) skiljer mellan systemutveckling och systemering. Hans 
definitioner av begreppen lyder enligt följande: ”Man inleder systemutvecklingen 
med att planera informationssystemet. Planeringsarbetet kallas systemering.” 
”Systemutvecklingen består av systemering, realisering och implementering. 
Systemeringen är en del av systemutvecklingen, en mycket viktig sådan.”  
 
I och med att Andersen (1994) skiljer på systemutveckling och systemering skiljer 
han även på systemutvecklare och systemerare. Den som arbetar med 
systemutvecklingens alla arbetsuppgifter kallas systemutvecklare medan en 
systemerare endast är verksam inom systemering. Andersen (1994) menar att faserna 
från analys till implementering ingår i systemutvecklingen och att faserna analys och 
utformning ingår i systemeringen. 
 
Andersen (1994) nämner även att en viktig del i utvecklingsarbetet innan 
informationssystemet utvecklas är att användarna tillsammans med systemutvecklarna 
gör en analys för att nå fram till användarnas önskemål. Innan tekniska lösningar 
börjar diskuteras måste syftet med informationssystemet fastställas. Användarna har 
ansvaret för att redogöra för vad informationssystemet ska göra för att underlätta för 
dem i deras arbete, ansvaret för de tekniska lösningarna ligger på experterna, det vill 
säga systemerarna. Systemutvecklarna i sin tur har ansvaret för att känna till och ha 
erfarenhet om användningen av metoder och tekniker, och att kunna ställa frågor på 
rätt sätt till användarna för att få fram deras önskemål. Under utvecklingen av ett 
informationssystem används beskrivningar ur vilket systemet efter hand växer fram. I 
början är det de överordnade frågorna som det arbetas med för att slutligen gå över till 
att beskriva detaljer av tekniska omständigheter. För detta tillämpas olika sorters 
beskrivningar (Andersen, 1994).  
 
 
2.2.1 Hjälpmedel inom systemutveckling 

Inom systemutveckling finns några grundläggande begrepp som används som 
hjälpmedel. Dessa är enligt Andersen (1994): 
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− modell 
− metod 
− teknik 
− verktyg  

 
Dessa begrepp kan ordnas i en hierarki med modell som det överordnade begreppet 
(Andersen, 1994). En beskrivning av de olika begreppen ges nedan. 
 
Modell 
Modellen ger en överblick över utvecklingsarbetet. Den kan även kallas ramverk och i 
denna beskrivs i stora drag vilket arbete som ska göras och av vem. Modellen består 
ofta av olika delar, faser, då den täcker ett omfångsrikt arbete (Andersen, 1994). 
Under kapitel 2.3 kommer tre olika typer av modeller, livscykelmodellen, 
prototypparadigmet samt spiralmodellen att närmare beskrivas. 
 
Metod 
En metod är en mer detaljerad beskrivning av hur ett problem ska lösas än vad en 
modell är. Metoderna används för att besvara frågor som vilket behov av information 
som finns i organisationen med mera. Metoden bör också ange vilka 
beskrivningstekniker som är lämpliga att använda tillsammans med den (Andersen, 
1994). 
 
Kännetecken för en metod är enligt Andersen (1994, sid. 102): 

-     användningsområdet, det vill säga på vilka typer av problem den tillämpas  
- vilket arbete som ska utföras, och eventuellt hur detta arbete bör organiseras  
- vilka beskrivningstekniker som ska användas och hur 

 
Vidare skriver Andersen (1994) att en metod används för att lösa ett problem av en 
viss typ. Därför är det viktigt att vara medveten om vilka problem metoden är lämplig 
för och vilka den inte är lämplig för.  
 
En metods tillvägagångssätt bör vara så noggrant beskrivet att två oberoende personer 
bör komma fram till samma resultat om de utnyttjar metoden på samma problem. 
Dock är inte alla metoder utformade på detta sätt, många är mer grovt beskrivna vilket 
gör att utvecklaren själv måste använda sin subjektiva förmåga att bedöma vad som är 
lämpligt (Andersen, 1994). 
 
Då denna rapport kommer att behandla metoder och metodanpassning kommer 
ytterligare definitioner på och diskussioner kring metoder och metodanvändning att 
tas upp i kapitel 2.4. 
 
Teknik 
Tekniken är arbetssättet som används i systemutvecklingen (Andersen, 1994). Det 
finns ett antal olika tekniker, till exempel programmeringsteknik, 
kommunikationsteknik och beskrivningsteknik. Enligt Andersen (1994) är 
beskrivningsteknikerna de mest intressanta inom systemeringen. Dessa kan ses som 
ett slags ”recept” på hur en beskrivning ska göras och innehåller ett antal regler om 
hur en beskrivning av en del av verkligheten kan göras. En metod kan använda en 
eller flera beskrivningstekniker. Det finns givetvis även här vissa tekniker som är mer 
lämpliga för vissa problem än andra, så det gäller att välja rätt efter den rådande 
situationen (Andersen, 1994). 
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Verktyg 
Verktyget som används i systemutvecklingen är ett fysiskt hjälpmedel. Olika tekniker 
och metoder kräver ofta vissa speciella verktyg. Verktyget kan till exempel vara så 
enkelt som papper och penna men det vanligaste är ofta någon typ av dataprogram 
såsom CASE-verktyg (Computer Aided Software Engineering). Verktygen kan ge 
stöd till att använda en beskrivningsteknik men även en metod eller teckning rent 
generellt (Andersen, 1994). 
 
 
 
2.3 Systemutvecklingsmodeller 
 
När ett informationssystem ska utvecklas finns det olika sätt att gå till väga på. Enligt 
Goldkuhl och Fristedt (1994) ingår en metod ofta i en modellstruktur som uppger 
överordnad arbetsstruktur (fasindelning). I samtliga metoder finns något 
bakomliggande synsätt. Exempelvis kan det vara ett datadrivet, objektorienterat eller 
verksamhetsinriktat synsätt (Goldkuhl & Fristedt, 1994). Nedan beskrivs tre olika 
modeller som kan användas vid informationssystemsutveckling. 
 
 
2.3.1 Livscykelmodellen 

Livscykelmodellen innehåller ett antal olika faser som brukar gås igenom vid 
utvecklingen. Denna modell kan enligt Norin och Stöckel (1998) även kallas 
vattenfallsmodellen då den yrkar på ett sekventiellt tillvägagångssätt av 
utvecklingsprocessen. Enligt Andersen (1994) bör diskussioner föras innan själva 
utvecklingsarbetet startar om vilka problem och möjligheter som finns för 
organisationen, och här bestäms sedan vilka utvecklingsåtgärder som ska genomföras. 
När utvecklingsarbetet är klart kommer en drift- och underhållsfas, och slutligen 
kommer även eventuellt en avveckling av systemet. 
 
 
Figur 2. Livscykelmodellen kan sammanfattas i följande steg (efter Andersen, 1994, s. 48).  
 
 
Förändringsanalys 

   Valda utvecklingsåtgärder  
Analys 
    Kravspecifikation 
Utformning 
    Realiserbart informationssystem 
Realisering 
    Färdigt informationssystem 
Implementering 
    Infört informationssystem 
Förvaltning och drift 
 
Avveckling 
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Enligt Andersen (1994) kallas de två första faserna i livscykelmodellen ofta 
analysfasen, här bestäms vad informationssystemet ska åstadkomma. Faserna tre och 
fyra kallas utformningsfasen. Denna har två delar. Först bestäms vilken teknisk 
lösning som ska väljas utifrån vad systemet ska användas till, sedan görs en detaljerad 
lösning med hänsyn till den aktuella utrustningen och programvaran. I fas fem 
kommer själva ”byggandet” av informationssystemet, det vill säga realiseringen. 
Denna fas utgår ifrån materialet som framkom i utformningsfasen och består av 
programmering om det rör sig om ett datoriserat informationssystem, men den 
innefattar även arbetet med de manuella rutiner som fordras. I fas sex kommer 
implementeringen, det vill säga starten, av informationssystemet. Detta är ett arbete 
där dels olika experter och dels användare måste delta då det kan finnas både 
motivationsmässiga samt praktiska problem och kräver därför god planering och 
eftertanke. När denna fas är klar avslutas utvecklingsarbetet och systemet används i 
verksamhetens dagliga arbete. Fas sju handlar om drift och förvaltning, vilket innebär 
att under användningen kontrollera systemets kvalitet och ibland göra förbättringar. 
Den sista fasen slutligen, avveckling, innebär att när informationssystemet tjänat ut 
sin roll avveckla det och eventuellt sätta in ett nytt (Andersen, 1994). 
 
Den uppgift som kan sägas vara den viktigaste är analysen. Om denna inte utförs på 
ett bra sätt blir inte heller informationssystemet bra oavsett vad som görs senare. Det 
finns ingen möjlighet att kompensera en dåligt gjord analys med ett bra jobb i faserna 
som följer efter (Andersen, 1994). 
 
 
2.3.2 Prototypparadigmet 

En annan modell som kan användas vid utveckling av system är enligt Norin och 
Stöckel (1998) prototypparadigmet (the prototyping paradigm). Denna skiljer sig från 
den statiska, procedurella vattenfallsmodellen. Processen inleds med att samla in krav 
på systemet. Utvecklarna träffar kunderna och bestämmer de allmänna målen med 
mjukvaran och identifierar alla kända krav. En fokusering sker på områden synliga för 
användarna såsom användargränssnitt och grundläggande funktionalitet och en snabb 
design växer fram. Denna designmodell används sedan för att implementera en första 
prototyp. Norin och Stöckel (1998) fortsätter med att säga att när prototypen har 
skapats så ska den granskas av kunden. Denna granskning ger feedback till 
utvecklarna om vad som behöver ändras för att uppfylla kraven av systemet och en 
iteration startar av förfining för att ännu tydligare klargöra kraven genom att förbättra 
prototypen eller genom att bygga nya prototyper. Denna process resulterar i en 
komplett prototyp (Norin & Stöckel, 1998). 
 
 
2.3.3 Spiralmodellen 

Enligt Norin och Stöckel (1998) ingår i spiralmodellen även ett element av riskanalys 
till utvecklingsprocessen, vilket inte är fallet i spiralmodellen eller 
prototypparadigmet. Modellen presenteras som en spiral i vilken varje iteration 
representeras av ett varv runt fyra huvudaktiviteter vilka är planering, riskanalys, 
konstruktion och kundutvärdering. 
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Figur 3. Spiralmodellen (efter Norin & Stöckel, 1998, s.18). 
 
 
I varje iteration förfinas kraven och en mer komplett prototyp fås fram, antingen 
genom att fortsätta bygga på prototypen som skapades i första iterationen eller genom 
att bygga en ny. Riskanalysen slutar alltid med att ett beslut måste fattas om att gå 
vidare eller att kanske avbryta projektet om riskerna blir för stora. Konstruktions-
processen som görs i varje iteration kan utföras i både livscykelform och protoyping 
beroende på säkerheten på kraven (Norin & Stöckel, 1998). 
 
Norin och Stöckel (1998) menar vidare att då utvecklaren och kunden getts 
möjligheten att reagera på risker i varje iteration av modellen kan modellen sägas vara 
evolutionär. Den tillåter utvecklaren att använda prototypapproachen i vilket steg som 
helst i utvecklingen men ändå behålla det stegvisa tillvägagångssättet i 
spiralmodellen. 
 
Axelsson (1998) använder sig av en spiralmodell i systemutvecklingsmetoden 
Directmodellen som han tillsammans med några medarbetare konstruerat. Han menar 
att utvecklingsspiralen visar att det handlar om arbetssteg som är växelverkande och 
som har påverkan på varandra. I modellen finns en viss ordning som det är tänkt att 
följa mellan metodstegen men bara för att ett metodsteg behandlats en gång är det inte 
färdigt. Beskrivningarna som tas fram stäms av under tiden och bearbetas. 
 
Systemutvecklingsmetoder fokuserar olika mycket på faserna som ingår i de olika 
modellerna. Alltså kan ett flertal metoder användas i ett utvecklingsarbete för att få 
med alla faser. Till exempel skriver Avison och Fitzgerald (1995) att metoden 
SSADM innehåller mycket av de tidigare faserna i livscykeln såsom förstudie, analys 
och utformning, medan den inte ger något stöd i de senare faserna som realisering 
eller programmering men återkommer med visst stöd för implementering och 
utvärdering. IE är en metod som även den fokuserar mycket på de tidigare faserna 
men har även visst fokus på alla faserna hela livscykeln igenom (Avison & Fitzgerald, 
1995). Att undersöka vilka faser metoden täcker är också något som bör göras när en 
metod ska väljas till ett projekt. Genom att använda sig av en utvecklingsmodell kan 
systemutvecklaren också få stöd för att se att ingen viktig fas saknas i metoden som 
valts att använda. Kanske kan detta också vara en anledning till att metoder anpassas, 
att när vissa faser fattas behöver vissa tekniker läggas till. 

Planering Riskanalys 

Kundutvärdering Konstruktion 

Startpunkt för att 
försöka uppnå ett 
komplett system. 
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2.4 Systemutvecklingsmetoder 
 
Detta kapitel inleds med att ge en historisk tillbakablick om vad som initierade bruket 
av metoder och fortsätter sedan med ett antal olika definitioner, jämförelser och 
diskussioner av metodbegreppet. Vidare tas olika strategier för metodanvändning upp 
och även de möjligheter och problem som kan förkomma vid användande av metoder. 
 
 
2.4.1 Historik 

Avison och Fitzgerald (1995) skriver att fram till och med omkring 60-talet 
implementerades datorapplikationer utan stöd av en tydlig systemutvecklingsmetod. 
Vid den här tiden låg tonvikten istället på programmering av applikationer och därför 
eftersöktes speciellt duktiga programmerare. Detta medförde att systemutvecklarna 
var skickliga på den tekniska biten men ofta mindre bra på att kommunicera med 
användarna. Detta medförde ofta att användarnas behov inte tillgodosågs i tillräcklig 
utsträckning, med konsekvensen att informationssystemdesignen emellanåt inte var 
lämplig för applikationen (Avison & Fitzgerald, 1995).  
 
De flesta av programmerarna använde sig av tumregler och erfarenhet istället för att 
följa en formell systemutvecklingsmetod. Detta innebar att det var svårt att beräkna 
ett datum för när systemet skulle vara färdigt. Det behövdes också mycket tid till att 
korrigera och förbättra applikationerna när de väl satts i bruk. Användarna var 
dessutom ofta missnöjda med det färdiga systemet eftersom deras behov inte löstes av 
systemet. Dokumentation var inget som prioriterades och om den överhuvudtaget 
fanns var den oftast inte uppdaterad och programmerarna hade inte heller tid att göra 
det (Avison & Fitzgerald, 1995).  
 
Avison och Fitzgerald (1995) skriver vidare att det var på grund av dessa problem 
som många systemutvecklare började uppfinna och använda sig av metoder vid 
datainstallationer. 
 
 
2.4.2 Definitioner och användning av systemutvecklingsmetoder 

Inom systemutveckling finns det en mängd systemutvecklingsmetoder att använda i 
utvecklingsarbetet. Avison och Fitzgeralds (1995, s. 10) definition av en system-
utvecklingsmetod och en definition som även kommer att tillämpas i denna rapport 
lyder: 
 

a collection of procedures, techniques, tools, and documentation aids 
which help the systems developers in their efforts to implement a new 
information system.  A methodology will consist of phases, themselves 
consisting of sub-phases, which will guide the systems developers in 
their choice of the techniques that might be appropriate at each stage of 
the project and also help them plan, manage, control and evaluate 
information systems projects. 

 
Avison och Fitzgerald (1995) anser alltså att en metod består av ett antal olika 
hjälpmedel för att underlätta för systemutvecklarna vid införandet av ett 
informationssystem. Metoden består av olika faser som i sin tur kan innehålla 
subfaser. Dessa används sedan bland annat för att hjälpa systemutvecklarna att välja 
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rätt teknik i de olika stegen. Avison och Fitzgerald (1995) menar också att det inte 
finns någon allmänt överenskommen definition av vad en metod är. Vidare skriver de 
att generellt sett så kan en metod ses som en serie rekommenderade steg och 
procedurer att använda sig av vid utvecklandet av informationssystem. Goldkuhl och 
Fristedt (1994) menar också att en metod består av riktlinjer och definitioner för 
arbetssätt, notation samt begrepp. 
 
Avison och Fitzgerald (1995) säger även att systemutveckling bör ses som en process 
som involverar hela organisationen det vill säga alla användare och utvecklare med 
flera och inte som en rent teknisk process. Vidare påstår de att ingen metod kan ses 
som någon universallösning. Att användarna är viktiga är något som även Smith 
(1997) håller med om när han påpekar att mänskliga datasystem är sociotekniska 
system. Vidare skriver han att för att ett sociotekniskt system ska vara effektivt så bör 
den tekniska karaktären av lösningen (hårdvara och mjukvara) och det sociala 
systemet (människor och procedurer) vara i balans med varandra i miljön där det 
verkar.  
 
Smith (1997) fortsätter med att nämna att metoder för design har utvecklats eftersom 
systemutvecklarna insåg att det fanns svagheter med de traditionella 
tillvägagångssätten. Genom att införa användandet av metoder så förbättras processen 
av utvecklingen, men även resultatet av utvecklingen. Det underlättar också 
kommunikationen dels mellan deltagarna i designteamet men även mellan 
designteamet och användarna. Smith (1997, s.114) fortsätter med att säga att 
informationssystem som utvecklas med hjälp av en variation av metoder är bättre på 
att ”nå företagets mål, är funktionellt korrekta, pålitliga, robusta, användbara, 
accepterade, lätta att underhålla och leder till ökad tillfredställelse med arbetet för 
slutanvändarna”. Genom att använda metoder kan även kostnaden beräknas och hållas 
på en acceptabel nivå och dessutom ger det större möjlighet att leverera systemet i tid. 
Dock försäkrar inte alla metoder att samtliga dessa resultat uppnås. Det gäller att välja 
den bästa metoden eller metoderna för varje specifikt problem (Smith, 1997).  
 
Många organisationer använder sig av en metod vid systemutveckling för att få det 
stöd den är tänkt att ge. Dock verkar det som om många har uppmärksammat att en 
viss formell metod kanske inte alltid ger allt det rätta stödet till ett visst projekt. Något 
som vuxit i och med detta är method engineering där metoden delas in i olika 
fragment som sedan lagras i ett slags ”förråd” och där de bitar som passar den rådande 
situationen kan väljas ut. Method engineering kommer att presenteras närmare i 
kapitel 2.5.1. 
 
Enligt Smith (1997) har en metod ofta ett antal faser som täcker hela eller delar av 
systemutvecklingens livscykel. Under användningen av metoden är det även tänkt att 
systemutvecklaren ska använda ett antal tekniker och verktyg i en viss ordning. Vissa 
tycker dock att det är bättre att använda en ”verktygslåda” än att använda sig av en 
viss formell metod. Detta innebär då att systemutvecklaren väljer ut ett antal tekniker 
och verktyg från ett antal olika metoder och använder dem på det sätt som passar bäst 
för det specifika projektet. 
 
Andersen (1994) menar att det inom systemutvecklingen inte finns ett enda ”riktigt” 
sätt att gå tillväga på, utan vilka metoder, tekniker och verktyg som ska användas 
beror på typen av system som ska utvecklas, vilken syn verksamheten har på 
utvecklingsarbete samt vilka erfarenheter användarna och systemutvecklarna har. 
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Därför anser Andersen (1994) också att systemutvecklare bör ha en mångsidig metod- 
och verktygslåda. De bör kunna behärska mer än en metod. De bör också ha förmågan 
att kunna se vilken metod etcetera som är mest lämplig till ett visst problem i en viss 
verksamhet. 
 
Hardy, Thompson och Edwards (1995, s. 467) definierar i sin rapport en strukturerad 
metod i ett vidare begrepp som: ”The aim of breaking down complex problems into 
manageable units in a disciplined way.” Även denna definition stämmer överens med 
dem som tidigare tagits upp även om denna inte preciserar metodbegreppet lika 
ingående som till exempel Avison och Fitzgerald (1995). På det stora hela handlar det 
ändå om, i definitionerna som tagits upp här, att ha ett hjälpmedel för att kunna lösa 
ett problem stegvis med hjälp av olika verktyg och tekniker. 
 
Enligt Whitten et al. (2001) kan metoder vara ”hemgjorda” men det är också vanligt 
att många företag köper sin utvecklingsmetod. Anledningen till att många företag 
köper sin metod är att de inte har råd att avsätta folk för att utveckla en hemgjord 
metod. Dessutom stöttas många kommersiella metoder ofta av tillgängliga 
automatiserade verktyg. Förutom detta så har många försäljare ett egenintresse i att 
hålla sina metoder uppdaterade med de senaste affärs- och tekniktrenderna (Whitten 
et al., 2001). 
 
 
2.4.3 Strategier för användning av metoder 

Figur 4 nedan är tänkt att ge en schematisk överblick på de begrepp som kommer att 
diskuteras i detta kapitel. En metod som används för systemutveckling kan benämnas 
på många olika sätt men ändå avse i princip samma sak. Olika namn är till exempel 
metod, process, kvalitetssystem, arbetssätt etcetera. Begreppet metod används i en 
vidare betydelse i denna rapport och det som avses när ordet metod används i 
rapporten är något av tidigare nämnda begrepp. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4. Illustration av strategibegreppet. 
 
En intressant del för denna rapport är det som Nilsson (1995) beskriver, att många 
verkar söka efter en metod som täcker alla möjliga situationer som kan inträffa vid 
arbete med systemutveckling, alltså den kompletta metoden eller som Nilsson (1995) 
också uttrycker det, ”supermetoden”. Han nämner bland annat modellerna LOGIC 
och SVEA/DIRECT som i systemets livscykel försöker täcka in ett stort urval av 
olika frågeställningar. Enligt Nilsson (1995) är det en illusion att tro att det skulle gå 
att hitta en supermetod, det finns alltid någon begränsning. Om det skulle det gå att få 
fram en metod som täcker alla viktiga frågor skulle den bli mycket komplex. 
Supermetoden skulle förmodligen inte heller vara kraftfull på alla delar utan tydligt 

Metod/Process/Kvalitets-
system/Arbetssätt etcetera 

Strategier 
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variera i kvalitet. Nilsson (1995) tar dock upp tre utvecklingslinjer som behandlar 
problemet med att försöka hitta lösningar på de behov företagen har av metoder som 
täcker alla de olika situationer som kan uppkomma under systemutvecklingsarbetet. 
Dessa tre utvecklingslinjer är enligt Nilsson (1995, s. 20): 
 
 1. Samma metod i olika omfattning 

2. Kombination av olika metoder 

3. Komponenter från samma eller olika metoder 
 
Utvecklingslinje ett rör metodomfattning och har två intressanta alternativa former. 
Ett sätt är att forma en basmetod som används för större tillämpningar och utifrån 
basmetoden sedan skapa en minimetod för kortare och snabbare systemarbete för till 
exempel mindre företag. Ett annat alternativ är att i initialläget forma en enkel metod 
som motsvarar arbetet i ett normalfall och sedan utifrån denna utgångsmetod ha 
möjlighet till påbyggnad för olika sorters specialfall (Nilsson, 1995). 
 
Utvecklingslinje två handlar om att kombinera metoder. Här görs enligt Nilsson 
(1995) ett antagande om att det finns etablerade metoder för systemarbete i tillräcklig 
mängd på marknaden. Dock täcker varje metod för sig enbart ett avgränsat antal 
frågor. Därför har företagen valt att satsa på ett visst antal metoder som de sedan 
samlar i en verktygslåda. Dilemmat här är att metoderna inte ger några instruktioner 
om hur samordningen mellan dessa bör utföras. För att lösa kombineringen av 
metoder kan ett försök göras att skapa metodkedjor eller metodallianser (Nilsson, 
1995). Denna utvecklingslinje skulle kunna jämföras med Method engeneering som 
tas upp senare i rapporten under kapitel 2.5.1.  
 
Begreppet metodkedja innebär enligt Nilsson (1995) att koppla samman metoder från 
skilda delar av livscykeln till en helhet som passar företagets specifika förutsättningar. 
Begreppet metodallians betyder att metoder från samma område eller fas i livscykeln 
kopplas samman om det är passande och genomförbart i en viss situation. För att 
kunna utföra skapandet av metodkedjor och metodallianser på ett effektivt sätt har 
försök visat att det kan vara lämpligt att utföra en metamodellering av målen, 
begreppen och arbetsgång för metoderna för att se om det är möjligt att koppla 
samman metoderna och i så fall på vilket sätt. 
 
Utvecklingslinje tre handlar om metodkomponenter. Tanken här är att konstruera en 
viss metod med utgångspunkt i en mängd avgränsbara komponenter. Detta sätt liknar 
ett objektorienterat tänkande fast i detta fall applicerat i sammanhang med metoder. 
För att lösa en viss utvecklingssituation används det antal komponenter som är 
nödvändigt för just detta systemarbete (Nilsson, 1995).  
 
Denna utvecklingslinje skulle också kunna liknas vid det som nämndes av Smith 
(1997) tidigare, att vissa använder sig av en ”verktygslåda” med tekniker och verktyg 
från olika metoder istället för en viss formell metod. 
 
Nilsson (1995) nämner även att en viktig egenskap hos metodkomponenterna är att de 
har en generisk och flexibel uppbyggnad. Detta ger en garanti om att komponenterna 
kan bytas ut och anpassas så att de kan utgöra en del av olika metodsammanhang. Att 
då möjligheten framträder att kunna återanvända komponenter mellan skilda specifika 
metoder är intressant. Denna metodsyn skapar gynnsammare förutsättningar för att 
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situationsanpassa metoder på företag - metoderna blir som ett stöd för tanken och de 
delar som känns intressanta för ett visst systemarbete kan väljas ut och användas 
(Nilsson, 1995).  
 
En viktig förutsättning enligt Nilsson (1995) för att nå framgång kring 
metodforskning är att på djupet förstå de värderingar och principer som ligger bakom 
de metoder som används. I Sverige pågår tre projekt som forskar på metoder utifrån 
tre olika synvinklar. Dessa är; Business Modelling (metoder för affärs-, verksamhets- 
och systemutveckling), Förändringsarbete (metoder för organisations- och system-
utveckling) samt Industriförnyelse (metoder för produkt- och produktionsutveckling). 
Det finns ett nätverk mellan dessa grupper för att kunna utbyta erfarenheter om 
metoderna och användningen av dem. Det är viktigt att kartlägga vilka effekter som 
egentligen fås av att utnyttja olika sorters metoder vid utvecklingsarbete på företag. 
 
 
2.4.4 Möjligheter och problem med att använda metoder 

Figur 5 nedan bygger på den schematiska bild som introducerades i kapitel 2.4.3 och i 
detta kapitel kommer olika möjligheter och problem som kan finnas runt 
metodanvändning att diskuteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Illustration av begreppen möjligheter samt problem. 
 
Whitten et al. (2001) menar att fördelen med att använda en systemutvecklingsmetod 
är att de försäkrar att ett konsistent, reproducerande tillvägagångssätt används i alla 
projekt. Genom att använda en metod minskar dessutom risken för misstag och att 
genvägar tas. Metoderna gör även att komplett och konsistent dokumentation 
produceras från ett projekt till nästa. Detta är en stor fördel eftersom 
utvecklingsgrupper och personal ofta ändras, då de nya personerna lätt kan ta fram 
och förstå resultaten av tidigare arbete (Whitten et al., 2001).  
 
Fitzgerald (1995) anser att de möjligheter som uppstår genom att använda sig av 
systemutvecklingsmetoder är till exempel att utvecklingsprocessen blir mer mottaglig 
för projektstyrning och kontroll och därför minskar riskerna och osäkerhet i projekten. 
Dessutom kan det ge ekonomiska fördelar genom att arbetsfördelningen ger 
specialkunskaper och eliminerar irrationella aktiviteter. Metodanvändning ger även ett 

Metod/Process/Kvalitetssystem
/Arbetssätt etcetera 
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strukturellt ramverk för förvärvandet av kunskap. Genom att utvecklingsprocessen 
standardiseras underlättas kommunikationen och utbyte av utvecklarna (Fitzgerald, 
1995). 
 
Enligt Fitzgerald (1995) menar bland annat Dumdum och Klein (1986) att många 
metoder baseras på den tekniska och ingenjörsvetenskapliga disciplinen. Vidare 
skriver Fitzgerald (1995) att McMenamin och Palmer (1984) menar att en av de 
centrala grundsatserna i dessa discipliner är att utvecklare kan skaffa sig detaljerad 
kunskap om problemsituationen; att de exakta kraven kan specificeras. Dock påstår 
Fitzgerald (1995) att Jones och Walsham (1988) argumenterar för att det finns gränser 
för, både vad systemutvecklare kan och vad de bör ha vetskap om. I metoder som Soft 
Systems Methodology (SSM) påpekas dessutom att problemsituationen tolkas olika 
beroende på vilken världsuppfattning de inblandade har. 
 
Ett annat problem som Fitzgerald (1995) nämner handlar om målförskjutning, 
nämligen att utvecklarna blir så upptagna av att följa metoden att de förlorar siktet på 
det verkliga målet vilket är systemutveckling. Alltså blir utvecklarna specialister på 
att följa metoden snarare än att genomföra utveckling. 
 
Ett tredje problem som Fitzgerald (1995) påpekar med metodanvändning är det 
felaktiga antagandet att metoder är tillämpbara överallt på alla sorters problem. 
Fitzgerald (1995) skriver att Suchman (1987) argumenterar för behovet av 
situationsanpassade metoder, det vill säga handlingar anpassade för de speciella 
förutsättningar som gäller för en viss miljö. 
 
 
 
2.5 Anpassning av systemutvecklingsmetoder 
 
Figur 6 nedan är tänkt att ge en schematisk överblick över de begrepp som kommer 
att diskuteras i följande kapitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Illustration av begreppet synsätt på anpassning. 
 
Axelsson (1998) har tillsammans med några medarbetare konstruerat Directmodellen 
som är en modell som används under mottot ”enkelt är kraftfullt”. Modellen 
innehåller de olika steg som bör gås igenom under utvecklandet av ett 
informationssystem. Enligt Axelsson (1998) är det ett flertal företag och 
organisationer som använder sig av Directmodellen i sitt utvecklings- och 
förbättringsarbete. Dock är det även många som inte är så ”renläriga” utan de gör 
egna företagsanpassade versioner av modellen, de väljer ut ett antal metoder och 
kompletterar sedan med egna sätt att arbeta. Axelsson (1998) menar också att en 
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sådan här mindre respektfull tillämpning av metoder vanligen blir mest lyckosam 
eftersom de delar som passar ens egna behov bäst väljs ut. Detta kan också kopplas 
till det som nämndes av Smith (1997) i föregående kapitel, att de IS som utvecklas 
med en variation av metoder enligt honom blir mer effektiva, funktionella och 
användbara.  
 
Fitzgerald (1997) har gjort en studie angående användandet av metoder. I studien 
framkommer bland annat att 60 procent av de intervjuade inte använder någon 
formaliserad metod. Det visade sig också att bland dem som använde metoder så 
utvecklades ofta en ”methodology-in-action”, det vill säga att metoden som användes 
anpassades för varje specifikt projekt. Det visade sig i själva verket inte vara någon i 
studien som följde metoderna till punkt och pricka. Många företag hade också 
utvecklat och dokumenterat sin egen metod efter de förutsättningar som gällde för just 
deras utvecklingssituation. Dessa metoder skräddarsyddes för att ha tonvikten på de 
faser i systemutvecklingens livscykel som var viktigast för just dem. Det var inte på 
grund av okunnighet eller okunskap om metoder som vissa valde bort att använda 
dem utan anledningen var till exempel att de ansåg att metoderna inte passade just 
denna verksamhet. 
 
Fitzgerald (1997) nämner också i rapporten att det i litteraturen finns motstridande 
synsätt på om erfarenhet hos utvecklaren spelar någon roll för användandet av 
metoder. De som tror på en positiv relation mellan antal år som systemutvecklare och 
metodanvändning menar att erfarna utvecklare inser fördelarna med en metod och 
därför använder dem. De som har argument emot menar att oerfarna utvecklare an-
vänder en metod eftersom de är mer osäkra medan erfarna utvecklare inte använder 
metoderna eller gör egna anpassningar av dem eftersom de tycker att metoderna är 
hindrande. Argumentet att erfarna systemutvecklare är mindre benägna att använda 
metoder är något som stöds av resultaten från Fitzgeralds (1997) undersökning där det 
framkom att de erfarna utvecklarna använde sig av metoder men de gjorde oftare egna 
anpassningar av dem.  
 
Vidare framkom av Fitzgeralds (1997) undersökning att det fanns en skillnad mellan 
ett mjukvaruföretag och ett företag som arbetar mer med hårdvara. Båda företagen 
hade gjort sin egen metod genom att utgå från två stycken kommersiella, formella 
metoder. Båda använde sig av SSADM samt Oracle*Case som utgångspunkt men i 
deras egna metoder fokuserade de olika mycket på olika faser i livscykeln, så deras 
egna metoder skiljde sig i hög grad från varandra. Mjukvaruföretaget fokuserade mer 
på systemtest, dokumentation, telefonsupport med mera. Det andra företaget satsade i 
sin tur mer på sådant som var av stor betydelse för dem, som projektinitiering, till ex-
empel att ta fram klara riktlinjer för hur en utvecklingsspecifikation som ska skickas 
som anbud bör se ut. Båda företagen sa också att de inte följde metoderna strängt på 
grund av bland annat tidsbrist eller att anpassningar behövde göras av metoden för att 
bättre passa det aktuella projektet. 
 
En senare studie, även den gjord av Fitzgerald (1998) visar på liknande resultat. 
Också här framkom att 60 procent av de svarande inte använde sig av någon metod. 
Endast 6 procent svarade att de använder metoden strikt. Även i denna undersökning 
framkom att utvecklare som har mer än 10 års erfarenhet hade mindre benägenhet att 
följa en metod noggrant än en utvecklare med mindre erfarenhet. Även Kozar (1989) 
nämner detta i sin rapport, nämligen att de som var mindre benägna att använda en 
metod var de personer med mer erfarenhet av datasystem. Enligt Leonard-Bartons 
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(1997) studie är dock erfarna systemutvecklare mer benägna att använda sig av 
metoder, förmodligen på grund av att de inser fördelarna och därför att sannolikheten 
är större att de är kvar i arbetet tillräckligt länge för att personligen få ta del av för-
delarna med att använda sig av metoder. Alltså finns det olika åsikter i denna fråga 
och därför skulle det vara intressant att undersöka frågan även i denna rapport för att 
se om det kan stämma som Fitzgerald (1998) påstår att de erfarna utvecklarna är mer 
benägna att göra anpassningar av metoderna. 
 
Hardy et al. (1995) har gjort en studie över användandet och anpassningar av metoder 
i Storbritannien där de nämner att antalet strukturerade systemutvecklingsmetoder just 
nu ökar. Med hänseende till metodaccepterandet av utvecklarna, kan detta ses både 
som en styrka och en svaghet att det finns så många att välja mellan. Ytterligare en 
begränsning som kan göra att metoder används i mindre utsträckning är att trots att de 
noga specificerar varje fas, ändå är ganska allmänna, för att de ska kunna tillämpas på 
så många olika projekt som möjligt. Med detta menar Hardy et al. (1995) att ju 
bredare baserad en metod är eller ju större stöd den har, desto större chans är det att 
den används. Detta gör dock att det kan bli en metod som bara växer och växer allt 
mer eller som drar till sig ytterligare supportdokumentation. Detta kan medföra vissa 
konsekvenser som att storleken på den åtföljande dokumentationen kan avskräcka 
företag från att använda metoden (Hardy et al., 1995).  
 
Hardy et al. (1995) skriver även att det ibland kan finnas fall där en viss metod passar 
för större delen av problemdomänen men för att kunna representera de relevanta 
aspekterna av livscykeln kan vissa extra steg eller tekniker behöva läggas till 
metoden. Vidare menar de att de organisationer som följer en strukturerad metod får 
fördelen med intern konsistens och struktur. Dock har organisationen inom metoden 
en mängd olika tekniker att välja mellan. Det är oftast svårt att veta vilka tekniker som 
kan uteslutas eftersom olika tekniker vanligtvis är en fortsättning av varandra eller att 
en teknik som har tänkt användas senare kräver att en viss annan teknik använts 
tidigare. På grund av detta menar Hardy et al. (1995) att det finns ett behov av att 
situationsanpassa stora metoder och det är ofta underförstått att stora etablerade 
metoder bör anpassas med avseende på det aktuella projektet, dock finns det mycket 
dålig vägledning för hur detta ska gå till. 
 
Vidare skriver Hardy et al. (1995) i rapporten att de metoder som var vanligast att 
företagen använde var till exempel SSADM, JSD och Yourdon (För vidare läsning se 
exempelvis Avison & Fitzgerald (1995)). Dock fanns det även en del ”in-house” 
metoder som varje avdelning själva hade satt ihop och det finns ingen specificering 
för vad dessa utgörs av. Därför är det också svårt att avgöra om dessa verkligen kan 
kallas för metoder utan kanske mer bara är en samling av olika tekniker. Hardy et al. 
(1995) påstår också utifrån undersökningen att förespråkare för strukturerade metoder 
vill att metoderna ska vara mer populära än vad de ännu egentligen är ute i 
organisationerna. De har även fått fram resultat som visar på att de flesta avdelningar 
som sysslar med systemutveckling gör någon slags anpassning av de strukturerade 
metoderna till varje specifikt projekt. Fortsättningsvis visar studien att de avdelningar 
som använder ”in-house” metoder är mer positiva till sin metod än de som använder 
strukturerade metoder. Detta kan bero på att användarna av strukturerade metoder inte 
tillgodogör sig alla fördelar med en sådan metod. 
 
Då det i undersökningen framkom att 88 % av de tillfrågade anpassade sina metoder 
frågade Hardy et al. (1995) också i sin studie var verksamheterna fick kunnigheten 
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som behövs för att anpassa metoderna. 62 % svarade då att de fick det genom 
erfarenhet och 29 % svarade att de använde externa konsulter som de köpte in 
kunskapen ifrån. Enligt Hardy et al. (1995) kan detta vara en aning oroande eftersom 
det inte finns så stora tecken på att anpassningarna som görs alltid är så lyckade. 
 
Hardy et al. (1995) menar att designen på strukturerade metoder är gjord för att följas 
strängt och konsistent och ofta finns ett antal procedurer som är gjorda för att utföras i 
en sekvens efter varandra för att få en korrekt representation av systemet som ska 
skapas. Om en verksamhet sedan anpassar metoden kanske de inte uppnår dessa 
minimikrav. Risken är då att systemet som utvecklats kanske inte är så lyckat som det 
borde vara vid användandet av en sådan metod. Då det är dåligt med tydlig support 
för att anpassa metoder kanske verksamheten tror att de använder en metod men 
egentligen är det bara ett antal olika tekniker som används då metodens struktur 
brutits ner. Om utvecklingen av ett system misslyckas i detta fall är det lätt att skylla 
på metoden istället för anpassningen av den (Hardy et al., 1995). 
 
Hardy et al. (1995) tror även att anledningen till att de som använde strukturerade 
metoder var mer negativa till metoden än de som använde ”in-house” metoder kan 
bero på att anpassningsprocessen har misslyckats snarare än på själva metoden. Som 
Hardy et al. (1995, s. 476) uttrycker det: ”Structured methods are only as effective as 
the way in which they are implemented.” Metodens effektivitet beror alltså på dem 
som använder den. Eftersom metoder är gjorda för att passa så många olika sorters 
projekt som möjligt finns det ofta vissa tekniker eller procedurer som inte lämpar sig 
för ett visst projekt. Det är metoden som avgör vilka tekniker som är mest lämpliga att 
använda och endast till en viss del det individuella projektet. Metoddesigners kan inte 
göra en mall för alla typer av projekt vilka tekniker som är mest lämpliga att använda 
då det finns så många olika, därför är det ofta upp till systemutvecklaren att själv välja 
det som känns mest lämpligt. Resultatet av rapporten visar att det i detta väsentliga 
steg finns mycket lite dokumenterad hjälp att få (Hardy et al., 1995). 
 
 
2.5.1 Method engineering 

I nedanstående kapitel kommer termen method engineering (ME) att förklaras, ett 
begrepp som också handlar om anpassning av metoder. Figur 7 nedan ämnar ge ännu 
en schematisk bild över begreppen som tas upp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Illustration över kommande kapitel om method engineering och varför anpassningar görs. 
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Brinkkemper (1996, s. 276) definierar ME som: 
 
“Method engineering is the engineering discipline to design, construct and 
adapt methods, techniques and tools for the development of information 
systems.” 

 
Brinkkemper (1996) menar att precis som software engineering berör alla aspekter av 
mjukvaruproduktion så handlar method engineering om alla användnings- och 
manipulationsaktiviteter som relateras till metoder, tekniker och verktyg. 
  
Van Slooten och Hodes (1996) menar att till exempel mer specifika krav från kunder 
och en ökande dynamisk miljö kräver mer flexibilitet och variation av de tillämpade 
tillvägagångssätten för IS. Även nya teknologiska trender som client/server, 
relationsdatabaser, fjärde generationens utvecklingsverktyg, objektorientering, 
automatiserade kontorsuppgifter, multimedia med mera påverkar IS-utvecklingen. På 
grund av detta räcker inte ett standardiserat tillvägagångssätt för IS-utveckling och 
därför behövs mer situationsspecifika tillvägagångssätt (Van Slooten & Hodes, 1996).  

Enligt van Slooten och Hodes (1996) utförs ME genom att konfigurera ett 
projekttillvägagångssätt eller situationsanpassa metoder för systemutveckling genom 
att använda existerande metodfragment för att passa det aktuella projektets kontext. 
Metodfragment är sammanhängande komponenter av existerande metoder. Med 
projektets kontext menas det existerande systemets utvecklingsorganisation, 
kundorganisationen, leverantörsorganisationen, tillämpningsområdet, information- 
och datapolicys etcetera. Kontextuella eller eventualitetsfaktorer som härstammar från 
projektkontextet är viktiga för hela ME-processen. Dock kan det ibland vara önskvärt 
att ändra projektets kontext som ett resultat av ME-processen (van Slooten & Hodes, 
1996).  
 
Van Slooten och Hodes (1996) fortsätter med att säga att konfigurationsprocessen 
omfattar karaktärisering av projektet och väljer eller konstruerar en situationsanpassad 
metod. De viktigaste av projektets eventualitetsfaktorer bestäms under 
projektkaraktäriseringen som ett resultat av intervjuer, brain storming, sammanträden, 
frågeformulär eller andra kunskapsförvärvande tekniker. De rådande eventualitets-
faktorerna används sedan för urvalet eller konstruktionen av en situationsanpassad 
metod. Detta stöttas av ett method engineering informationssystem som består av 
formaliserade regler och en metodbas. Komponenterna i metodbasen är 
metodfragment och färdkartor. Färdkartor är planer associerade med utvecklings-
strategier som inkluderar aktiviteterna som ska utföras och produkterna som ska 
levereras. ME-informationssystemet kan ses som ett kunskapsbaserat 
informationssystem som stödjer konfigurationsprocessen. Den innehåller 
metodfragment och färdkartor för konstruktionen av en situationsanpassad metod. Ett 
systemutvecklingsprojekt startas sedan och använder den situationsanpassade 
metoden som bestämts under konfigurationsprocessen (van Slooten & Hodes, 1996). 
 
Baskerville (1996) menar att ME representerar försöket att förbättra användbarheten 
av systemutvecklingsmetoder genom att skapa ett ramverk för anpassning där metoder 
skapas för att matcha specifika organisatoriska situationer. 
 
Målet med detta ramverk för anpassning anser Baskerville (1996) inkluderar 
åtminstone två möjliga mål. Det första målet är produktionen av eventualitets-
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metoder, det vill säga situationsspecifika metoder för speciella typer av begränsade 
organisatoriska miljöer. Detta mål representerar ME som skapandet av en mångfaldig 
valmiljö. Exempelvis i en konsultfirma för systemutveckling kan ME användas för att 
skapa ett antal alternativa förutbestämda metoder, och varje ny kundsituation 
analyseras för att välja den av metoderna som är mest lämplig att använda. Det andra 
målet är när ME används för att skapa metoder ”on-the-fly”. Varje 
systemutvecklingsmetod börjar med en metoddefinitionsfas där utvecklingsmetoden 
uppfinns på plats. I detta andra mål är ME en mekanism för att klara av det unika i 
varje utvecklingsmiljö. Organisatoriska förändringar involveras eftersom de bidrar till 
det unika i varje situation. Mekanismen verkar genom att lyfta systemets strukturer till 
en högre (tredje) nivå av abstraktion, så att de rådande utvecklingsstrukturerna blir 
”valbara” (eller definierbara) och vad viktigt är, att beslutandet av dessa val själva blir 
högre strukturerade. 
 
 
 
 
2.6 Summering 
 
Figur 8 nedan är tänkt att ge en summering av de begrepp som tagits upp i 
bakgrunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Illustration över de begrepp som tagits upp i kapitel 2. 
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Som tidigare nämnts påstår Andersen (1994) att en metod används för att lösa en viss 
typ av problem och att systemutvecklarna därför måste vara medvetna om vilka sorts 
problem metoden är lämplig för. Detta är alltså svårigheten för dagens 
systemutvecklare, att hitta en lämplig metod för det specifika projektet. De 
kommersiella formella metoder som används idag är relativt vida i sina beskrivningar 
och är anpassade för att passa många olika sorters projekt vilket kan leda till att 
systemutvecklarna gör vissa anpassningar och tillägg till de metoder som används för 
att passa just deras utvecklingssituation. 
 
Method engineering är som tidigare beskrivits något som är under utveckling och 
vissa gör försök att använda det. Dock är method engineering ett omfattande arbete 
och därför ska ett försök göras i denna rapport att utreda hur systemutvecklarna idag 
bär sig åt när de inte hittar någon metod som lämpar sig riktigt bra för det aktuella 
problemet. Gör de då anpassningar av metoden och görs alltid samma anpassningar 
till alla projekt? Av vilken anledning gör de anpassningar? Vad anser 
systemutvecklarna om att göra anpassningar, det vill säga vilka positiva och negativa 
effekter kan det finns med metodanpassning och vilka andra upplevelser kan finnas 
runt detta? I bakgrunden antyds det att systemutvecklarens erfarenhet inom yrket ofta 
spelar roll för om anpassningar görs. Kan detta stämma även i denna undersökning? 
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3 Problembeskrivning  
 
Det finns idag många olika systemutvecklingsmetoder på marknaden att välja mellan. 
Fler tillkommer också i takt med att tekniken utvecklas och nya metoder behövs som 
anpassas efter dessa nya tekniker. Vissa systemutvecklare väljer att använda sig av 
metoder i utvecklingsarbetet och andra inte. Som Smith (1997) nämner kan dock 
användandet av metoder förbättra utvecklingsprocessen och resultatet. De underlättar 
även i kommunikationen mellan deltagarna. Smith (1997) menar också att ett 
informationssystem som utvecklas med hjälp av metoder bland annat blir bättre på att 
bidra till företagets mål och blir mer accepterade och användbara. För att uppnå detta 
resultat gäller det dock att rätt metod väljs för det specifika problemet. Att hitta en 
metod som passar problemet som ska lösas är alltså av stor vikt för hur bra resultatet 
blir, men som tidigare nämnts är många metoder ganska vida i sina beskrivningar för 
att passa många olika typer av projekt. Detta gör att det kan vara svårt för en system-
utvecklare att hitta en metod som lämpar sig bra till det aktuella projektet. Hur gör de 
då när en metod som valts för ett systemutvecklingsprojekt inte passar riktigt bra? Gör 
de som antytts i rapportens bakgrund, vissa egna anpassningar av metoden och i så 
fall av vilken anledning? Då detta verkar vara ett relativt outforskat ämne vore det av 
intresse att utreda detta närmare. 
 
Utvecklingsmodeller innehåller oftast ett antal olika faser som innefattar hela 
utvecklingscykeln. Som tidigare nämnts ger dock inte alla metoder stöd i samtliga 
faser. Detta medför att om en viss metod väljs kanske den saknar vissa viktiga steg 
eller har svagt stöd i ett viktigt steg som behövs för ett speciellt projekt. Hur gör 
systemutvecklaren för att lösa detta? Används metoden som den ser ut i alla fall eller 
görs anpassningar av den? Detta kan vara en anledning till att anpassningar görs, men 
det kan också vara intressant att veta vilka andra anledningar det kan finnas till att 
anpassningar görs samt vilka effekter och upplevelser dessa anpassningar bidrar till. 

 
Många företag använder sig av en och samma metod i alla projekt de arbetar med. En 
intressant fråga som då kan ställas i sammanhanget är om samma anpassningar av 
metoden görs i alla projekt eller om metoden anpassas specifikt för varje projekt? 
 
Något som framkom i studierna som presenteras i bakgrunden är att antal år en person 
arbetat som systemutvecklare verkar spela roll för i vilken omfattning metoder 
används och om de anpassas. Då det finns motstridande uppgifter om huruvida en 
erfaren systemutvecklare är mer eller mindre benägen att använda en metod kan detta 
vara intressant att undersöka närmare.  
 
Som Hardy et al. (1995) framhåller finns det dåligt med stöd för hur anpassningar av 
metoder bör utföras. Gäller detta även i Sverige och hur gör systemutvecklarna då för 
att veta hur de ska gå tillväga vid anpassning av metoder? Har de något särskilt stöd 
eller görs anpassningar utifrån deras egna erfarenheter? Som tidigare nämnts i 
rapporten krävs god metodkännedom för att kunna använda och anpassa metoder på 
ett lämpligt sätt. Kanske detta också hänger ihop med erfarenhet så att de med mer 
erfarenhet har lättare för och mer kunskap om hur anpassningar bör ske?  
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3.1 Problemprecisering 
 
Som tidigare nämnts är många systemutvecklingsmetoder relativt generella i sina 
beskrivningar om hur de ska användas även om de beskriver vad som ska göras i varje 
fas. Detta gör att många väljer att inte alls använda metoder men som till exempel 
Fitzgeralds (1997) undersökning visar är det många som gör sina egna anpassningar 
av metoderna eller helt skapar sina egna metoder. Med utgångspunkt från 
problemformuleringen ovan är den huvudsakliga frågeställningen som ska undersökas 
i denna rapport följande: 
 
Av vilken anledning görs anpassningar av systemutvecklingsmetoder samt vilka 
effekter och upplevelser ger dessa anpassningar? 
 
Frågor som också kommer att utforskas i rapporten är om företagen alltid använder 
samma metod vid alla projekt och om de i sådana fall alltid gör samma anpassningar 
av metoden. Dessutom kommer frågor kring erfarenhet och utbildning i anpassningar 
i viss mån att undersökas. 
 
 
 
3.2 Avgränsning 
 
Denna rapport kommer ej att fokusera på hur anpassningar görs rent tekniskt utan 
istället ha ett vad-perspektiv. Exempelvis anledningen till att göra anpassningar samt 
vilka effekter och upplevelser systemutvecklare erfar med anpassningar. 
 
För detta arbetes problemställning kommer undersökning och intervjuer endast att ske 
hos företag som gör anpassningar av systemutvecklingsmetoderna och inte hos 
företag som inte gör några anpassningar. 
 
 
 
3.3 Förväntat resultat 
 
Detta arbete förväntas ge en tydligare bild av anledningen till att systemutvecklare 
väljer att anpassa systemutvecklingsmetoder som används. Det som även blir 
intressant att försöka utreda i rapporten är om anpassningar görs till varje specifikt 
projekt eller om en viss anpassning görs för att passa alla företagets projekt. 
Rapporten kommer dessutom förhoppningsvis ge en viss upplysning om de positiva 
samt negativa effekter som kan uppstå vid metodanpassning. Vidare vill författaren 
även försöka klargöra andra upplevelser som kan erfaras vid anpassningar, såsom 
vilka svårigheter som kan finnas med att göra anpassningar och upplevs någon 
förändring av resultatet av utvecklingen? Förhoppningsvis kan resultatet även ge en 
vink om huruvida systemutvecklarens yrkeserfarenhet spelar någon roll för i vilken 
utsträckning de väljer att anpassa metoden 
 
 



4. Tillvägagångssätt 

26 

4 Tillvägagångssätt 
 
I detta kapitel kommer det att redogöras för projektets arbetsprocess, vilka metoder 
som använts för att genomföra undersökningen, hur lämpliga intervjupersoner valts ut 
samt en beskrivning av de personer som valts ut för intervju. Vidare kommer en 
redogörelse för hur undersökningen gått till samt hur intervjufrågorna utformats. 
 
 
 
4.1 Granskning av möjliga metoder 
 
De metoder som anses möjliga att använda för detta arbetets problem ges här en kort 
presentation samt en motivering varför de kan anses vara lämpliga men ändå inte 
valts.  
 
 
4.1.1 Fallstudie 

Enligt Andersen (1998) karaktäriseras fallstudier av få enheter att observera och 
många variabler. Något generellt försöker påvisas utifrån en eller ett fåtal 
undersökningsenheter. Fallstudier är observationer baserade på erfarenhet eller 
iakttagelser gjorda ”ute på fältet”, alltså empiriska undersökningar. Vid fallstudier 
studeras organisationen i sin befintliga omgivning och forskaren har oftast ingen 
större kontroll över irrelevanta faktorer. För att kunna få en förståelse och förklaring 
och även göra en beskrivning av det som sker inom, utanför och mellan organisationer 
behövs många faktorer/variabler att arbeta med samtidigt. För att kunna ta sig igenom 
hela undersökningsprocessen med de resurser som finns tillgängliga och även för att 
kunna behandla alla de många upplysningarna rent kunskapsmässigt behöver då 
antalet undersökningsenheter reduceras (Andersen, 1998). 
 
Enligt Patel och Davidsson (1994) är fallstudier ofta användbara då processer och 
förändringar ska studeras. I denna rapport kunde det varit intressant att ha gjort en 
eller flera fallstudier för att se i vilken utsträckning anpassningen av metoder görs i 
verksamheten. En fallstudie skulle innebära att möjligheten finns att närmare studera 
de argument som ligger till grund för en anpassning och den skulle även eventuellt 
kunnat ge en överblick på hur resultatet påverkas av anpassningen. En fallstudie 
skulle även ha gett möjligheten att observera vem som beslutar om anpassningarna 
som ska göras. Den skulle också kunna visa på hur denna person eller personerna 
kommer fram till vad som ska anpassas och om de gör det av erfarenhet eller om de 
utbildas i hur anpassningen bör göras. Anledningen till att fallstudier har valts bort är 
att tiden för detta arbete är begränsad och en fallstudie kräver relativt mycket tid att 
utföra. 
 
 
4.1.2 Enkät 

Enkäter är enligt Patel och Davidsson (1994) frågeformulär som samlar in 
information som bygger på frågor. Carlsson (1990) menar att orsakerna till att enkäter 
blivit så populära är flera. Det är relativt enkelt att utforma en enkät och det är ett bra 
sätt att snabbt samla in förhållandevis stora mängder data till en jämförelsevis låg 
kostnad. Dock finns det också vissa svårigheter med att konstruera ett frågeformulär. 
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Konstruktören måste vara helt klar över vilken information som önskas och även vara 
tillräckligt utbildad i frågekonstruktion så att frågorna täcker det intressanta 
problemområdet (Carlsson, 1990). Bäck och Halvarsson (1992) menar också att det 
kan bli problem eftersom det inte finns någon möjlighet att förklara frågor eller att 
ställa följdfrågor för att försäkra sig om att frågorna uppfattats på rätt sätt. Det finns 
även en risk för att bortfallen ökar då det är lättare att vägra svara på en fråga i en 
enkät än vid ”öga mot öga” med intervjuaren (Bäck & Halvarsson, 1992). 
 
Genom att använda enkäter i detta arbete skulle ett större antal personer kunna nås 
och resultatet skulle kanske då också blir mer rättvisande. Dock behöver 
frågeställningen som ställs i problemformuleringen ofta ett mer uttömmande svar än 
vad som kan ges i en enkät. Det finns också en risk att vissa av frågorna kan feltolkas 
om inte följdfrågor kan ställas. Enkäterna skulle emellertid kunna användas som ett 
komplement till intervjuer för att på så sätt bekräfta eller kanske förkasta de resultat 
som framkommit i intervjuerna. Dock har enkäter valts bort bland annat då det enligt 
Patel och Davidsson (1994) kan vara risk för en låg svarsfrekvens. Detta är också 
något som egna erfarenheter visat, då många verkar ha en negativ inställning till 
enkäter. Den låga svarsfrekvensen kan göra att tiden som läggs ner på att konstruera 
frågeformuläret går till spillo. Därför kan det vara bättre lägga den tiden på att göra 
någon mer intervju istället och få mer uttömmande svar. 
 
 
 
4.2  Valda metoder 
 
Här beskrivs de metoder som valts att använda för att utforska just detta arbetes 
problemområde närmare och även en motivering varför just dessa metoder valts. 
 
 
4.2.1 Litteraturstudie 

Carlsson (1990) skriver att så snart undersökaren har börjat tänka på sitt problem och 
kanske gjort någon slags början på problemanalys uppstår behovet av att hitta mer 
information om problemområdet. Ett bra tillvägagångssätt är då att försöka hitta 
sådant som andra skrivit om samma eller liknande problem. Genom att göra en 
systematisk genomgång av litteraturen fås en överblick av problemområdet och över 
vad som tidigare har gjorts och inte. Det ger även information om metoder som 
använts och vilka som fungerar bra, och också vilka teorier som ställts upp med mera. 
Genom att göra en litteraturgenomgång kan också en förändrad syn fås på 
problemområdet. Vanligast är oftast enligt Carlsson (1990) att undersökaren förstår 
att problemområdet är avsevärt större och mer mångskiftande än vad det från början 
verkade. Detta gör det ofta nödvändigt att välja ut en del av problemområdet för att 
inte spräcka både tidsramar och ekonomiska ramar för arbetet. 
 
Detta arbete inleddes med en litteraturstudie för att som Carlsson (1990) säger få lite 
mer bakgrundsinformation om vad andra har skrivit om ämnet och få en större 
förståelse för problemområdet. Denna bakgrundsinformation har även hjälpt till att 
skapa underlag för de frågor som ställts i intervjuerna under undersökningen. 
Andersen (1998) skriver även att det är nödvändigt att den litteratursökning som 
påbörjades under problemformuleringen fortsätter. Noggranna och sytematiska studier 
av litteraturen är av kritisk betydelse för att nå ett bra resultat (Andersen, 1998). En 
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litteraturstudie kan alltså vara till hjälp även senare under arbetets gång då kanske nya 
saker kommer fram under intervjuerna som inte tidigare uppmärksammats tillräckligt 
i bakgrunden. I litteraturen kan då ytterligare sökning ske för att hitta information om 
just denna nya information och ge en närmare förklaring även till denna. 
 
Enligt Patel och Davidsson (1994) är det vanligast att hämta information från böcker, 
vetenskapliga artiklar och rapporter. Den information som ges i böcker försöker ofta 
ställa samman och systematisera vetskap som existerar inom ett problemområde. 
Alltså kan böcker ge kunskap om teorier och modeller som är helt utvecklade. Patel 
och Davidsson (1994) menar vidare att för att få reda på de senaste rönen är det 
artiklar, rapporter och konferensskrifter som bör användas för att få fram den 
intressanta informationen, då det tar förhållandevis lång tid att förlägga böcker. Även 
litteratursökningen i detta arbete har bedrivits på ungefär detta sätt. För att hitta 
grundläggande kunskap om informationssystem och systemutveckling med mera, 
något som det finns mycket och väl utforskad kunskap om, har i första hand böcker 
använts. För att hitta mer information om problemområdet, anpassning av metoder, 
har i första hand artiklar i vetenskapliga tidskrifter använts. Detta för att få reda på ny 
kunskap som kommit fram i detta ämne. 
 
 
4.2.2 Intervjuer 

Till detta arbete har intervjuer valts som metod utöver litteraturstudien. Det finns ett 
antal olika intervjuformer att använda. Ett urval av dessa kommer nedan att beskrivas 
och även vilken form som valts i detta arbete samt motivering till varför just denna 
metod använts. 
 
Intervjuer kan ha olika grad av standardisering. Grad av standardisering innebär hur 
mycket ansvar som läggs på intervjuaren att själv påverka frågornas utformning och 
ordning. Vid låg grad av standardisering är endast ämnet eller området frågorna skall 
beröra fastställt i förväg. Ejlertsson (1996) menar att intervjuaren formulerar och 
bestämmer ordningen på frågorna efter hand under intervjun för att klarlägga och 
fördjupa intervjupersonens tidigare svar. Helt standardiserade intervjuer genomförs 
med samma frågor i en bestämd ordning till varje intervjuperson. Standardiserade 
intervjuer används ofta till kvantitativa studier och ostandardiserade används till 
kvalitativa studier. 
 
Det finns olika sorters intervjuer till exempel: 
 
Informantintervjun: Detta är enligt Andersen (1998) ett exempel på en kvalitativ 
intervju. Den kan användas när till exempel företeelsen vi vill undersöka redan har 
inträffat eller när vi inte själva har möjlighet att observera företeelsen. I dessa fall 
behövs en ersättningsobservatör, en informant, som innehar förstahandskunskap om 
den för studien intressanta företeelsen (Andersen, 1998). 
 
Den strukturerade intervjun: Datan som fås vid den här typen av intervjuer påminner 
enligt Carlsson (1990) om den som fås när ett frågeformulär används. Intervjuaren har 
ett fastställt schema för frågorna samt ordningen frågorna emellan och deras 
formulering är beslutade i förväg. Rollen som intervjuaren har i detta fall är i princip 
att läsa upp frågorna ur frågeformuläret och att notera svaret respondenten ger. 
Intervjuaren bör vara så neutral som möjligt och bete sig på ett liknande sätt vid alla 
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intervjuer. Strukturerade intervjuer kan användas istället för enkäter till exempel vid 
svåra frågor eller då intervjun består av många frågor för att få intervjuarens stöd 
(Carlsson, 1990). 
 
Den delvis strukturerade intervjun: Denna form av intervju används enligt Andersen 
(1998) i liknande situationer som den ostrukturerade informant intervjun, skillnaden 
här att i detta fall innehar intervjuaren större kunskap om det aktuella 
problemområdet. Denne har viss teoretisk och emirisk kunskap om de aktuella 
företeelserna men är ändå öppen för nya aspekter och upplysningar som den 
intervjuade kan frambringa. Vanligen är det vissa förhållanden som ska belysas, vilket 
gör att intervjuaren har utarbetat en fråge- eller intervjuguide som genom stödord 
uppger de ämnen som ska tas upp och som intervjuaren kontrollerar under intervjuns 
gång. Dock behöver ämnena inte tas upp i den ordning som de tagits upp i guiden 
(Andersen, 1998). Bäck och Halvarsson (1992) menar att en ostrukturerad intervju 
innebär att undersökningen genomförs mer som ett normalt samtal. 
 
Följaktligen finns det ett antal olika sätt att utföra intervjuer på. Det sätt som valts för 
just detta arbetes problemställning kan ses som delvis strukturerade intervjuer. Då 
tiden var för knapp att själv utföra en observation av det aktuella fenomenet kommer 
informanter som är väl insatta i arbetet att användas för intervjun. Under intervjun 
finns det vissa speciella förhållanden som ska belysas och frågorna som används i 
intervjuerna är bestämda i förväg men är inte tvungna att tas i någon bestämd exakt 
ordning utan det finns möjlighet att variera ordningen efter vad respondenten svarar 
och hur samtalet flyter. Dock är frågorna mer specificerade än bara som just stödord, 
men de har inga givna svarsalternativ utan det är helt upp till respondenten att svara 
som den vill.  
 
Fördelar med intervjuer gentemot enkäter kan enligt Andersen (1998) vara att de ger 
en större svarsvillighet och även mer valida svar. Då de flesta frågor i denna rapport 
kräver mer omfattande svar och även viss utveckling av svaren ibland hade det varit 
svårt att få svaren genom en enkät som ger mer kortfattade svar och inte mycket 
utrymme för egna kommentarer. Dessutom finns det enligt egna erfarenheter en 
tendens när det gäller enkäter att respondenten ger så kortfattade svar som möjligt och 
lättare ignorerar vissa frågor. Detta problem kan också avhjälpas genom att använda 
intervjuer då intervjuerna enligt Andersen (1998) ger större möjlighet att konstatera 
bristfällig svarsförmåga. Genom att använda intervjuer istället för enkäter fås även en 
större möjlighet att använda mer omfattande frågor (Andersen, 1998). Det är också en 
fördel i detta arbete då vissa frågor ibland behöver förklaras ytterligare och även kan 
kräva vissa följdfrågor för att få det önskade svaret.  
 
Nackdelar eller eventuella felkällor som kan finnas med intervjuer är enligt Bäck och 
Halvarsson (1992) bland annat att om intervjun innehåller öppna frågor är det 
nödvändigt för intervjuaren att göra en viss tolkning av svaret, detta kan ge upphov 
till en viss felkälla, det finns även en risk att frågor eller svar missuppfattas. Då 
intervjuerna i detta arbete består av relativt öppna frågor finns givetvis en risk att en 
viss feltolkning görs av de givna svaren dock underlättar intervjuformen för att 
åtminstone frågorna undgår större missuppfattningar då det finns möjlighet att fråga 
om eller ställa följdfrågor om intervjuaren märker att frågan missuppfattats. Bäck och 
Halvarsson (1992) menar dessutom att det vid intervjuer när människor träffas pågår 
även en icke synlig kommunikation. Människor som möts bildar förväntningar om 
varandra även genom kroppsspråk och icke-verbala intryck. Dessa förväntningar 
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inverkar på hur frågor tolkas och vilka svar som avges samt även uppfattningen av 
svaren. Om svaren på grund av denna icke-synliga kommunikation blir andra än vad 
de annars skulle ha blivit är det i alla fall delvis något annat som mätts än vad som 
avsetts med intervjun. Genom att intervjuaren är närvarande kan alltså ett validitetsfel 
uppstå i mätningen (Bäck & Halvarsson, 1992). Detta är ju något som kan vara svårt 
att bedöma, i hur stor utsträckning denna icke-verbala kommunikation har spelat in 
vid intervjuerna till detta arbetes problem. Risken finns att det har spelat in men 
någon närmare undersökning om i vilken utsträckning så är fallet kommer inte att 
göras.  
 
 
 
4.3 Urval av respondenter 
 
När valet av intervjumetod gjorts började arbetet med att välja ut lämpliga 
respondenter. Då tiden för arbetet är relativt knapp valdes företag i Västra 
Götalandsregionen för att kunna ha tid att besöka och intervjua alla. För att välja ut 
företag användes huvudsakligen telefonkatalogen där de företag som enligt 
intervjuaren verkade vara intressanta ringdes upp. Urvalet skulle enligt 
problemställningen endast ske bland företag som gör anpassningar av metoderna de 
använder, därför ställdes denna fråga först vid telefonsamtalet. Om det aktuella 
företaget gjorde anpassningar hänvisade någon på företaget i sin tur till en för 
problemområdet lämplig person som tillfrågades om denne hade möjlighet att ställa 
upp på en intervju. Ett fåtal respondenter kontaktades via mail efter personligt tips på 
lämplig intervjuperson.  
 
 
4.3.1 Beskrivning av respondenter 

Sex respondenter varav en kvinna och fem män har intervjuats. Nedan ges en 
beskrivning av respondenterna. Benämningen R1, R2, R3 etcetera kommer att 
användas som förkortning för respektive respondent  
 
Respondent 1:  R1 arbetar som metodutvecklare för systemutvecklare. Hon 

arbetar med att anpassa de metoder som bestämts centralt att 
företaget ska använda genom att göra anpassningar till deras 
arbetssätt och verktyg. Hon arbetar även med att implementera 
metoden som används och hur den ska tillämpas på det aktuella 
företaget med deras verktyg och utvecklingsmiljöer. Arbetar 
också som resurs i projekt och hjälper till att starta igång 
projekten och går även in senare och granskar så att 
projektgruppen håller sig på rätt nivå, gör reviewer och används 
som ”bollplank”. Arbetar även med utbildning. R1 har arbetat 
med systemutvecklingsmetoder sedan 1995. 

 
Respondent 2:  R2 arbetar som interaktionsledare och även som en form av 

ledare för arbetsmiljö mot en avdelning i Mölndal som är 
sammanhållande för ett antal uppdrag som de arbetar med. Har 
arbetat på det aktuella företaget sedan september 2000, men har 
liknande erfarenheter från tidigare arbeten. 
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Respondent 3:  R3 arbetar som konsult, utvecklare, arkitekt, design av nya 
system, konstruktionsledning, lite projektledning, försäljning 
samt projektarbete. Detta innebär bland annat att planera 
framtiden inom IT hos kunder, hur nya applikationer ska se ut, 
vad de ska ha för applikationer. Har haft liknande 
arbetsuppgifter under 3 år. 

 
Respondent 4:  R4 är chef för systemutvecklingsavdelningen, vilkas ansvar är 

att ta fram och förvalta systemlösningar som är lika för det 
aktuella företaget. Systemutvecklingsavdelningen är även 
medlemmar i de centrala användargrupperna för de 
koncernangivna systemen som används på företaget. Har 
arbetat på företaget sedan 1989. Började dock som provare och 
blev sedan arbetsledare för systemutveckling.  

 
Respondent 5:  R5 arbetar som konsult vilket innebär arbete med systemanalys, 

bland annat kravfångst och kravhantering och även arbete med 
verksamhetsanalys, till exempel verksamhetsförbättringar och 
verksamhetsförändringar. Har arbetat med systemutveckling i 
cirka 10 år. 

 
Respondent 6:  R6 arbetar som systemutvecklare vilket innebär lite 

programmering, vara ute hos kunder och utbilda dem på 
applikationer, lite verksamhetskonsulting med mera. Har arbetat 
på företaget sedan 1998. 

 
 
 
4.4 Förberedelser och genomförande av intervjuer 
 
För att hitta intervjupersoner användes som tidigare nämnts telefonkatalogen samt 
även vissa personliga tips. Vid telefonkontakten med en lämplig intervjuperson 
presenterade sig intervjuaren och sitt syfte med intervjuerna. Efter att ha varit i 
kontakt med en person som på telefon sagt ja till att medverka vid en intervju 
skickades ett mail ut där intervjuaren kortfattat beskrev de frågor som skulle ställas 
under intervjun och att den skulle ta cirka en halvtimma. Respondenten ombads också 
ge ett förslag på lämplig plats och tidpunkt för intervjun. Då intervjuaren tänkt 
använda bandspelare under intervjun tillfrågades respondenterna också i mailet om de 
tillät detta. Vissa personer kontaktades direkt via mail utan någon telefonkontakt 
innan, förfaringssättet var dock för övrigt detsamma. 
 
Alla intervjuer genomfördes genom ett personligt möte mellan intervjuaren och 
respondenten utom en intervju som genomfördes per telefon. Alla personliga 
intervjuer utom en genomfördes på respektive respondents arbetsplats, den andra 
intervjun genomfördes i ett grupprum på biblioteket. Vid intervjuerna presenterade sig 
intervjuare och respondent för varandra och sedan ställdes intervjufrågorna. Vid 
intervjuerna användes en bandspelare för att spela in intervjun. Dock användes även i 
viss mån papper och penna för att ha som stöd under intervjuerna. Alla respondenter 
godkände att bandspelare användes. Intervjuaren är medveten om att detta kan ha 
vissa negativa effekter. Carlsson (1990) menar att många respondenter uppträder 
annorlunda när de är medvetna om att svaren de ger under intervjun spelas in. Det 
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uppstår en annorlunda situation vilket kan orsaka att svaren på frågorna som ställs inte 
blir på samma sätt som utan bandspelare. Dock valdes att ändå använda bandspelare 
då det som oerfaren intervjuare kan vara svårt att både ställa frågor och dessutom 
lyssna och skriva ner fullständiga svar. Nu kunde stödord antecknas för att ha 
möjlighet att ställa följdfrågor under intervjun. Då det inte rörde sig om några direkt 
personliga frågor påverkades kanske inte svaren i lika stor utsträckning, men ändock 
finns ju risken att svaren delvis hade blivit annorlunda utan bandspelare. 
 
Frågorna har haft en relativt låg grad av standardisering då de kunde ställas i lite olika 
ordning från intervju till intervju. Intervjuerna har även varit ostrukturerade då inga 
fasta svarsalternativ har funnits utan respondenten har kunnat svara relativt fritt. 
 
Från början var det meningen att sju personer skulle intervjuas men på grund av 
hastigt påkomna förhinder samt ont om tid i slutet av undersökningarna kunde endast 
sex intervjuer utföras. Detta kan eventuellt vara lite tunt underlag att dra allt för stora 
slutsatser ifrån. Dock har tiden varit knapp för att hinna med fler intervjuer. Det var 
inte heller helt enkelt att få tag på personer/företag inom området som gjordes för 
urval av intervjupersoner som utnyttjade metoder på det sätt som avses i denna 
rapport. Detta gjorde också att det drog ut lite på tiden och så här i efterhand hade det 
nog varit bra och börjat söka efter intervjupersoner i ett tidigare skede. 
 
 
4.4.1 Pilotstudie 

Det huvudsakliga syftet med att göra en pilotstudie är enligt Carlsson (1990) att 
kontrollera att allting fungerar som avsett. Pilotstudien ska även ge en uppfattning om 
frågorna som ställs kan ge svar på den aktuella problemformuleringen. En pilotstudie 
kan enligt Patel och Davidsson (1994) också användas för att testa en teknik för 
insamling av information eller testa ett visst upplägg. Pilotstudien genomförs på en 
grupp som är jämförbar med den verkliga undersökningsgruppen (Patel & Davidsson, 
1994). 
 
Således kan det vara en bra idé att göra en pilotstudie för att kontrollera att 
undersökningen fungerar på önskat sätt och ger svar som belyser frågeställningen. 
Dock har någon pilotstudie ej genomförts för detta projekt bland annat på grund av 
tidsbrist men även för att tillgången på intervjupersoner har varit något begränsad. 
Dock har frågorna diskuterats igenom med handledare innan intervjuerna genomförts. 
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4.5 Utformning av frågor 
 
Det finns enligt Andersen (1998) vissa aspekter att ta hänsyn till när intervjufrågor 
ska utformas. Dessa är bland annat att: Frågorna bör formuleras på ett språk som 
respondenten förstår, undvik till exempel att använda abstrakta begrepp och 
”fackjargong”. Orden som används i intervjuerna bör vara sådana som har samma 
betydelse för alla. Långa frågor med mer än 20 ord bör undvikas. Intervjuaren bör 
även undvika att ställa ledande frågor eller dubbla negationer. Andersen (1998) menar 
också att ordningsföljden på frågorna bör beaktas, till exempel börja med enkla frågor 
som väcker intresse, bestäm om ett visst förhållande kräver en eller två frågor för att 
få svar på. 
 
Under formuleringen av frågorna till detta arbete (se bilaga I) försökte intervjuaren ta 
hänsyn till bland annat dessa punkter. Till största delen utgicks det ifrån 
problemformuleringen när intervjufrågorna bestämdes. Dessa diskuterades sedan med 
handledare. De enskilda frågorna har sedan delats in i fyra kategorier som 
intervjuaren beslutade behövde tas upp i intervjuerna för att få svar på frågorna i 
problempreciseringen. Den första kategorin behandlar systemutvecklingsmetoder och 
anpassningar av dessa. Den andra kategorin handlar om upplevelser av anpassningar. 
Den tredje och sista kategorin berör utbildning och erfarenhet. Sist under intervjun 
fick respondenterna också möjlighet att lägga till egna åsikter utöver intervjufrågorna. 
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5 Undersökningsresultat och analys 
 
I detta kapitel kommer de svar som respektive respondent gett på intervjuerna att 
redovisas. Frågorna kommer att redovisas i tre olika kategorier. Efter varje kategori 
kommer en analys och diskussion av de givna svaren att ges med utgångspunkt från 
problemformuleringen. 
 
 
 
5.1 Redovisning av insamlat material samt analys 
 
I detta avsnitt redovisas det material som samlats in under intervjuerna. Även här 
kommer benämningarna R1, R2, R3 etcetera att användas som förkortning för 
respektive respondent. 
 
 
5.1.1 Kategori A: Metodbegreppet, användning av metoder samt anledning till 

anpassning 

A1: 

− Vilken systemutvecklingsmetod använder Ni? Vilket begrepp använder Ni, 
metod/process/kvalitetssystem etcetera? Hur länge har Ni använt denna 
metod? 

− Av vilken anledning gjordes en anpassning av metoden? 

A2: 

− Använder Ni alltid samma metod eller använder ni olika metoder till olika 
projekt? 

− Görs alltid samma anpassningar av metoden till alla projekt? Varför/ Varför 
inte? 

 
 
Respondent 1: 
A1: 
På R1: s företag används RUP (The Rational Unified Process) sedan år 2000. RUP är 
enligt Kruchten (2000) en software engineering process. Med RUP kan ett disci-
plinerat tillvägagångssätt fås för att tilldela uppgifter och ansvar i en utvecklings-
organisation. Målet är att försäkra produktionen av högkvalitativ mjukvara som 
tillmötesgår slutanvändarnas behov inom en förutsägbar tidsram och budget. RUP har 
utvecklats och underhålls av Rational Software och är integrerad med ett antal 
utvecklingsverktyg för mjukvara (Kruchten, 2000). RUP har på senare tid blivit 
populär bland många systemutvecklingsföretag och används idag som 
utvecklingsmetod i många organisationer. 
 
RUP är enligt R1 både en process och en modell, det vill säga VAD som ska göras. 
HUR de ska göra beskrivs med hjälp av metoder. Tidigare användes en egenutvecklad 
modell speciellt framtagen för företaget. Denna modell används i viss mån fortfarande 
i en övergångsfas till RUP som tas in i nya projekt där de som har lärt sig RUP får 
lära upp de som ännu inte lärt sig metoden.  
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R1: s företag har gjort anpassningar av RUP. För att se om det gick att införa RUP 
tittade de först på om det gick att tillämpa RUP på deras projekt överhuvudtaget och 
den följdes då slaviskt eftersom de inte visste vad slutresultatet skulle bli. Till projekt 
nummer två visste de vad slutresultatet var och visste att de kunde ”gena” lite. Vissa 
aktiviteter behövde inte göras eftersom de inte gav något mervärde för dem, utan de 
tittade då istället från andra hållet, de här slutresultaten ska nås, hur gör vi det, och så 
används de aktiviteter i RUP som leder dem dit. 
 
Anledningen till att de har gjort anpassningar är enligt R1 att de måste ha ett resultat 
som går att förvalta. När de skulle börja göra anpassningar av RUP tittade de på hur 
de ska nå de önskade resultaten med hjälp av RUP och tittade då på hur RUP bör 
anpassas för att passa just dem. I början var RUP inte så bra anpassad vad gäller de 
senare faserna, till exempel installationsplaner och lagplaner och utbildningsplaner för 
användare. RUP hade inte så mycket stöd i dessa faser vilket gjorde att det som hade 
använts tidigare från den gamla modellen användes istället. Det som fanns i RUP 
användes och saknades det något användes det som hade använts tidigare. Nu har 
dock RUP utökats lite mer med det som saknades och då används det, istället blir det 
en liten anpassning varje gång som RUP uppgraderas.   
 
A2: 
R1: s företag använder alltid RUP i alla projekt. R1 svarade också att de inte anpassar 
modellen efter projektet utan alltid har samma anpassningar.  Dock blir det olika 
anpassningar utifrån olika utvecklingsmiljöer. De tidigare faserna som analys och 
förstudie (business modelling) är ganska generella oavsett vilken utvecklingsmiljö 
man hamnar i, men när man kommer över i design och ska börja bygga kommer 
metoderna bli styrda mot respektive utvecklingsmiljö. De generella metoderna för 
styrning blir lika från projekt till projekt. 
 
 
Respondent 2: 
A1: 
Företaget som R2 arbetar på använder en egen framtagen projektstyrningsmodell. 
Dessutom finns ytterligare en anpassning/tillägg till den för det specifika företaget 
som beskriver hur de ska arbeta på just deras företag, på vilket sätt de ska jobba i sina 
projekt. Därtill har de även projektarbetsmodell. Dessutom har de utvecklings-
processer som talar om mer hur saker och ting ska göras och inte vad som ska göras. 
De har även fler egenutvecklade metoder varav en av dem är en företagsspecifik 
anpassning av RUP. Det varierar hur länge varje metod har använts. De benämner 
sina arbetssätt på lite olika sätt, dels använder de en projektstyrningsmodell, dessutom 
har de processer som talar om vad de ska göra.  
 
Även på R2: s företag görs anpassningar av metoderna som används, bland annat har 
de vissa metoder som är specifikt utvecklade för deras företag.  
 
Anledningen till att de gör anpassningar är enligt R2 för att metoderna ska passa både 
projekt och verksamhet på ett smidigare sätt, för att uppnå detta måste anpassningar 
helt enkelt göras. R2 säger även att när man arbetar ute på fältet måste man se till att 
modellerna styr/passar det projekt man jobbar i. Om vi bara skulle gå strikt efter en 
bok som skulle passa alla projekt i hela världen hade det inte fungerat. Vi har mycket 
olika krav på projekten, dels har vi projekt som rör mjukvara då är det vissa krav som 
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gäller, sedan kanske det är ett projekt som bara rör hårdvara, då behövs olika stöd i de 
olika projekten. Om ett projekt handlar om både hårdvara och mjukvara så delar man 
på det längre ner istället. 
 
A2: 
Alla projekt behöver inte använda precis samma metod men i stort sett så gör de det, 
det är mest småsaker som ändras. När R2: s företag gör anpassningar så heter 
begreppen samma sak i de tvingande delarna som måste fram under projektets gång, 
till exempel kravspecifikation, så där används ett gemensamt språk. Sedan har 
projekten sin frihet att tillverka sin egen modell och göra avsteg från eller tillägg där 
det passar gruppen. 
 
 
Respondent 3: 
A1: 
På R3: s företag varierar det från projekt till projekt vilken metod som används. De 
har bland annat vissa egenutvecklade metoder men ibland används också större 
kommersiella metoder som RUP eller Extreme Programming. Ibland används en 
vattenfallsmodell men oftast arbetar de iterativt. R3 säger också att ibland är det 
kunden som styr vilken metod som ska användas, till exempel när de arbetat på vissa 
större företag som använder sig av en viss utvecklingsmetod, då används denna metod 
även i projektet där R3 medverkar. Men överlag får de bestämma hur vi ska jobba 
bara de beskriver hur de ska arbeta. Oftast är det dock det aktuella projektet som styr 
vilken metod som används. Det varierar också lite hur länge de olika metoderna 
använts, till exempel Extreme Programming är en metod som de precis börjat testa.  
 
Även R3 svarade att de gör anpassningar av metoderna när de används. Anledningen 
till att de gör anpassningar är bland annat för att ofta passar inte en viss system-
utvecklingsmetod precis utan man kanske vill ta det bästa ur varje. Dessutom ska 
arbetssättet passa dem och även kunden och deras verksamhet. Ibland görs 
anpassningar för att prova och se om det går att förbättra sättet att arbeta på. Olika 
metoder kanske testas och när utvecklaren sedan tycker att denne hittat en metod som 
passar används denna.  
 
A2: 
Se A1 
 
 
Respondent 4: 
A1: 
Företaget som R4 arbetar på började använda RUP förra året i kombination med deras 
eget projektledningsverktyg och dessa två har nu mappats ihop. R4 menar att 
projektledningsverktyget är väldigt generellt och ger en styrka i form av att alla vet 
vad man pratar om. När man pratar iterativ utveckling och de faser som finns i RUP 
är det inte lika vanligt förekommande att folk vet vad man pratar om, till exempel när 
man säger att man är inne i en elaborationfas så vet inte alla vad man pratar om, säger 
man att man håller på med en prestudy så förstår alla.  
 
På frågan vad de kallar metoden för svarade R4: Det är vårt arbetssätt, vi har inget 
annat namn för det. Det är lite svårt att definiera vad skillnaden mellan t.ex. metod 
och process är. Vi ser det både som en process och som en metod men det är framför 
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allt vårt arbetssätt. Det är det luriga med RUP att det är både en metod och en process 
så det är svårt att lägga det i ett fack. 
 
R4 menar att styrkan i RUP är att den anpassas efter varje enskilt projekt, därför gör 
även de anpassningar av den. Anledningen till att en anpassning görs från början är att 
RUP inte går att använda om inte en anpassning åstadkoms, eftersom den är utformad 
för att ha gjort en anpassning av. Själva modellen i sig bygger på att en anpassning 
görs så att det tidigt bestäms vad det är för typ av projekt och i vilken omfattning 
olika steg ska användas etcetera. R4 menar att oftast gör de inte så stora anpassningar, 
om inte annat så gör de ofta ganska likt det de gjort tidigare. Det är viktigt att veta 
vilka steg som ska gås igenom. R4 säger även att känner man på sig att i det här 
projektet behöver vi inte gå igenom det här steget då gör man ju indirekt en 
anpassning och då dokumenterar vi den i början genom att säga att det de här stegen 
vi ska gå igenom. Det är när själva implementeringsplanerna görs etcetera, som det 
sätter sig ganska snabbt vad som ska göras. 
 
A2: 
R4 använder alltid RUP, annars görs egentligen inte mer än en förstudie och sedan 
genomförs arbetet om det är ett väldigt litet projekt. 
 
I de olika projekten görs likartade anpassningar, om det är ett stödsystem som tas 
fram ena gången och ett stödsystem baserat på ungefär samma byggbitar nästa gång 
så används förmodligen samma modell. Är det däremot en webapplikation som görs 
ena gången och en Windowsapplikation andra gången kan det nog vara lite olika 
modeller som används beroende på förutsättningarna, att exempelvis göra en analys 
och design på en webapplikation är annorlunda. R4 menar att man har mycket mer 
nytta av att göra en bra modellering när man ska programmera i ett objektorienterat 
programspråk efteråt. Om vi redan från början ser att detta kommer att bli en 
webapplikation, där vi inte kan jobba objektorienterat, så går vi inte lika långt i analys 
och design heller. 
 
 
Respondent 5: 
A1: 
R5: s företag använder RUP men de har även en del egna metoder för kvalitetssystem 
och iterativa systemutvecklingsprocesser. R5 svarade också att han kallar det för 
metod.  
 
R5 svarade att de alltid gör anpassningar, vilka kan vara mer eller mindre 
organiserade. Varje metod är ett ramverk som man kan välja och vraka ifrån. 
Anledningen till att de gör anpassningar är framförallt eftersom en metod försöker 
täcka upp allt, alla eventualiteter, men ett projekt har sällan behov av allt, därför 
plockar man bort det som inte behövs. I ett projekt har man kanske redan gjort en 
förstudie innan, då kan man ärva in resultaten och verifiera kraven men man behöver 
kanske inte göra en helt ny förstudie. När mer än en metod används i ett projekt kan 
en anpassning också behöva göras mellan dessa metoder för att få dem att passa ihop. 
 
A2: 
R5 säger att de använder olika metoder till olika projekt. Metoden väljs beroende på 
projekt. Varje projekt är unikt vilket innebär att det blir unika anpassningar till varje 
projekt. Företaget har även vissa generella ställningstaganden vad gäller anpassningar 
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av RUP - egna anpassningar. De har till exempel lagt till workshops som en egen 
anpassning för företaget eftersom det inte finns så mycket i RUP egentligen. Dels har 
företaget alltså själva gjort vissa generella anpassningar men sedan är det också upp 
till projektledningen att bestämma anpassningar för varje projekt. Det beror också till 
viss del på hur kunden vill arbeta vilka anpassningar som görs. 
 
 
Respondent 6: 
A1: 
R6 svarade att de inte har någon uttalad metod för systemutveckling. Vi jobbar 
normalt, eftersom vi är ett så stort företag, på samma sätt mellan kontoren. Vi har dels 
en metod som används i projekten och däri ligger en del som har med just system-
utvecklingen att göra. För själva systemutvecklingen har vi verktyg som i sig skapar 
en metod. Först ska en viss testing etcetera göras internt, dessa delar tillsammans 
bildar väl någon slags metod. Lite grand reglerna för hur det ska skötas sätts inom 
projektet men sedan finns det också allmänna riktlinjer för hur det ska gå till. Först 
ska en specifikation skrivas för hur det ska fungera för användarna och sedan hur det 
ska programmeras och sedan utförs själva programmerandet och testandet. Man vet 
att det är så vi jobbar. Vi har en utbildning när vi börjar i hur vi arbetar. 
 
På frågan vad de kallar arbetssättet för svarade R6 att vi kallar det inte för metod utan 
det är ju så vi jobbar bara. Men det blir ju en slags metod även om vi inte uttalat kallar 
det för metod. 
 
När det ska bestämmas vilka verktyg som ska användas sätter sig projektgruppen ner 
tillsammans och diskuterar om de anpassningar som ska göras, vilket oftast är det som 
det handlar om i projekten. Anpassningar av standardsystem görs för att kunden ska få 
de funktioner de vill ha. Sedan tar gruppen fram exakta regler för det projektet utifrån 
verktyget som de har för själva systemutvecklingen, det är satt som en regel i 
företaget att det ska användas, så på det sättet ser varje projekt likadant ut. 
 
R6 säger att vi har ett standardsystem i botten som är framtaget utifrån krav från olika 
kunder, sedan är det sällan så att kunderna tycker att allt är bra i det här systemet utan 
oftast vill de göra någon slags förändring eftersom de jobbar på ett visst sätt, det kan 
vara allt från mindre förändringar till större. Vi försöker att låta bli att ändra så 
mycket i standardprodukten för en specifik kund för det blir oftast bara problem. Det 
är lättare om de har en hel standardfunktion från början. Alltså används lite olika 
arbetssätt beroende bland annat på projektets storlek och hur mycket anpassningar 
som ska göras. 
 
 
A2: 
Som tidigare nämnts sätter sig projektgruppen ner inför varje projekt och diskuterar 
igenom exakt vilka regler som ska gälla för just det här projektet utifrån det verktyg 
som satts som regel för användning i företaget. 
 
 
Analys av kategori A: 
Först kommer här en sammanfattning av de resultat som framkommit här att 
redovisas.  
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Om respondenterna använder samma eller olika metoder har fördelat sig på hälften, 
där alltså tre av respondenterna alltid använder samma metod och tre använder olika 
metoder i olika projekt vilket illustreras i figur 9. 
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Figur 9. Diagram över användandet av metoder. 
 
 
I figur 10 nedan visas hur respondenterna väljer att göra anpassningar av metoderna. 
Merparten väljer alltså att göra olika anpassningar beroende på vad det är för slags 
projekt. 
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Figur 10. Diagram över hur anpassningar används i respektive projekt. 
 
 

Anledningar till anpassning: 

− För att metoden ska passa både projekt och verksamhet på ett bättre sätt, då 
olika projekt innehåller olika krav och kräver därför olika sorters stöd.  

− För att resultatet ska gå att förvalta måste metoden anpassas efter det aktuella 
företagets arbetssätt/projekt för att få med alla viktiga delar. 

− För att testa om det går att förbättra arbetssättet och se om man kan bli 
effektivare. 
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Det som kan sägas generellt utifrån svaren från alla respondenter är att det varierar 
vilken sorts metod som används och på vilket sätt den används. En metod som 
används av flera i större eller mindre utsträckning är RUP, en del använder den som 
enda metod, andra använder den i vissa projekt och vissa har tagit delar ur den för att 
bygga en egen metod. Det sistnämnda är något som nämndes i bakgrunden av 
Axelsson (1998). Han menar att många tar vissa delar ur Directmodellen vilka sedan 
kompletteras med egna sätt att arbeta på och detta blir ofta enligt Axelsson (1998) det 
mest lyckosamma arbetssättet. Nilsson (1995) nämner i sina utvecklingslinjer olika 
sätt att använda metoder och av vad som framkommit i intervjuerna så följer 
respondenterna lite olika utvecklingslinjer i större eller mindre omfattning. Vissa 
använder alltid samma metod och gör anpassningar av den medan andra kombinerar 
lite olika metoder och någon blandar komponenter från olika metoder, allt efter vad 
som passar respektive företags arbetssätt bäst. Det som är gemensamt för alla 
intervjuade är att ingen av dem använder någon metod helt strikt utan alla gör sina 
egna anpassningar av metoderna, och det verkar som att alla är överens om att detta är 
det bästa sättet att jobba på eftersom det förmodligen skulle bli mycket omständligt 
och inte så bra resultat om metoden skulle följas strikt. Vad respondenterna kallar 
”metoderna” för varierar lite, vissa kallar det för metod, andra ser det som ett 
arbetssätt och det finns även processer som används. 
 
Också det som togs upp av Fitzgerald (1997) i bakgrunden nämligen att många 
utvecklar en ”methodology-in-action” stämmer överens med det som många av 
respondenterna svarat. De sätter sig ner och diskuterar igenom förutsättningarna för 
just ett visst specifikt projekt och utifrån detta bestäms dels vilken metod som ska 
användas och dels i vilken utsträckning. Utifrån hur projektet ser ut och vad kunden 
vill ha bestäms vilka anpassningar som ska göras av metoden/metoderna. Ett av de 
intervjuade företagen svarade dock att de generella metoderna för styrning som de 
använder alltid blir desamma från projekt till projekt. Detta kan bero på att de i 
princip endast arbetar internt och att många av projekten därför förmodligen ser 
relativt likadana ut så att samma anpassningar passar alla projekt.  
 
De flesta av respondenterna verkar också vara överens om att det inte går att tillämpa 
en viss metod helt strikt. Som omtalats tidigare menar Hardy et al. (1995) att trots att 
många metoder har en noggrann specificering av varje fas i systemutvecklingen, är de 
ändå relativt allmänna i sina beskrivningar, för att de ska kunna appliceras på så 
många olika sorters projekt som möjligt. Som en av respondenterna säger så är till 
exempel RUP gjord för att göra anpassningar av när den används. Den innehåller 
alltså många av de allmänna stegen i systemutveckling men för att ett visst företag ska 
kunna använda RUP måste de göra sina egna anpassningar av den, lägga till eller ta 
bort vissa saker. 
 
Anledningen till att metoderna anpassas har respondenterna gett lite olika svar på. Det 
som har framkommit är bland annat att anpassningar måste göras för att metoden över 
huvud taget ska kunna användas då metoden är för heltäckande i sin helhet. Detta är 
också något som nämndes i de studier som gjorts av Fitzgerald (1997) samt Fitzgerald 
(1998) där i princip ingen av respondenterna använder metoderna strikt eftersom de 
då inte passar verksamhetens sätt att arbeta eller ett visst projekt. Ytterligare en 
anledning som framkommit är att för att kunna förvalta projektens resultat måste en 
anpassning göras av metoden för att innehålla alla delar som krävs för att få ett 
fullgott resultat från projektet. En annan anledning som tagits upp är att anpassningar 
behöver göras för att metoden som används ska passa dels sättet som 
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systemutvecklarna arbetar på, dels sättet kunden vill att de ska arbeta på och även de 
förutsättningar och krav som gäller för det specifika projektet. Behovet av 
situationsanpassade metoder tas även upp bland annat av Fitzgerald (1995) och 
Fitzgerald (1997). Ytterligare en anledning som nämnts är att systemutvecklarna vill 
testa ett nytt arbetssätt för att se om detta sätt kan vara mer effektivt än det gamla. Det 
kan även vara så att det är svårt att hitta en metod som passar riktigt bra och då väljs 
olika delar från olika metoder. Det verkar alltså finnas en mängd olika anledningar till 
att anpassningar görs. Dock förefaller det som att anpassningar behöver göras för att 
kunna arbeta med metoder, dels på grund av hur metoderna ser ut såväl som hur 
omgivningen för projektet ser ut och även för att få fram ett användbart resultat. Att 
typen på projekt och omgivningen för projektet spelar roll för hur metoden används 
och anpassas är något som också påpekas av Fitzgerald (1997) där han bland annat tar 
upp skillnader mellan hur ett mjukvaruföretag och ett företag som arbetar med 
hårdvara anpassar sina metoder.  
 
Om företagen använder sig av samma metod till alla projekt varierar mellan 
respondenterna. Vissa använder alltid samma metod och vissa varierar från projekt till 
projekt. Något som verkar framträda bland de intervjuade till detta arbete är dock att 
de företag som arbetar som konsulter oftare använder sig av olika metoder i olika 
projekt och de övriga företagen som arbetar mer internt oftare använder sig av samma 
metod men gör eventuellt olika anpassningar till olika projekt. Många verkar också 
använda sig av flera olika metoder för olika funktioner under ett projekt, till exempel 
så använder många av respondenterna även en projektstyrningsmodell under projektet 
utöver en metod för själva systemutvecklingen.  
 
Om respondenterna gör samma anpassningar till alla projekt varierar också lite men 
de flesta verkar dock göra någon slags speciell anpassning till varje enskilt projekt, 
vissa i större utsträckning, andra i mindre. Detta verkar också kunna ha att göra med 
om det är ett konsultföretag eller inte då det efter intervjuerna ger intryck av att 
konsultföretagen gör större eller mer förändringar än de övriga företagen. Eftersom 
konsultföretagen ofta arbetar åt olika företag med olika förutsättningar och krav blir 
kanske anpassningarna i metoderna som används också större. Ett företag som arbetar 
internt har ofta liknande typer av projekt och kan därför oftare använda samma eller 
liknande anpassningar.   
 
 

5.1.2 Kategori B: Upplevelser och effekter av att anpassa metoder. 

− Vad upplevs som positiva effekter med att anpassa metoder?  

− Vad upplevs som negativa effekter samt svårigheter med att anpassa metoder? 

− Upplever ni resultatet som bättre när ni anpassar metoder än när ni inte gör 
det? På vilket sätt blir det bättre? 

 
 

Respondent 1: 
Positiva effekter med att göra anpassningar är enligt R1 att när metoderna anpassas 
blir resultatet på samma nivå i förvaltningen. Hon säger att när vi förvaltar system 
sitter vi i olika team och delar då på något som kallas akuttelefon, en person sitter där 
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och tar alla akutsamtal och har telefonjour en vecka. Om denna person ska gå in och 
åtgärda något i ett system måste de se likadana ut, systemen kan inte vara framtagna 
på olika sätt och dokumenterade på olika nivåer utan det krävs att det finns en viss 
standard på förvaltningsdokument och även på hur man programmerar och dessutom 
hur man namnsätter annars blir det omöjligt att förvalta. Därför var det svårt i första 
projektet att veta hur mycket vi får från metoden och hur mycket vi måste komplettera 
själva. Det positiva med RUP är att när man har gått igenom första varvet och plockat 
fram standards så har man dessa och alla kan känna igen sig i dem. 
 
Det negativa är att första gången projektet görs finns inte till exempel namnstandards 
framtaget utan det går åt mycket tid att sätta upp allting runt omkring, exempelvis hur 
biblioteksstrukturen ska se ut för dokument, kan den befintliga användas? Vad händer 
om den befintliga biblioteksstrukturen används och ett nytt verktyg tas in, som det 
finns hårdkodade men som kanske måste se ut på ett annat sätt? R1 menar att i och 
med att de har verktygsstöd så får man det på två olika sätt och de vill inte att deras 
struktur ska se ut på två olika sätt, ska de då bygga om hela förvaltningen eller hur gör 
man? Det blir mycket sidosaker att ta hänsyn till när vi gör anpassningar säger R1. 
 
Det som R1 menar kan vara svårt med anpassning av metoder är att första gången vet 
man inte vad mervärdet är och vad nyttan är? Då måste precis allt läsas igenom för att 
veta vad det är som kan väljas bort. Risken finns då att man överarbetar första gången 
men å andra sidan har man ju igen det andra gången istället. Det svåra är menar R1 att 
hitta hur mycket måste jag göra för att det ska bli lagom och inte ta i för mycket. Men 
man kan också ”bita sig i svansen” med att göra för lite och då får man göra om och 
så tar det två eller tre gånger längre tid. 
 
Resultatet måste enligt R1 bli bättre, vi kan inte ha olika resultat från gång till gång i 
olika projekt när vi har en gemensam förvaltning, det skulle inte funka, man måste ha 
ett standardiserat sätt att jobba med underhåll av framtagna applikationer. 
 
 
Respondent 2: 
R2 anser att det positiva med att göra anpassningar är att man kan göra det. För om de 
inte hade kunnat göra det så hade overheadtiden som de får lägga ner på många 
projekt bli katastrofalt stor så anpassningar måste göras för att sänka kostnader och 
jobba effektivt. R2 säger också att sedan tycker jag det är skönt när man håller ihop 
det här att man har den friheten att göra anpassningar och även det ansvaret att göra så 
på ett lämpligt sätt för just den här delen.  
 
Det som R2 menar kan vara negativt är att man bör vara restriktiv med an-
passningarna också så att ”man inte anpassar ihjäl sig” för då finns risken att man inte 
känner igen sig från projekt till projekt. Huvuddragen måste vara väl genomtänkta 
från början. R2 säger också att anpassningen kanske kan vara av graden; ”vi struntar i 
den delen och vi gör detta” och då har egentligen inte modellen anpassats utan en 
anpassning har gjorts genom att ta valda delar ur den som passar just det projektet. 
 
Det som R2 anser kan vara svårt med att anpassa metoder är att det gäller att 
verkligen veta vad man gör så att man gör rätt, det kan ju bli tokigt ibland, det är sånt 
man får lära sig efterhand också. Det är naturligtvis tillåtet att göra fel, men man får ju 
inte göra samma fel tre gånger på raken. Just det att välja ut rätt saker och göra rätt 
saker i rätt tid är svårt. 
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En annan svårighet enligt R2 är då han som arbetsledare hoppar mellan olika längre 
projekt. När ett projekt startas är det en viss modell som gäller, när nästa projekt 
sedan startas har modellen utvecklats och då ska den nya modellen användas 
samtidigt som det gamla projektet kanske måste leva kvar i sin gamla modell på grund 
av tekniska orsaker eller för att underlätta att kunna få en överblick på det projektet. 
Då gäller det att ha en modell som också stöder detta med att klara av de för-
ändringarna. 
 
R2 menar att förhoppningsvis blir resultatet bättre när anpassningar görs men det vet 
vi ju inte eftersom vi inte gör det utan att anpassa. Modellen i sig kräver ju att man 
anpassar den egentligen för annars hade det blivit för stort. Det går inte att sätta sig 
ner och säga att nu börjar jag från punkt noll i en metod och så går vi till sista 
punkten, och så går vi igenom den och lägger på en till metod och kanske även en 
tredje och gör alla stegen för då får du ett projekt som blir katastrofalt stort, det tar 
aldrig slut förmodligen, det är ju rimligt i projektstyrningsplanen att du också stannar 
anpassandet.  
 
 
Respondent 3: 
R3 svarade att det positiva med att göra anpassningar är att de görs för att det ska bli 
lättare att jobba och att det ska passa in i ens tankesätt och det sätt företaget arbetar 
på. 
 
Det som kan vara negativt med anpassningar är att det kan vara svårt att anpassa 
ibland, man kanske anpassar på ett helt felaktigt sätt så att det blir fel, man kanske 
tänker till fel.  
 
Enligt R3 kan det vara svårt att veta om det går att anpassa. Det är oftast inte en 
person som gör anpassningen eftersom det kan reflektera vad just den personen anser 
och tycker. 
 
Resultatet kan bli både bättre och sämre av anpassningar. Om man anpassar rätt och 
tänker till rätt från början kan resultatet bli väldigt bra, utvecklingen kanske blir 
snabbare, allt blir effektivare. Men om en felaktig anpassning görs kan det bli fel och 
allting tar längre tid. Dock är det enligt R3 så att när nya saker testas så tar det längre 
tid på grund av ovana, vilket kan medföra negativa konsekvenser för hela projektet, 
det tar längre tid exempelvis, så nya saker bör inte testas hela tiden. De olika 
metoderna har ju dock sina likheter vilket underlättar. 
 
 
Respondent  4: 
R4 svarade att det positiva med att anpassa metoder är att man får en flexibel 
arbetsgång, om man hade haft en helt statisk utvecklingsmodell så hade man känt sig 
väldigt styrd och den hade helt enkelt inte passat för varje enskilt projekt. Sedan hade 
det väl dock kommit något projekt som den hade passat för emellanåt. 
 
Det som enligt R4 kan vara en nackdel är att det inte blir samma varje gång, 
exempelvis om någon utomstående kommer in som resursperson kanske denne inte 
känner igen sig från projekt till projekt eftersom vi har gjort någon annan anpassning.  
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Tidigare arbetade vi helt någon modell alls utgick enbart från våra egna erfarenheter. 
När vi startade avdelningen gjorde vi en egen modell som kanske innefattar 25 % av 
det RUP har och bara att göra det gav oss en styrka men vi märkte ganska snart att det 
här inte räckte, hur gör man det här då? Den här modellen gav oss egentligen bara 
analys och designfasen, det var det vi höll på med, hur vi skulle få in informationen 
innan och hur man lämnar av projekten hade vi inte med i våra modeller. På grund av 
detta menar R4 att det var svårt att göra en konstruktionsbeskrivning innan man var 
färdig med en produkt. Då tänkte vi ju inte på att man kunde beskriva kraven istället 
utan det blev att vi gjorde dokumentation i efterhand och det finns ju inget som är 
tråkigare än att sätta sig efteråt och dokumentera, man måste göra det under tiden eller 
före. 
 
Det svåra med anpassningar säger R4 vara att göra rätt första gången, det är jättesvårt, 
man behöver två-tre försök på sig nästan för att prova sig fram. Den enda metoden för 
att inte råka ut för det är att ha folk som har gjort detta innan, det hade vi inte här 
första gången vi testade RUP vilket var svårt. Själva anpassningen i första projektet vi 
gjorde kanske inte blev jättebra men då drog vi lärdom av det och då var vi 
naturligtvis medvetna om att det var första gången också. Det som också kan vara 
svårt är att när man gjort anpassningen första eller andra gången inte använda den som 
en statisk modell utan att man inser att den är rörlig, det är verkligen en anpassning.  
 
R4 menar även att det som är ”lurigt” med RUP är att det är ett levande verktyg, så 
det kommer hela tiden nya anpassningar av modellen i sig centralt ca 1 ggr om året, 
då de flyttar om lite i ordningen och inför nya saker vilket kan vara lite besvärligt om 
man har funnit sig till ro med en anpassning. Men oftast är det vettiga saker, de säger 
exempelvis att det här ska vi göra innan vi gör det, och det inser man ju att det är klart 
att man ska göra det. R4 säger också att man drar lärdomar av de erfarenheter man har 
och även det man får utifrån, så oftast kan man göra anpassningen ganska enkelt.  
 
Jag tror att resultatet kan bli bättre genom att man kan få ett arbetsflöde som passar 
för det enskilda projektet. Man behöver inte gå igenom onödiga steg, utan man går 
igenom det man behöver för projektet. Risken är att om man inte har erfarenhet av att 
göra anpassningar skär bort för mycket. Mycket kan i början och i första vändorna av 
projektet kännas som onödiga saker. Det är när man kommer tillbaka till ett projekt ett 
halvår, ett år senare och ska göra en ny anpassning och förutsättningarna har ändrat 
sig som det är en otroligt stor styrka att ha allt dokumenterat, att ha alla modeller, då 
behöver man inte vara i händerna på en person som kan systemet för det är man 
annars. Då är man ”system-killen/tjejen”, man har ett system, identifieras med ett 
system. Använder man de här modellerna etcetera har man inte det problemet, det är 
vissa personer som har större kunskap om systemet, men resten kan läsa på sig om 
systemet genom att gå igenom dokumentationen. 
 
 
Respondent 5: 
R5 menar att det som är positivt med att göra anpassningar är att rätt saker görs för 
projektet och inte för att metoden säger det. Projektets syfte är ju att leverera något 
och inte att följa metoden strikt. Detta innebär ju också att resultatet blir bättre. 
 
Det som kan vara negativt med att göra anpassningar av metoderna enligt R5 är när 
delar ur olika metoder används. Exempelvis har de i R5: s företag använt RUP men 
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sedan utnyttjat sina egna testmetoder, det svåra är då hur anpassningen här emellan 
bör gå till, särskilt då den ena är iterativ och den andra inte. 
 
R5 menar också det som kan vara svårt med anpassning av metoder är när det blir 
diskussion om ”gränslandet”, vissa saker är självklara att de ska vara med och andra 
självklara att de inte ska vara med, sedan finns det ju en gråzon där det kan vara svårt 
att veta vad som ska vara med och inte. 
 
 
Respondent 6: 
R6 anser att det som är bra med att ha en metod som alla genomgår är att alla kan 
hoppa in i ett projekt utan att ha någon förkunskap för hur vi jobbar i projekten.  
 
Nackdelen kan vara att i och med att vi gör lite olika i varje projekt blir det svårt att ta 
in en helt ny person i projektet eftersom det är en viss startsträcka på den här 
människan. Vi har samarbeten kontoren på olika orter emellan, då är det bra att kunna 
ringa och prata med varandra istället för att behöva träffas och för att kunna göra det 
krävs det att det finns någon slags standard.  
 
R6 menar även att anpassningen som sådan är inte så svår utan den görs för att man 
själv vill jobba si eller så. Det svåra är att styra folk som är med i de olika projekten 
när de hoppar mellan olika projekt. Det kan vara svårt när det ska lånas in folk utifrån 
projektet till ett visst projekt om den här gruppen använder helt egna metoder. 
 
R6 tror också att resultatet blir bättre eftersom vi styr hur metoden ska se ut i 
slutänden till varje projekt, med hänsyn taget till hur projektet ser ut. Det blir lättare 
att ha kontroll över vad som är gjort och inte och vem som har gjort vad. Vi har 
möjlighet att peka på att detta verkligen är gjort för vi har gjort så här. 
 
 
Analys av kategori B 
De resultat som framkommit i materialpresentationen för denna kategori kan samman-
fattas i: 
 
Positiva effekter av att göra anpassningar: 
 

− Frihet att få göra anpassningar vilket gör att en metod kan fås som passar det 
aktuella projektet och verksamheten.  

 
− Får en flexibel arbetsgång. Behöver inte känna sig styrd av en statisk modell 

som inte passar för varje enskilt projekt vilket innebär att rätt saker kan göras 
för projektet och inte just för att metoden säger det. 

 
− Resultatet blir på samma nivå i förvaltningen vilket underlättar när man ska 

förvalta resultatet.  
 
Negativa effekter och svårigheter vid anpassning: 

− Tar mycket tid första gången en metod ska användas och anpassas.  
 
− Svårt att göra ”lagom” mycket anpassningar och att göra rätt anpassningar.  
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− Svårt när man hoppar mellan olika projekt eller tar in resurspersoner och olika 

anpassningar av metoderna används i olika projekt.  
 

− När olika delar av metoder används är det svårt att veta hur anpassningen 
mellan dessa bör utföras. 

 
Bättre resultat? 

− Ja eftersom utvecklingen blir snabbare och effektivare och ett arbetsflöde som 
passar det enskilda projektet fås. Kräver dock att rätt anpassningar görs.  

 
− Ja eftersom resultatet blir samma från gång till gång vilket gör det möjligt att 

förvalta och underhålla framtagna applikationer. 
 
 
Det som många anser vara positivt med att göra anpassningar är att det blir ett bättre 
arbetssätt. Metoden som används anpassas för att passa det specifika projektet och 
sättet som systemutvecklarna arbetar på, och används alltså inte bara som en statisk 
modell som den har specificerats från början. Detta är något som verkar uppskattas av 
de flesta, att kunna göra anpassningar av metoderna för att få ett arbetssätt som är 
rimligt att jobba efter. Genom att göra anpassningar och dokumentera dessa är det 
också lättare när det kommer in en ny projektmedlem och även senare när resultatet 
ska förvaltas och kanske en vidareutveckling av ett projekt ska ske. Det viktiga verkar 
alltså vara enligt respondenterna att metoden de använder är rimlig och att rätt saker 
görs för projektet och inte för att en viss metod föreskriver att så här bör 
tillvägagångssättet vara. 
 
De negativa effekter som upplevts av de intervjuade av att göra anpassningar är bland 
annat att det kan vara svårt första gången anpassningen ska göras av en ny metod. 
Eftersom ingen har erfarenhet av metoden är det ett måste att sätta sig in i metoden 
genom att läsa igenom allt material om den och sedan utifrån detta försöka välja ut de 
bitar som passar det aktuella företagets projekt och ta fram standards. Det som också 
upplevts som en nackdel med att göra anpassningar är att det kan vara besvärligt att 
veta hur mycket som ska anpassas och att rätt anpassningar görs. Detta är något som 
Hardy et al. (1995) också nämnde, att alla anpassningar inte alltid blir så lyckade. Om 
företaget gör en felaktig anpassning av metoden kanske de anser att det är metoden 
som är svag och därför blir negativt inställda till en metod som kanske hade gett ett 
bra stöd om den hade anpassats på ett lämpligt sätt. Att anpassa rätt verkar enligt 
respondenterna ibland vara en svårighet men som ofta förefaller lösas genom att de 
använder sin erfarenhet. Ytterligare en nackdel av att göra anpassningar är att det kan 
vara svårt att veta hur anpassningen ska ske mellan olika metoder när delar av flera 
metoder används i ett projekt. Som en av respondenterna uttryckte det så verkar det 
bli mycket ”sidosaker” att ta hänsyn till utöver själva anpassningen. 
 
Många verkar vara överens om att en svårighet med anpassningar är att göra lagom 
mycket anpassningar. Vilka delar ska tas med och vilka ska inte tas med. Särskilt 
svårt är detta första gången en metod används och anpassningar av den ska göras. 
Ofta behövs mer än ett försök för att få lite erfarenhet av vad i metoden som passar 
olika verksamheter och projekt.  
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Det förefaller som om alla respondenter är överens om att resultatet blir bättre om en 
anpassning görs. De flesta har inte testat att använda en metod utan att anpassa men är 
ändå ganska övertygade om att resultatet måste bli bättre eftersom det är mer eller 
mindre omöjligt att följa en metod strikt och de är ofta inte avsedda att användas på 
det viset heller eftersom de då skulle bli för stora. Eftersom resultatet blir samma från 
gång till gång om anpassningar görs av metoden underlättar det att underhålla 
framtagna applikationer. Detta gäller kanske främst de företag som alltid använder sig 
av samma metod och ofta liknande anpassningar. Flera av respondenterna påpekade 
att resultatet blir bättre eftersom ett arbetsflöde som passar det specifika projektet fås 
genom att anpassa metoden. Dock gäller det naturligtvis att rätt anpassningar görs för 
att få ett förbättrat resultat, en felaktig anpassning leder förmodligen inte till något 
resultat alls eller ett misslyckat resultat. Detta kan kopplas till det som nämndes i 
bakgrunden av Smith (1997) där han anser att genom att använda metoder förbättras 
processen av utvecklingen och även resultatet av utvecklingen. Vidare menar Smith 
(1997) att genom att använda metoder ges bland annat möjlighet att beräkna 
kostnaden och större potential att leverera systemet i tid och dessutom utveckla ett 
bättre och mer effektivt system. För att uppnå detta gäller det dock att rätt 
metod/metoder väljs för varje specifikt problem. 
 
Trots att det finns vissa negativa effekter och svårigheter med att göra anpassningar 
verkar det ändock som att det inte skulle gå att använda systemutvecklingsmetoderna 
utan att göra egna anpassningar av dem. Det är oerhört viktigt enligt respondenterna 
att arbetssättet som används är anpassat efter deras verksamhet och det aktuella 
projektet för att få ett bra resultat. 
 
 

5.1.3 Kategori C: Utbildning och erfarenhet 

− Om metoden anpassas får ni då utbildning i hur ni ska göra eller görs 
anpassningarna utifrån erfarenhet? 

 

 
Respondent 1: 
R1: s företag håller på att byta från en gammal metod till RUP. Detta byte sker 
gradvis, så i de nya projekt som startas används RUP och då får de som kan och har 
använt RUP tidigare lära de som inte har använt den. R1 menar att de räknar med att 
det kommer att ta cirka fyra år innan alla har kommit i kontakt med RUP. 
 
 
Respondent 2: 
R2 menar att det är verkligheten som lär en mest, sedan behövs ju dock teoretiska 
utbildningar vid vissa tillfällen också. Vi har även en utbildningsplan som vi 
egentligen följer. 
 
 
Respondent 3: 
R3 säger att för det mesta görs anpassningarna av erfarenhet. Om man inte har någon 
erfarenhet kan man få gå någon slags utbildning eller om det är något lite större, nytt 
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arbetssätt. Man är alltid flera i ett projekt så man kan stötta och hjälpa varandra och 
det är de med störst erfarenhet som blir projektledare. 
 
Respondent 4: 
R4 svarade att när vi implementerade RUP så gick alla utbildning på hur RUP-
modellen fungerar. Sedan hade vi även en konsult här för att lära oss just 
requirementdelen av RUP, det är ju där man kommer fram till förutsättningarna av 
resten av projektet. Sedan har det ju kommit till lite nytt folk efter det men då har vi 
folk som är mer erfarna som får lära upp dem. Vi har ju mängder med folk inom 
koncernen som vi kan använda som mentorer. Vi har ett samarbetskontor med 
Rational så alla nya idéer som Rational tar till sig och inför i modellerna det får vi till 
oss väldigt snabbt. Dessutom har vår koncern och Rational gemensamma dagar varje 
år med konferens i Stockholm, där man går igenom vilka visioner de har etcetera, där 
försöker vi ha med någon från vårt företag. Även om det är svårt ibland med tanke på 
förra årets kostnadsläge, så kanske vi inte går på så mycket externa utbildningar men 
vi håller oss á jour genom att ta kontakt inom koncernen. Det är vår största styrka med 
att vara en så stor koncern att det samlas mycket kunskap. 
 
 
Respondent 5: 
R5 menar att först måste du kunna metoden, ha lärt dig den teoretiskt men sedan 
måste du också ha tillämpat metoden för att förstå den. I första hand är det ju 
projektledningen som beslutar om anpassningar som ska göras, men även i viss mån 
projektmedarbetarna. 
 
 
Respondent 6: 
R6 säger att de har en utbildning när de börjar i hur företaget arbetar, sedan får man 
lära sig mer allteftersom av dem som är mer erfarna. 
 
 
Analys av kategori C: 
För att kortfattat sammanfatta de viktigaste slutsatserna i denna kategori kan sägas att: 
 

− Viss teoretisk utbildning är nödvändig men viktigast med praktisk tillämpning 
av metoderna för att lära sig använda dem. 

 
− Lär sig anpassa metoder av erfarenhet. De mer erfarna får lära de med mindre 

erfarenhet. 
 
 
Flera av respondenterna har någon slags introduktionsutbildning när nya medarbetare 
börjar och även ibland teoretiska utbildningar för de mer erfarna till exempel när nya 
arbetssätt eller metoder introduceras. Många verkar varva teoretisk utbildning med 
praktiskt arbete. Dock verkar många anse att det bästa sättet att lära sig arbeta med 
och använda metoder är att tillämpa dem praktiskt. På detta sätt fås även erfarenhet i 
vad som kan och bör anpassas. De intervjuade företagen arbetar i projektgrupper med 
flera medarbetare och även någon slags projektledare så det är inte en enskild 
projektmedarbetare som behöver ta hela ansvaret för vilka anpassningar som bör 
göras. I bakgrunden antyddes att det ofta är de personer med mer erfarenhet som är 
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mer benägna att anpassa metoderna. Vad som framkommit utifrån svaren från 
respondenterna i denna undersökning så måste de metoder som används anpassas för 
att överhuvudtaget kunna tillämpas effektivt. I och med att de på respondenternas 
företag dessutom arbetar tillsammans i olika projektgrupper gör det att erfarenhet eller 
inte kanske inte spelar så stor roll eftersom projektmedarbetarna består av medlemmar 
med olika lång erfarenhet och det kan antas att det är så att den med mest erfarenhet 
har mest att säga till om. En nackdel som kan finnas med detta är att en erfaren person 
ofta har hittat ett arbetssätt som denne trivs med och kanske har svårare att ta till sig 
nya arbetssätt och testa nya metoder. 
 
Det verkar inte finnas så mycket dokumenterade regler eller instruktioner för hur just 
anpassning av metoder bör gå till utan det är något som systemutvecklarna får pröva 
sig fram till, vad som passar just deras verksamhet eller ett visst projekt bäst. Detta 
innebär att det bör vara svårt för någon utan erfarenhet att själv göra några effektiva 
anpassningar, alltså behövs stöd från någon som har erfarenhet från systemutveckling 
annars blir kanske resultatet att en viss metod används som följs strikt. Det förefaller 
enligt intervjuaren vara så att många som har viss erfarenhet av systemutveckling 
hittar ett sätt som de gillar att arbeta på och sedan används erfarenhet för att se vilka 
delar av en eller flera metoder som behövs till ett visst projekt eller inte. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer de slutsatser som kommit fram som svar på problem-
preciseringen att redovisas utifrån respektive kategori. Nedan visas den 
problemprecisering som presenterats i kapitel 3. 
 
Av vilken anledning görs anpassningar av systemutvecklingsmetoder samt vilka 
effekter och upplevelser ger dessa anpassningar? 
 
 
Kategori A: Metodbegreppet samt anpassningar av metoder 
Slutsatser som kan dras av respondenternas svar i denna undersökning är att de 
använder sig av olika metoder och vissa blandar även olika metoder i samma projekt. 
Enligt de flesta respondenter går det inte att tillämpa en metod helt strikt eftersom 
metoderna även innehåller alla undantag som inte gäller i alla projekt, därför måste en 
anpassning av metoden göras antingen till det specifika företaget eller till varje 
specifikt projekt. En annan slutsats som kan skönjas är att de som gör anpassningar 
till varje specifikt projekt och kanske också använder olika metoder i olika projekt, 
sätter sig ner innan projektets början och diskuterar igenom vilken metod och vilka 
steg/delar i den som bör användas i just detta projekt. De som alltid använder en och 
samma metod och oftast även samma anpassningar i alla projekt gör något slags 
testprojekt innan metoden börjar användas för att se hur den ska kunna anpassas bäst 
till just de projekt som deras företag arbetar med. 
 
En slutsats som kan anas angående anledningen till att respondenterna gör 
anpassningar av systemutvecklingsmetoder är alltså i första hand att metoderna helt 
enkelt är för heltäckande för att användas i sin helhet och istället bör ses som ett 
ramverk att välja de delar ur som anses passande. Anpassningar av metoden krävs för 
att företaget ska kunna fortsätta förvalta det resultat som framkommer ur projekten. 
En annan viktig anledning som tagits upp är att arbetssättet måste passa kunden och 
deras arbetssätt men även sättet systemutvecklarna arbetar på. Det kan också bero på 
projektets storlek vilken metod som används och hur mycket anpassningar som görs. 
Olika projekt har ofta inte samma krav, exempelvis har ett mjukvaruprojekt inte 
samma krav som ett hårdvaruprojekt. I dessa fall krävs olika sorters stöd från 
metoderna och därför görs specifika anpassningar som passar just det unika projektet. 
Ibland är det också så att systemutvecklarna vill pröva ett nytt arbetssätt för att se om 
de kan bli effektivare och testar då en ny metod med nya anpassningar eller nya 
anpassningar av en tidigare använd metod. Vissa blandar också metoder i ett projekt 
eftersom de har svårt att hitta en metod som passar utan vill hellre välja olika delar 
från flera metoder.  
 
 
Kategori B: Upplevelser av att anpassa metoder 
Axelsson (1998) menar att de som inte väljer att följa en metod strikt oftast får det 
bästa resultatet och är mest nöjda. Detta är även något som respondenterna i denna 
undersökning verkar hålla med om. De slutsatser som kan dras är att de positiva 
effekter som kan fås med att göra anpassningar är bland annat att ett bättre arbetssätt 
uppnås och metoden passar det specifika projektet och sättet som projektgruppen 
arbetar på. Alltså utförs rätt saker för respektive projekt, något som även litteraturen 
tar upp som en positiv effekt av anpassningar. Det underlättar även att förvalta 
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resultatet eller när en vidareutveckling ska ske när en dokumenterad anpassning av 
metoden gjorts.  
 
Slutsatser kring de negativa effekter som kan upplevas med anpassningar är bland 
annat att det är svårt första gången en metod ska användas att veta vilka anpassningar 
som bör göras och hur. Det kan även vara en svårighet i att veta hur mycket 
anpassningar som bör göras och om rätt anpassningar för projektet görs. En annan 
nackdel är när flera metoder används och hur anpassningarna dessa emellan då bör 
ske. 
 
Svårigheter med att göra anpassningar kan enligt respondenterna i denna 
undersökning vara att göra lagom mycket anpassningar. Som tidigare nämnts är detta 
särskilt besvärligt första gången en metod används, att veta vilka delar som bör tas 
med och inte. Dock verkar de flesta vara överens om att resultatet blir bättre om 
anpassningar görs eftersom ett bättre arbetsflöde fås och de delar av metoden som 
valts ut passar det specifika projektet. 
 
Ytterligare en slutsats som kan dras är att resultatet av utvecklingen blir bättre om en 
anpassning görs bland annat eftersom likartade resultat uppnås från gång till gång, 
särskilt bland dem som alltid använder sig av samma metod och liknande 
anpassningar. Arbetssättet blir också mer standardiserat och arbetsflödet blir bättre 
och mer effektivt. Resultatet kan även bli bättre eftersom rätt saker görs för det 
aktuella projektet och inte några onödiga steg. Genom att dokumentera 
anpassningarna är det också lätt att se vad som gjorts och inte gjorts samt av vem.  
 
 
Kategori C: Utbildning och erfarenhet 
Slutsatsen blir att de flesta varvar teoretisk utbildning med praktisk användning av 
metoderna för att lära sig använda dem och även hur anpassningar av dem bör ske. 
Emellertid förefaller det vara som nämndes av Hardy et al. (1995) i bakgrunden att 
det finns lite support för hur anpassningar bör utföras. Alltså får projektmedlemmarna 
lära sig av varandra, de mer erfarna får dela med sig av sina kunskaper till de med 
mindre erfarenhet. De flesta verkar anse att det bästa sättet att lära sig använda 
metoderna är genom att praktiskt tillämpa men dock behövs ju även viss teoretisk 
utbildning för att lära sig hur metoderna fungerar.
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7 Diskussion 
I detta kapitel kommer ett resonemang att föras kring arbetet. Detta delas in i två 
delar, dels ett avsnitt som diskuterar arbetets genomförande och ett som diskuterar 
undersökningens resultat. Slutligen tas även förslag på fortsatt arbete upp. 
 

7.1 Diskussion kring arbetets genomförande 
 
I arbetets inledning gjordes en litteraturstudie för att hitta bakgrundsmaterial till 
arbetets problemformulering. Detta var ett bra sätt att inleda arbetet på för att sätta sig 
in i ämnet lite närmare och även läsa om vilka undersökningar som tidigare gjorts. 
Något som inledningsvis var svårt var att hitta rätt information då det finns mycket 
material om just metoder. Risken finns att ett för begränsat sökområde/sökord 
används när man inte har så mycket erfarenhet och därför inte hittar allt material som 
kan finnas inom närliggande områden. Det var också vissa svårigheter ibland att veta 
vad som var relevant för detta arbetes problemprecisering. 
 
Under genomförandet av undersökningen utfördes intervjuer med ett antal olika 
respondenter. I efterhand kan anses att kontakt med relevanta intervjupersoner borde 
ha påbörjats tidigare då det var relativt svårt att få tag på personer. Dels var det vissa 
svårigheter med att hitta respondenter som arbetade med metoder på det sätt som 
avses i rapporten och dels var det svårt att få tag på dessa personer eftersom de ofta 
inte var anträffbara. Hade sökandet efter intervjupersoner påbörjats tidigare kunde 
kanske någon mer intervju ha utförts och ett mer utförligt resultat skulle ha erhållits. 
Dock kan ett flertal liknande tendenser anas av svaren hos många av respondenterna. 
 
Fördelar och nackdelar med att använda bandspelare under intervjuerna har tidigare 
diskuterats. Författaren är fortfarande av den åsikten att det ändå var en fördel att 
använda bandspelare i just detta fall även om det finns en risk att det till viss del kan 
ha hämmat respondenternas svar. Intervjuer anses ha varit ett bra val av metod för att 
få svar på arbetets problemställning och samtliga respondenter har varit mycket 
trevliga och tillmötesgående vad gäller att svara på frågor. 
 
Den litteratur som använts är till största delen publicerade böcker samt artiklar 
publicerade i vetenskapliga artiklar. Detta gör att trovärdigheten hos litteraturen borde 
vara relativt stor. Litteraturen som använts är dessutom mestadels relativt ny vilket 
också ökar trovärdigheten och aktualiteten hos materialet. 
 

7.2 Diskussion kring resultatet 
 
Enligt detta arbetes problemformulering var målet att ta reda på av vilken anledning 
som metodanvändare gör anpassningar av metoderna och vilka effekter detta kan få. 
Till stora delar har detta resultat uppnåtts i intervjuerna och det går att se tydliga 
kopplingar till det som tagits upp i bakgrunden.  
 
Alla de intervjuade företagen gör anpassningar av systemutvecklingsmetoderna de 
använder. De anser också att det inte skulle vara möjligt att använda en metod utan att 
göra anpassningar av den. Något som låter mycket rimligt då många formaliserade 
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systemutvecklingsmetoder utvecklas centralt av en grupp människor. Eftersom alla 
företag och framförallt olika projekt ser olika ut, arbetar på olika sätt och agerar i 
olika miljöer borde det vara mer eller mindre omöjligt att utveckla en metod som 
passar allt och alla. Exempelvis är det stor skillnad på ett projekt som inriktar sig mer 
på mjukvara än ett som inriktar sig på hårdvara. Det kan också bli viss skillnad i vilka 
steg i en metod som behöver användas beroende på om projektet är en månad långt 
eller tre år.  
 
Något som flera respondenter påpekat är att det är svårt första gången en anpassning 
av en metod ska göras. För att veta hur de ska gå tillväga får de helt enkelt testa sig 
fram till vad som passar just dem då det inte verkar finnas särskilt mycket stöd för hur 
anpassningar bör göras. Det som indikerades i bakgrunden om att erfarna 
systemutvecklare verkar vara mer benägna att anpassa metoderna förefaller inte vara 
så träffande i denna undersökning då respondenterna oftast arbetar i projektgrupper 
med personer med olika erfarenhet. Då de erfarna ofta får lära upp dem med mindre 
erfarenhet skulle det visserligen kunna antas att det är de mer erfarna personerna som 
har huvudansvaret för vilka anpassningar som bör göras. I sådana fall stämmer det 
eventuellt att de erfarna är mer benägna att anpassa metoderna eftersom de mindre 
erfarna har knappare kunskap i hur anpassningar bör ske.  
 
Det har angivits ett antal olika anledningar till varför metoderna anpassas, ändå verkar 
de flesta vara relativt överens om flera anledningar. Exempelvis att få ett 
förvaltningsbart resultat av utvecklingen. Även det som nämnts i bakgrunden av bland 
annat Baskerville (1996) att metoderna är för stora och behöver anpassas till varje 
specifik situation är något som respondenterna håller med om och detta låter ju 
rimligt.  
 
De effekter och upplevelser som kan uppstå av att göra anpassningar är enligt 
respondenterna att det blir ett mer naturligt arbetssätt som passar den rådande 
situationen vilket borde leda till ett bättre resultat precis som respondenterna säger. 
Naturligtvis kan det även uppstå vissa svårigheter och negativa effekter som att fel 
anpassningar görs och det är svårt första gången en anpassning ska göras. Detta verkar 
ändå övervägas av de positiva effekterna och måste ju nästan göra det eftersom det 
inte förefaller möjligt att använda metoderna på ett rimligt sätt utan att göra 
anpassningar. 
 
Avslutningsvis något som både respondenterna och litteraturen inom området verkar 
vara överens om är att det är viktigt att använda en systemutvecklingsmetod i 
utvecklingsarbeten då de ger mycket stöd för att få fram ett användbart resultat. Men 
för att få ett relevant stöd och ett bra resultat är det av stor vikt att metoden som 
används är anpassad till varje specifik utvecklingssituation. 
 
Validiteten av dessa resultat skulle kanske kunna ha blivit högre om fler intervjuer 
hade kunnat utföras och kanske även om någon mer metod använts såsom fallstudie 
exempelvis. Dock överensstämmer mycket av resultaten med det som framkommit i 
tidigare studier och som kan läsas om i bakgrunden vilket gör att validiteten till viss 
del höjs. Samtliga respondenter är överens om att metoderna måste anpassas för att 
kunna användas på ett effektivt sätt så att rätt saker görs för ett visst projekt. Då det är 
ett antal större företag som intervjuats i arbetet och dessa är överens borde detta kunna 
ses som att sannolikheten är relativt hög för att detta gäller även i många andra 
företag. 
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7.3 Förslag till fortsatt arbete 
 
För att närmare undersöka detta arbetes problemprecisering och göra en utveckling av 
den skulle en undersökning kunna göras och titta på hur anpassningar görs och vilka 
anpassningar som görs. 
 
En jämförelse skulle också kunna göras för att se om det är någon skillnad mellan hur 
ett konsultföretag använder och anpassar metoder och ett företag som arbetar mer 
internt. 
 
Ytterligare förslag till fortsatt arbete skulle kunna vara att se om det är någon skillnad 
i hur olika metoder anpassas exempelvis hårda och mjuka metoder. Möjligheten finns 
också att följa en viss metod exempelvis RUP för att se hur just denna metod 
anpassas. 
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 Bilaga I 

  

 

Intervjufrågor 
 

Inledande frågor angående arbetsuppgifter 

1. Vad arbetar Du som?  

2. Hur länge har du arbetat som detta? Hur länge har du arbetat här på företaget? 

 

Metodbegreppet, användning av metoder samt anledning till anpassning 

3. Vilken systemutvecklingsmetod använder ni? Vilket begrepp använder ni, 
metod/process/kvalitetssystem etcetera? 

4. Använder ni alltid samma metod eller använder ni olika metoder till olika 
projekt? 

5. Görs alltid samma anpassningar av metoden till alla projekt? Varför/ Varför 
inte? 

6. Av vilken anledning gjordes en anpassning av metoden? 

 

Upplevelser och effekter av metodanpassning 

7. Vad upplevs som positiva effekter med att anpassa metoder?  

8. Vad upplevs som negativa effekter samt svårigheter med att anpassa metoder? 

9. Upplever ni resultatet som bättre när ni anpassar metoder än när ni inte gör 
det? På vilket sätt blir det bättre? 

 

Utbildning och erfarenhet inom metodanpassning 

10. Får ni någon slags utbildning i hur anpassningarna bör göras eller görs de 
utifrån erfarenhet? 

 

11. Egna kommentarer 

 

 


