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Abstract: 

Projektledaren är en trendsättande faktor inom projekt då denne har stort inflytande 
över hur projektet fortskrider. Sträcker sig denne persons inflytande så långt att han 
eller hon också kan bestämma vilken utvecklingsmetod som används i projektet? Är 
det även så att mer komplexa projekt använder en viss typ av utvecklingsmetod? Efter 
en undersökning bedriven med ett eget utvecklat ramverk visade det sig att 
projektledaren kan bestämma utvecklingsmetod till viss del och att organisation 
bestämmer till viss del samt att det inte går att påvisa en koppling mellan 
utvecklingsmetod och projektkomplexitet.



 

Ordlista: 

Agil utveckling: Utveckling som är baserad på det agila manifestet med bland 
annat iteration i utvecklingsprocessen samt återkoppling till användarna 
(genom kontinuerliga leveranser). 

Beställare: Inom projektledning, den person eller de personer som har intresse 
i projektet. En intern beställare är ansvarig gentemot ledning och en extern 
beställare är en organisation eller person som vill att projektet skall utföras. 

Strukturerad utveckling: Utveckling som sker enligt en bestämd ordning där 
man gör allting vid en viss tidpunkt som är bestämd i förväg. Vidare görs 
endast en leverans till kund. 

Projektkomplexitet: Hur svårt ett projekt är att genomföra eller de olika 
parametrarna i projektet som gör att det blir svårare att genomföra. 

Scrum master: Inom Scrum metoden, den som ser till att arbetet flyter på som 
det skall och tar hand om tekniska problem som uppstår och ser till att alla 
arbetar som de bör.  

Skype: Skype är ett program för ip-telefoni där man kan ringa upp människor 
via datorn. Man kan även använda en webkamera till programmet så att man 
kan se den person man pratar med. 
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1 Inledning 

Syftet med det här kapitlet är att introducera läsaren till ämnet val av 
utvecklingsmetod och vad som påverkar det valet. Vidare redogör vi för varför vi har 
valt att undersöka ämnet. Vi tar upp vilka avgränsingar vi har i den här uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till vårt intresse i forskningsfrågan väcktes av Bergkvist & Hjertstrand 
(2008) som visar på intressanta synpunkter i sin uppsats om kompetenskraven på 
nyutexaminerade systemvetare. De kom fram till att det inte är kompetenskraven utan 
snarare vilken typ av person det är som är avgörande för ifall en person får en 
anställning eller ej. 

Det är en intressant koppling till just den enskilda individens inflytande på 
utvecklingsarbetet. Om det är personlighet som ger någon ett arbete, så skulle det 
kunna vara någons personliga preferens som avgör vilken typ av utvecklingsmetod 
det är som används i ett projekt. Det skulle därmed kunna vara projektledarens egna 
preferenser som bestämmer vilken metod som skall användas då det är han som har 
det yttersta ansvaret för projektet. Det vår uppsats har för avsikt att undersöka är 
projektledarens inflytande på valet av utvecklingsmetod. 

Det resultat som Bergkvist & Hjertstrand (2008) kommer fram till går att ifrågasätta, 
men de lyfter ändå en intressant frågeställning som underbygger vår 
undersökningsfråga. Är det projektledaren som person som bestämmer vilken 
utvecklingsmetod som skall användas, eller finns förbestämda idéer om vilken 
utvecklingsmetod projektet måste ha. Macheridis (2005b) skapar en grund för teorin 
att det skulle kunna vara organisationen som sätter ramen för hur utvecklingen skall 
fortgå, genom sin definition av beställare. Han menar att beställare ställer stora krav 
på projektet, vilket skapar komplexitet. Men det skapar också en grund för att 
beställaren är en person som kan ställa krav på vilken utvecklingsmetod som skall 
användas. 

Carlzon & Nilsson (2008) undersöker huruvida beställare blir mer nöjda ifall 
utvecklingen av nya IT-stöd sker med hjälp av agila utvecklingsmetoder. De kommer 
fram till att en beställare blir mer nöjd, eller i alla fall upplever att den blir mer nöjd 
med slutprodukten ifall utvecklingen har skett med en metod som är agil, det vill säga 
att den överensstämmer med det agila manifestets riktlinjer. 

Om det är så att beställare blir mer nöjda med projekt som bedrivs med hjälp av agil 
utveckling, kan det indikera att organisationer tvingar fram en agil utvecklingsmetod 



En analys av metodval          Rickard Andreasson 
- Komplexitetstyp och erfarenhet i utvecklingsprojekt  Johan Lohmander  
 

 7 

och att projektledaren inte har påverkan över vad som skall användas. Detta innebär 
att det finns två sidor rörande vilken typ av utveckling som skall bedrivas. 

Andra parametrar som kan påverka metodvalet skulle kunna vara projektkomplexitet 
eller projektledarens erfarenhetsnivå. Fitsilis (2009) lyfter intressanta synpunkter i hur 
man mäter komplexitet inom IT-projekt. Detta skiljer sig från andra typer av projekt 
och är spännande, då det kan ha inverkan på hur man bedriver utveckling på olika sätt 
mellan IT-projekt och andra projekt. Fitsilis (2009) teorier kopplat till vad Macheridis 
(2005b) säger om hur organisationer behandlar projekt med beställare, 
projektledarens roll samt projektkomplexitet gör att det blir synnerligen intressant att 
se hur detta påverkar utvecklingen i just IT-projekt. 

Intresset för agil utveckling är idag stort och det förefaller som om det är vad som 
kommer att vara rådande i framtiden (Gharaibehet al, 2009, Peixoto 2009). Det här 
tillsammans med det Carlzon & Nilsson (2008) skriver om, gör det är intressant att se 
om erfarenhetsnivån på projektledaren påverkar om den metod som används är agil 
eller av en strukturerad typ. Det är också av intresse att se till komplexiteten på det 
projekt som skall utföras. Är det så att komplexiteten och erfarenhetsnivån på 
utvecklaren är direkt länkad till vilken typ av utvecklingsmetod som används? 

Den tes vi arbetar utifrån är att det är erfarenhetsnivån på projektledaren som är 
avgörande för metodvalet och inte organisations eller beställarens krav. Vidare är 
utgångspunkten att mer erfarna projektledare leder mer komplexa projekt. Vi baserar 
detta på vad Macheridis (2005b) skriver om projektledaren och om denne som högste 
beslutande organ inom projektet.  

Ifall det är organisationen som bestämmer vilken metod som används istället för 
projektledaren, är frågan ifall det istället är organisationens generella riktlinjer som 
väger in istället för projektledarens erfarenhet. Om inte, är det då beställaren som 
ställer krav på vilken utvecklingsmetod som används? 

1.2 Problem 

Val av systemutvecklingsmetod är ett komplext ämne. Det finns en stor mängd 
metoder som alla är uppbyggda på olika sätt och med olika fokus. Vem som 
bestämmer utvecklingsmetod och vad som påverkar detta val är grundproblemet för 
den här uppsatsen.  

Det skulle kunna vara projektledaren med hjälp av sin erfarenhet som avgör vilken 
metod som väljs. Metodvalet skulle också kunna bero på hur komplext 
utvecklingsprojektet är samt vilken typ av komplexitet som är rådande.  

I de fall då det inte är projektledaren som har valt metod skulle detta kunna bero på 
riktlinjer från utvecklings- alternativt beställarorganisationen. 

Den forskningsfråga vi har arbetat efter i vår undersökning är:  

• Vilka faktorer är det som bestämmer val av utvecklingsmetod? 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att skapa en insikt i vad som påverkar valet av 
utvecklingsmetod. Vidare syftar undersökning till att skapa ett underlag för vidare 
forskning.  

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer inte gå in på olika systemutvecklingsmetoder på grund av storleken på 
den här uppsatsen. Vi har skapat ett ramverk för att ta reda på om en 
utvecklingsmetod är agil eller strukturerad. Vi kommer att hålla oss till att det istället 
för att gå in i detalj på alla olika typer av utvecklingsmetoder som till exempel Scrum 
eller RUP. 

Anledningen till att vi valde att inte se till dessa aspekter är att vi inte vill göra 
undersökningen för bred och därmed gå miste om det djup vi önskar i den information 
vi får fram. Hade vi gjort ramverket så som omnämns ovan hade vi inte kunnat 
genomföra den undersökning vi har gjort. Detta betyder att även om dessa brister 
finns i ramverket är det ett ramverk som på ett bra sätt tillåter den undersökning som 
har gjorts. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenterar vi den litteratur och de teorier som vi har använt oss av 
under vår undersökning. Vi presenterar litteraturen och teorierna ingående för att 
sedan ta ett steg vidare och skapa ett ramverk, över det som vi vill ta reda på i vår 
undersökning. Avslutningsvis går vi igenom vår intervjuguide och kopplar den till 
teorin. 

2.1 Genomgång av utvecklingsmetoder 

Det här delkapitlet presenterar de olika synsätten strukturerad utveckling och agil 
utveckling.  

2.1.1 Strukturerad utveckling 

Strukturerad systemutveckling bygger på vattenfallsmodellen, som fått sitt namn efter 
att man måste bli helt klar med ett steg innan man får gå vidare ner till nästa. Det gör 
att modellen ser ut som ett vattenfall, vilket figur 2.1 visar. (Fitzgerald et al. 2002) 

 

Figur 2.1 Vattenfallsmodellen (Fitzgerald et al., 2002) 
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Varje steg i vattenfallsmodellen hanterar en viss fas i projektet och har också en 
bestämd slutprodukt som ska utvärderas innan man bestämmer sig för att gå vidare till 
nästa steg. (Fitzgerald et al., 2002) 

Ur detta föddes den strukturerade utvecklingen, där faserna analys, design och 
programmeringen passar väl ihop med vattenfallsmodellens faser, men också satte en 
standard för hur analys och programmering skall skötas vid systemutveckling 
(Fitzgerald et al., 2002).  

På senare tid har det kommit flera utvecklingsmetoder som bygger på den 
strukturerade utvecklingens principer och SSADM (Structured Systems Analysis and 
Design Method) är en av dem (Avison & Fitzgerald, 2006). 

I enlighet med den strukturerade utvecklingens principer så börjar SSADM 
utvecklingen med att göra en analys av vad som ska göras vilket leder till att de krav 
och restriktioner hittas, som både systemet och projektet i stort kommer att ha. Det 
skapas även en projektplan som utvecklingen kommer att följa. När analysen är klar 
går man vidare till den tekniska och logiska designen. När designen är klar utvecklar 
man den fysiska produkten och implementerar den när den är färdig.  SSADM har 
även en mängd verktyg som modellen föredrar att man arbetar med för att nå bästa 
resultat. (Avison & Fitzgerald, 2006)  

Enligt Avison & Fitzgerald (2006) är de flesta av de strukturerade 
utvecklingsmetoderna väldigt styrande när det gäller hur arbetet ska gå till och vilka 
verktyg som skall användas i utvecklingsprocessen. 

2.1.2 Agil utveckling 

Agil utveckling skiljer sig markant ifrån den mer strukturerade systemutvecklingen då 
agil utveckling arbetar i små snabba cykler, iterationer, där man snabbt levererar en 
första release som utvecklas inkrementellt, det vill säga att den byggs vidare på och 
utvecklas efterhand (Andersen 1994, Gharaibeh et al 2009). Ljubović & Šupić’s 
(2009) definition av iterativ utveckling innebär att utveckla ett steg, se över det man 
gjort, och göra om det tills man är nöjd. På så sätt får man snabba resultat vilket leder 
till att användarna blir engagerade. Detta då de upplever det som att det hela tiden 
händer något, enligt Andersen (1994) och Beck et al. (2001).  

Ljubović & Šupić (2009) menar att agil utveckling bör ske både inkrementellt och 
iterativt, då det system som skall utvecklas kan delas in i små delar och de delarna kan 
sedan utvecklas iterativt. De får medhåll av Peixoto (2009) som menar att agil 
utveckling innebär att utvecklingen sker inkrementellt, anpassar sig till förändringar 
och når resultat snabbt. Även Beck et al. (2001) är inne på samma linje som Peixoto 
(2009) gällande snabb utveckling för att hålla kunden nöjd, genom att utveckla i korta 
cykler, iterationer, som inte är längre än ett par veckor. Ljubović & Šupić (2009) 
definition av inkrementell utveckling innebär att det man utvecklar, utvecklas och 
testas i små, självständiga delar (Ljubović & Šupić 2009). Det gör att 
utvecklingsteamen enligt Ljubović & Šupić (2009) kan vara små och har kontroll över 
den del de utvecklar.  
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Enligt Andersen (1994) så använder sig agila metoder av en grov översiktsplanering. 
Den skiljer sig ifrån den planering strukturerade metoder använder då agila metoder 
bara har preliminära mål, och är medvetna om att de kommer att ändras efterhand som 
utvecklingen går framåt och nya krav hittas (Andersen, 1994). 

Gharaibeh et al. (2009) menar att agila utvecklingsmetoder använder sig av feedback 
från tester som kontrollmekanism, istället för planering för att driva utvecklingen 
framåt. Agila metoder använder sig även av kommunikation för att sprida kunskap 
vidare mellan projektmedlemmarna, där även kunskap används istället för 
dokumentation enligt Gharaibeh et al. (2009). Beck et al. (2001) skriver att det bästa 
sättet att sprida information är att prata med varandra, och inte maila eller prata över 
telefon. Det kan knytas till det Ljubović & Šupić (2009) skriver om att 
utvecklingsteam kan ha kontroll över det de utvecklar. 

2.2 Projekthantering 

Det här delkapitlet tar upp hur man mäter projektkomplexitet, beställare och 
beställarens förväntningar, samt hur man hanterar projektledarrollen. 

2.2.1 Beställarens förväntningar och riktlinjer 

Macheridis (2005b) tar upp beställaren inom ett projekt som den person som är 
uppdragsgivare till projektet. Vidare hävdar Macheridis (2005b) att det är viktigt att 
veta vilka förväntningar som beställaren har på projektet för att känna till det önskade 
resultatet. Detta går att koppla till vad Tonchia (2008) pekar på i sin beskrivning av 
det processorienterade projektet, att varje projekt måste övervakas noga med så kallad 
”specific management” vilket ser över projekt så att de håller sig inom tidsram och 
budget.  

Det går också att se det som Feldin (2008) gör i sin beskrivning av internationella 
projekt, där beställaren identifierad av Macheridis (2005b), agerar mer som ägare av 
projektet och som då också är närmare det faktiska ägandet av projektet. Som Feldin 
(2008) beskriver det är ägaren det lager i projektmodellen som är ovanför ledningen 
av projektet och dess delprojekt, men också det lager som är närmast en 
representation av aktieägande. Detta skiljer sig från Tonchia (2008) och Macheridis 
(2005b) i att det inte är beställarna i deras modeller som är faktiska ägare av projektet, 
utan arbetar för tillgodose dess intressen.  

Macheridis (2005b) ger beställaren två roller, intern samt extern beställare. Den 
interna beställaren befinner sig inom organisationen, den externa utanför. Macheridis 
(2005b) poängterar att de olika beställarna har olika mål med projektet, den interna 
ser till resultatet inom organisationen, medan den externa ser till slutprodukten. 

Enligt Ögård & Gallstad (1994 i Macheridis, 2005b) är den interna beställaren den 
person som kan avsätta och tillsätta projektledare. Det finns två olika sätt att tillsätta 
interna beställare: antingen tar man en person med kontroll över resurserna, eller så 
tar man en person som kommer att använda resultatet av projektet internt i 
organisationen efter att det är färdigt. (Macheridis, 2005b). 
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Macheridis (2005b) går vidare och identifierar hur projektledaren skall förhålla sig till 
beställaren genom att denne skall undersöka vilka förväntningar som finns från 
beställaren och tillgodo se dessa. Macheridis (2005b) menar att detta påverkar hur 
komplext ett projekt blir. Detta går att knyta till det som Tonchia (2008) skriver om 
”specific management” vilket avser den specifika ledningen av projekt med tekniska 
detaljer. Även Avison & Fitzgerald (2006) skriver om att kunden kan ställa krav på 
utvecklingen, så som budget och utvecklingstid. De skriver även om outsourcing där 
de menar på att kundföretaget oftast bara har krav på vad som skall göras, inte hur det 
ska gå till (Avison & Fitzgerald 2006). Fitzgerald et al. (2002) tar upp begreppet 
företagskultur vilket betyder att ett företag utvecklar ett bestämt sätt att arbeta på. 
Företagskulturen styr, enligt Fitzgerald et al. (2002), hur ett företag går tillväga när de 
införskaffar eller utvecklar ett nytt informationssystem. Detta gör att utvecklarna 
måste ta hänsyn till företagskulturen när de väljer utvecklingsmetod (Fitzgerald et al. 
(2002). 

2.2.2 Projektledaren och projektledarrollen 

Ansvaret inom projektet ligger på projektledaren. Detta är skilt från att ha det på 
ledarrollen, då projektledaren är en konkret person vilken är den ytterst ansvariga 
inför den interna beställaren (Macheridis, 2005b). Detta går samman med vad Turner 
& Muller (2003) identifierar, genom att definiera projektet som en egen organisation 
inom den stora organisationen, där projektledaren är det högst beslutsfattande organet.  

Turner & Muller (2003) hävdar att det är önskvärt att projektledaren skall delegera 
ansvaret för arbetsuppgifter rörande dokumentation och planering till andra 
projektmedlemmar. Detta definierar Macheridis (2005b) som projektledarfunktionen 
vilken är att: motivera, planera, styra och följa upp arbetet. Däremot går Turner & 
Mullers (2003) åsikter isär mot Macheridis (2005b) och menar att projektledaren skall 
utföra projektledningsfunktionen. Enligt Macheridis (2005b) är projektledaren 
trendsättare inom alla projekt och har huvudinflytandet.  

Turner & Muller (2003) skriver att en av huvuduppgifterna för projektledaren är att se 
till att tidsplanering, samordning samt tidsrapportering fungerar. Delar av dessa 
åsikter delar Macheridis (2005a) som menar att det finns olika syn på projektekonomi 
och projektbedömning där huvuddelarna för ekonomin är: effektivitet, planering, 
samordning, omvärlden, resursförbrukning samt rationalisering 

2.2.3 Projektkomplexitet inom IT projekt 

Fitsilis (2009) skriver att misslyckanden inom IT-projekt är mer vanligt 
förekommande än inom andra projekt. Macheridis (2005b) och Fitsilis (2009) åsikter 
går isär när det kommer till hur viktiga olika parametrar är för att skapa komplexitet 
inom projekt. Macheridis (2005b) fokuserar på hur svårt projektet är att överblicka 
samt hur svårt det är att genomföra. Fitsilis (2009) hävdar däremot att ett IT-projekt 
inte blir mer komplext enbart utifrån hur komplex applikation som skall utvecklas är 
eller dess storlek.  

Fitsilis (2009) identifierar dock ovanstående som betydelsefulla parametrar vid 
bedömning av projektets komplexitetsnivå men påpekar att den största typen av 
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komplexitet kommer från sammansättningen av gruppen, vilka krav som finns på 
projektet samt hur mycket pengar projektet får. Kopplat till detta hävdar Macheridis 
(2005b) att projekt behandlas på olika sätt beroende på hur komplexa de är; ett projekt 
får olika medarbetare, styrning och kvalitetssäkring beroende på komplexitetsgraden i 
det. 

2.2.4 Komplexitetstyper i projekt 

Macheridis (2005b) och Fitsilis (2009) beskriver olika komplexitetstyper som 
förekommer i projekt. De benämner de olika typerna lite olika men vi anser att det i 
grund och botten är samma typ av komplexitet de beskriver. Detta redogörs för nedan. 

Fitsilis (2009) belyser att det är en speciell typ av komplexitet som uppstår inom den 
mjukvara som skall utvecklas, dels måste man se till strukturen bakom designen och 
dels till själva mjukvaran. Detta kopplas även till hur pass svårt det är att förstå vad 
systemet skall göra, hur pass svårt det är att skriva källkoden samt hur komplexa de 
beräkningar som skall utföras är. 

Fitsilis (2009) tar fram tre olika mönster för komplexitet, vilka är övergående i 
varandra och påverkar varandra. Komplexitet på grund av tro (coFaith) syftar på hur 
osäkert projektet är baserat på vad man tror kommer att hända med det. Dessa saker 
kan vara: volym, struktur och så vidare (se bilaga 1). Denna typ av komplexitet 
behandlar även Macheridis (2005b), han benämner den dock som 
osäkerhetskomplexitet. Detta begrepp syftar till att ett projekt blir mer komplext vid 
en högre grad av osäkerhet. Osäkerhet kommer främst inom projekt när man gör 
framtidsbedömningar. I värsta fall leder osäkerhetskomplexitet till handfallenhet då 
man inte vågar ta beslut som kan leda till ökad komplexiteten inom projektet 
(Macheridis, 2005b). 

Fitsilis (2009) definierar vidare komplexitet på grund av fakta (coFact). Denna typ av 
komplexitet mäter projekt utifrån den komplexitet som uppstår utifrån dess struktur. 
När man mäter denna typ av komplexitet är det viktigt att komma ihåg att man skall 
göra sina mätningar holistiskt. Det kan avse t.ex. schemalagd tid eller budget (se 
bilaga 1). Macheridis (2005b) identifierar detta i två olika komplexitetstyper, 
volymkomplexitet och strukturell komplexitet. Volymkomplexiteten täcker in 
parametrarna: antal medarbetare, antal saker som projektet skall utföra samt storleken 
på projektet. Strukturell komplexitet avser ett systemtänk där delarna i systemet 
(projektet) kan vara konkreta saker eller tankar. Dessa saker skapar komplexitet 
genom att sammanfogas där varje fog är ett komplexitetsområde (Macheridis, 2005b). 

Den sista typen av komplexitetsmönster som Fitsilis (2009) identiferar är komplexitet 
på grund av interaktion (coInteraction). Denna typ av komplexitet uppstår mellan 
olika system, platser eller människor som skall interagera med systemet (se bilaga 1). 
Macheridis (2005b) identifierar detta som teknologisk komplexitet, vilket uppstår när 
det finns många olika specialister inom projektet, många olika kravspecifikationer och 
arbetsuppgifter. Vad som också skapar komplexitet inom klassificeringen är 
beroenden mellan olika projekt och delprojekt, dessa beroenden kan vara ömsesidiga 
(vilket skapar en högre komplexitetsgrad) eller ensidiga. 
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2.3 Ramverk för utvärdering av projektledarinflytande vid val 
av systemutvecklingsmetod 

I det här delkapitlet presenteras det ramverk som vi använder för att bedriva vår 
undersökning, ramverket användes vid: formulering av intervjufrågor samt analys av 
empirisk data. 

2.3.1 Identifiera utvecklingsmetodtyp 

För att identifiera vilken typ av utvecklingsmetod som våra intervjupersoner använder 
i sina projekt, måste vi kunna skilja på de båda tankesätten kring utveckling och det 
gör vi genom att ställa dem mot varandra och jämföra deras likheter och olikheter. 

Som vi ser i strukturerade metoder börjar de sin utvecklingsprocess med att göra en 
analys av det system som finns nu, och av det system som skall göras (Avison & 
Fitzgerald, 2006, Fitzgerald et al. 2002). Det gör även agil utveckling. Men till 
skillnad från den strukturerade utvecklingen så planerar agil utveckling bara 
övergripande för projektet som helhet, medan man detaljerat planerar för nästa 
iteration, det vill säga för ett par veckor i framtiden (Andersen, 1994, Beck et al. 
2001). Gharaibeh et al. (2009) visar istället på att agila metoder använder sig av den 
feedback man får från föregående iteration, som ett steg i att föra utvecklingen vidare. 

Här ser man en markant skillnad mellan de båda tankesätten och det är en av 
anledningarna till varför agil utveckling ser positivt på förändringar i 
utvecklingsprocessen medan strukturerade metoder inte gör det, då agil utveckling på 
ett enkelt sätt kan planera in förändringen i sin nästa iteration. 

Enligt Ljubović & Šupić (2009) samt Peixoto (2009) använder agila metoder även 
inkrementell utveckling till skillnad mot strukturerade metoder och det är en faktor 
som skiljer de olika teknikerna åt. 

Det här blir, tillsammans med tanken kring iteration, en viktig del i vårt arbete för att 
identifiera om en metod är agil eller strukturerad då detta är en av de större 
skillnaderna mellan de båda tankesätten. Vi kommer att söka efter om en metod har 
allting planerat ifrån början eller om man använder sig av iterationer och är 
inkrementell i sin utveckling. 

En annan stor skillnad man kan se är hur de båda tankesätten sköter implementeringen 
av det system som man utvecklar. Strukturerad utveckling följer sina steg och avslutar 
hela processen med att leverera det färdiga systemet till kunden, och gör således bara 
en implementation (Fitzgerald et al. 2002). Agil utveckling däremot implementerar 
fungerande programvara efter varje iteration och gör således många 
delimplementationer under projektets gång (Beck et al. 2001, Ljubović & Šupić, 
2009). 
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Det här är en annan viktig skillnad vi har hittat mellan de båda 
utvecklingsmetodikerna. Om man använder sig av en agil metod, kommer man arbeta 
i iterationer och därmed göra många implementationer under utvecklingsprocessen. 
Vi kommer att använda detta för att identifiera en metod som är agil. Däremot om ett 
projekt bara gör en huvudimplementation kommer vi använda det som en identifikator 
för en strukturerad metod. 

Det kan finnas fördelar med båda tillvägagångssätten. Eftersom strukturerade metoder 
gör upp hela sin planering i början av utvecklingsprocessen, så vet utvecklarna vad 
som ska göras och behöver således bara göra en implementering. Agil utveckling å 
andra sidan planerar inte långt i framtiden. Därmed kan de inte arbeta längre än vad 
de har planerat för, vilket leder till att de gör många implementeringar. Men de kan å 
andra sidan på ett väldigt enkelt sätt ta in feedback från användarna och få med det i 
sin programvara till nästa iteration. 

Det här är de största skillnaderna mellan metoderna som vi har hittat och det är de 
aspekter vi kommer leta efter i vår empiri för att reda ut vilken av metoderna som 
våra intervjupersoners projekt använder sig av. 

 

 
Figur 2.2 – En översikt över modellen för analys av utvecklingsmetoden (Andreasson & 
Lohmander, 2010). 

Figur 2.2 visar vårt ramverk för att analysera vilken metod det är projektet använder. 
Vi ser till om man sköter planeringen i början av projektprocessen eller om man gör 
det kontinuerligt genom processens gång, för att avgöra om man sköter planeringen 
agilt eller strukturerat. Vi ser även till om utvecklingen är förändringsanpasslig och 
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iterativ för att se om utvecklingen sköts agilt eller strukturerat. Vi undersöker om 
implementeringen återkopplas till användarbasen samt om den är iterativ för att 
avgöra om implementeringen är agil eller strukturerad. 

2.3.2 Identifiera Projektledarrollen 

Det är viktigt att skilja projektledarerollen och projektledaren åt, dessa är inte samma 
sak som Macheridis (2005b) påpekar. Projektledaren har ett ansvar gentemot 
organisationen och ett gentemot projektet. Utöver detta bildar projektet en egen typ av 
organisation så som Turner & Muller (2003) påpekar där projektledaren är det högsta 
beslutande organet. Dessa komponenter gör att projektledaren dels måste ha de 
insikter som beskrivits ovan, men även ha en förståelse för de ekonomiska aspekterna 
i projektet, i enligt med vad Macheridis (2005a) identifierar med projektledaren som 
ansvarig för: ekonomi förbrukning, resursförbrukning, samordning, planering och 
rationalisering. 

Projektledaren är trendsättare som Macheridis (2005b) skriver, men måste också 
kunna ta ett steg tillbaka och delegera ansvar och uppgifter i enlighet med Turner & 
Mullers (2003) teorier. 

Huvuduppgiften för en projektledare är att leda och styra projektet. Detta görs genom 
tidsplanering, samordning samt att se till att tidsrapporteringen fungerar vilket Turner 
& Muller (2003) identifierar, men också att styra och ta beslut om det fortskridande 
arbetet som Macheridis (2005b) påpekar. 

 

Figur 2.3 – En översikt över modellen för identifiering av projektledarrollen (Andreasson & 
Lohmander, 2010). 

Modellen ovan är till för identifiering av projektledaren och vilka uppgifter denna har 
inom projektet. Modellen visar på att det finns olika inriktning på projektledare, vissa 
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projektledare har ett mer ekonomiskt ansvar medan andra är mer direkt involverade i 
styrningen av det aktuella projektet. 

2.3.3 Mäta komplexitet i IT-projekt 

Det finns olika sätt att mäta komplexitet inom projekt och det är viktigt att förstå att 
ett projekts komplexitet inte enbart är beroende av storleken på projektet, den 
mjukvara som skall utvecklas eller kraven som finns på projektet. Dessa är alla 
komponenter i helheten, men bilden av verkligheten är större (Fitsilis, 2009). Baserat 
på detta är det av stor vikt att mäta vilken typ av komplexitet som uppstår och 
framförallt mängden av komplexitet för att kunna mäta om projektkomplexitet har 
inverkan på metodval. 

Macheridis (2005b) och Fitsilis (2009) lyfter en rad element som alla har en inverkan 
på komplexiteten i projekt. Vidare identifierar Tonchia (2008) och Macheridis 
(2005b) beställaren som någon som ställer krav på utvecklingsprojektet, vilket också 
skapar komplexitet. Det kan även vara som Avison & Fitzgerald (2006) att beställaren 
bara bestämmer vad som skall göras och inte hur det ska gå till. Utöver beställarens 
krav så kan det vara företagskultur som påverkar ett projekts komplexitet genom att 
ett företag kan ha vissa riktlinjer och arbetssätt som måste följas (Fitzgerald et al. 
2002). Beställarens krav gör att beställaren har en inverkan på hur komplext projektet 
blir genom sina förväntningar. Dessa krav och förväntningar kommer till projektet i 
olika former av komplexitet (t.ex. coFaith eller osäkerhetskomplexitet). 

Storleken på projektet gör också att det blir svårare att genomföra. Ju fler människor 
som måste koordineras och som delar på samma resurser, desto fler problem uppstår i 
fördelning av dessa och i interaktionen mellan människorna. Detta belyses av både 
Macheridis (2005b) och Fitsilis (2009) i deras definitioner av vad som skapar 
komplexitet (t.ex. coInteraction eller teknologisk komplexitet). Vidare ser vi till 
kompetenskrav hos de olika individerna då detta skapar problem med rekrytering och 
resurshantering.  

Koppling till andra projekt eller delprojekt ökar komplexiteten. Ju fler andra projekt 
som måste koordineras ju mer komplex blir hela strukturen samt styrningen, detta 
identifieras av både Macheridis (2005b) och Fitsilis (2009)  

Även storleken på systemet som skall utvecklas samt hur svårt det är att utveckla det 
skapar komplexitet, som det identifierats av Fitsilis (2009). Detta betyder att större 
och svårare mjukvaror har högre komplexitetsgrad.  
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Figur 2.4 – En översikt över modellen för analys av projektkomplexitet (Andreasson & 
Lohmander, 2010) 

Modellen ovan avses inte att användas fullt ut, utan är snarare tänkt som en mall där 
man identifierar var komplexiteten finns och vilken typ den har. Komplexiteten ökar 
ju fler komponenter i modellen som återfinns i projektet. I de fall då en delkomponent 
är obetydlig kan man helt bortses från denna för att istället fokusera på de delar av 
modellen som återfins i projektet. 

2.4 Intervjuguide 

Intervjuguiden (som återfinns i Bilaga 2) är baserad på vårt undersökningsramverk då 
frågorna är gjorda för att samla de data som behövs vid en analys, där ramverket 
används. Intervjuguiden försöker fånga alla aspekter av undersökningspersonens 
nuvarande och tidigare arbete som är av intresse för undersökningen. Nedan redogör 
vi för intervjuguiden samt vilka teorier som ligger till grund för den. 

 
Fråga 1: Vilken typ av arbete är det du bedriver? 
Denna fråga avser att få intervjupersonen att slappna av genom en enkel, neutral fråga 
om personens arbete. Frågan fungerar även som en kontroll för att vi ska veta om vi 
intervjuar rätt person. Frågan nuddar också lätt vid att identifiera intervjupersonens 
projektledarroll i enlighet med vårt ramverk och vad Macheridis (2005a), Macheridis 
(2005b) samt Turner & Muller (2003) skriver. 

Fråga 2: Vilka tidigare erfarenheter har du? 
Den här frågan med tillhörande underfrågor är till för att få en inblick i 
intervjupersonens tidigare arbetslivserfarenhet så att vi skall kunna bedöma hans 
erfarenhet. 

Fråga 3: Beskriv det projekt du arbetar i 
Frågan med underfrågor avser att ge inblick i det nuvarande projekt intervjupersonen 
arbetar med för att kunna klassificera detta enligt ramverket angående 
projekttyp/storlek/komplexitet. Teorierna dessa frågor baseras på är främst 
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Macheridis (2005b) och Fitsilis (2009) som presenterar olika sätt att mäta 
komplexitet. Underfrågorna återspeglar detta genom att fråga efter information 
rörande storlek, koppling till andra projekt, krav/förväntningar, styrmodell samt 
avstämningsmöten. 

Fråga 4: Vilken utvecklingsmetod använder ni? 
Intervjufrågorna rörande utvecklingsmetod tillåter oss att får reda på vilken/vilka 
utvecklingsmetod(er) som används i projektet för att vi ska kunna klassificera 
utvecklingsmetoden enligt vårt ramverk.  Frågorna är baserade på teorierna som 
Andersen (1994), Beck et al. (2001), Fitzgerald et al. (2002), Gharaibeh et al. (2009), 
Ljubović & Šupić (2009) samt Peixoto (2009) tar upp rörande olika typer av 
utvecklingsmetoder. Underfrågan kring hur användarmedverkan ser ut samt hur 
utvecklarna ser till förändring används tillsammans med huvudfrågan för att avgöra 
om utvecklingsmetoden är agil. När det gäller underfrågan om grad av inflytande över 
metoden används den för att kontrollera att de använder den metod de säger att de 
använder. 

Fråga 5: Beskriv din egen roll i utvecklingsprojektet 
Vi vill få reda på hur intervjupersonen uppfattar sin egen roll i projektet och är även 
till för att ha en avslappnande effekt inför nästa fråga som skulle kunna vara något 
mer känslig. Vidare hjälper frågan tillsammans med fråga 1 till med att samla in de 
data som behövs för att identifiera vilken typ av projektledare intervjupersonen är. 
Detta baseras på vad Macheridis (2005a), Macheridis (2005b) samt Turner & Muller 
(2003) skriver om olika typer av projektledare och vilka ansvar/roller de har.  

Fråga 6: Beskriv ditt inflytande över metodvalet 
Den här frågan med tillhörande underfrågor är till för att ta reda på intervjupersonens 
inflytande över metodvalet för att vi ska kunna dra våra slutsatser kring varför man 
väljer en metod över en annan. Frågorna är ställda på ett sätt så att man går runt 
kärnfrågan ”är det du som valt utvecklingsmetoden?” för att få djupare och bredare 
svar. Frågan rörande ifall det finns krav från beställare eller ledning kring vilken 
metod som används baseras på dels Macheridis (2005b) & Tonchia (2008) om 
beställare och dels det Avison & Fitzgerald (2006) samt Fitzgerald et al. (2002) 
skriver om företagskulturens krav på utvecklingen. För att ta reda på ifall det är 
företagskulturen som ställer krav på utvecklingen så tar vi upp underfrågan om det 
finns politiska aspekter inom företaget. 
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3 Metod 

I det här kapitlet kommer vi redogöra för hur vi har gått tillväga med arbetet med att 
ta fram den här rapporten. Vi kommer även att gå igenom den metod vi har valt att 
arbeta med och gå igenom varför vi valde just den. Vidare så kommer vi att gå 
igenom de personer vi har intervjuat och de företag de jobbar på.  

3.1 Tillvägagångssätt 

Vi har bedrivit vår forskning inom ämnet projektledares metodval och vad som 
påverkar metodvalet. Vi började med ett inledande arbete, där vi gjorde en 
förundersökning för att se hur vi skulle bedriva vår forskning och se vad inom ämnet 
som var av intresse. Utifrån detta valde vi att undersöka hur erfarenhet är kopplat till 
projektkomplexitet och metodval. 

Förundersökningen inom ämnet bestod av en genomgång av tidigare forskning där vi 
fann en rad intressanta uppsatser som belyser liknande ämnen. De ämnen som ligger i 
samma intresseområde som det vi har valt att undersöka, är undersökningarna om 
vilken typ av arbete nyutexaminerade systemvetare förväntas göra samt huruvida en 
beställare blir mer nöjd med ett system ifall det har utvecklats med lättrörliga/agila 
metoder. 

I litteraturgenomgångsfasen studerade vi litteratur och artiklar rörande olika typer av 
systemutvecklingsmetoder och projektledning. Fokus vid genomgången av 
utvecklingsmetoder lades vid att beskriva hur strukturerade metoder och 
lättrörliga/agila metoder exemplifieras och utmärker sig. Detta gjordes för att skapa 
en insikt och ett underlag för kategorisering. I genomgången av 
projektledningsteorierna fokuserades det på projektkomplexitet samt dess koppling 
till IT projekt, projektledarerollen, kopplingen mellan organisation och projekt samt 
hur beställaren påverkar ett projekt.  

Denna litteraturgenomgång användes sedan för att skapa ett undersökningsramverk 
där den tillät oss att fokusera på de områden som är centrala för denna uppsats. 

3.1.1 Brister i undersökningsramverket 

Det är onekligen så att undersökningsramverket har vissa brister. Det går inte att göra 
ett ramverk som ser till alla aspekter av ett problemområde och vi anser att det inte 
heller är önskvärt. Detta då det antingen orsakar ett för komplext ramverk eller ett 
ramverk som ej kan gå in på den nivå som krävs för att det skall vara användbart vid 
en analys.  
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3.1.2 Genomförande av den empiriska studien 

Vi kontaktade en rad olika företag och bestämde intervjutillfällen med projektledare 
och anställda på dessa (målet för varje intervju var ungefär 30 minuter). Intervjuerna 
bedrevs genom att vi ställde och spelade in våra intervjufrågor till intervjupersonerna, 
inspelningen gjordes med hjälp av inspelningsutrustning. I de fall då intervjuerna 
gjordes ansikte mot ansikte användes en mobiltelefon och när de tog plats över Skype 
användes applikationen ”Audio Hijack” och endast ljud spelades in. 

3.1.3 Sammanställning av den empiriska studien 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de och en sammanställning av de 
data som är centrala för vår undersökning gjordes. Vi formulerade även ett ramverk 
för komplettering av intervjuerna, i de fall då intervju personen tyckte att intervjun 
inte gav en rättvisande bild av verkligheten. 

3.1.4 Komplettering av den empiriska studien 

När intervjuerna transkriberats skickades de transkriberade resultaten till 
intervjupersonerna för godkännande och eventuell komplettering av de data 
intervjupersonerna tyckte framkom felaktigt vid intervjutillfället. 

3.1.5 Analys och resultat 

Analys och resultatskedet av forskningsprocessen bedrevs genom att de viktiga data 
som framkom från intervjuerna redovisades och sammanställdes med hjälp av vårt 
ramverk. Vidare gjordes en tolkning av de data som framkom i form av en analys som 
tog upp de nyckelbegrepp som var centrala för den forskning vi bedrev rörande vilka 
faktorer som avgör valet av utvecklingsmetod. 

3.1.6 Diskussion och slutsats 

I slutfasen av forskningsprocessen diskuterade vi resultatet och kopplade det till vår 
forskningsfråga. Vi gav förslag till vidare forskning och poängterade att detta är en 
pilotundersökning. Vi ger även en viss självkritik och belyser delar vi själva anser är 
svaga i vår undersökning och slutsats. 
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3.2 Metodval 

För den här undersökningen valde vi ett kvalitativt tillvägagångssätt för att få en 
djupare information om intervjupersonens arbete och åsikter. Detta för att kunna 
basera vår undersökning på inte bara deras nuvarande men även deras tidigare arbete. 
Vi valde detta i enlighet med vad Jacobsen (2002) skriver om den kvalitativa 
ansatsen. Vi utformade också vår intervjuguide med vad Jacobsen (2002) skriver om 
den kvalitativa ansatsen och tanken. Fördelarna är att man kan få öppna och 
nyanserade svar, dessutom ger metoden flexibilitet då svaren kan leda till nya frågor 
som man tidigare inte har tänkt på. Detta överensstämmer med det som Lundahl och 
Skärvad (2009) skriver om ostandardiserade och semi-standardiserade intervjuer, 
vilket innebär att den som gör intervjun ställer specifika frågor till samtliga 
respondenter men även följer upp dem följdfrågor som till exempel ”Kan du 
utveckla?”. Lundahl och Skärvad (2009) skriver vidare att ostandardiserad intervjuer 
är bra för att samla in mjuk data, vilket innefattar det Jacobsen (2002) skriver om att 
man skall välja en kvalitativ ansats för att få fram hur människor tolkar och förstår en 
given situation. Detta överensstämmer väl med den fråga vi vill undersöka, som 
handlar om personlig preferens och inflytande. 

Anledningen till att vi valde att arbeta med Jacobsens metod, var att hans metod 
passade den typ av undersökning som vi vill göra.  

3.3 Kritik av metoden 

De nackdelar vi kan se med vårt tillvägagångssätt med att använda en kvalitativ 
metod är i enlighet med vad Jacobsen (2002) skriver: Intervjuerna enligt den 
kvalitativa ansatsen är resurskrävande. Detta gör att vi måste prioritera vilka vi pratar 
med, då vi inte har tid att intervjua alla vi skulle vilja. Lundahl och Skärvad (2009) 
skriver att möjligheterna för en kvantifierad analys blir svårare vid mer nyansrika svar 
och de menar på att graden av standardisering står mellan valen av nyansrikedom och 
förmågan att kvantitativ bearbetning. Jacobsen (2002) skriver vidare att intervjuerna 
kan bli komplexa på grund av att de blir väldigt nyansrika och att vi kan få en 
oönskad närhet till intervjupersonen. Detta gör att vi kan missa uppenbara 
felaktigheter i intervjuerna. Vi tror dock inte att det sist nämnda har varit något 
problem då intervjuerna varade under så kort tid. Vi fick reda på saker som låg 
utanför intervjufrågorna men som ändå var relevanta för undersökningen, detta 
upplevde vi som positivt. 

Vi skulle kunna ha använt ett kvantitativt tillvägagångssätt i vår undersökning men vi 
ansåg att de nackdelar som Jacobsen (2002) beskriver var så allvarliga att det hade 
skadat undersökningen ifall vi hade genomfört den på det viset, då den bygger på vad 
intervjupersonerna själva tycker. Jacobsen (2002) skriver att en kvantitativ 
undersökning ger studier en ytlig prägel då metoden tar bort komplexitet från 
undersökningen. Enligt Lundahl och Skärvad (2009) innebär en kvantitativ 
forskningsmetod att man ska mäta något. Både det Jacobsen (2002) och det Lundahl 
och Skärvad (2009) skriver om det kvantitativa tillvägagångssättet, går strikt emot 
den typ av undersökningsmetod som vår undersökning gagnas av. 
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3.4 Intervjuer 

Vi har genomfört fem intervjuer på tre olika företag, dessa intervjuer har skett 
antingen i person eller över Skype då avståndet har varit för stort för att man skall 
kunna färdas och träffa personen. 

3.4.1 Urval av intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner har främst bestått av projektledare, men intervjuer har 
även skett med Scrum Masters samt affärsansvariga. Den gemensamma nämnaren är 
dock att alla har erfarenhet av projektledning och har arbetat med det närliggande i 
tiden eller arbetar med det för närvarande. Urvalet gjordes efter vad som ansågs 
intressant för undersökningen, och baserades delvis på intervjupersonernas tidigare 
erfarenhet och nuvarande position. 

Vi har försökt att få en spridning av intervjupersoner, både avseende företag, 
erfarenhetsnivå samt bakgrund. Detta på grund av att vi vill få en så klar bild av 
verkligheten som möjligt. Vi har haft ett deduktivt förhållningssätt enligt Jacobsen 
(2002) till vilka vi har intervjuat. Vi har försökt få en bild av verkligheten innan vi 
började leta intervjuperson och vi tror att vi har funnit en adekvat 
intervjupersonsgrupp.  

3.4.2 Kritik av urvalet 

Den kritik man kan fram lägga mot urvalet av intervjupersoner, är att vi möjligen 
skulle ha sett till en större grupp av människor. Det hade varit intressant att undersöka 
hur verkligheten ter sig, sett från ledningen eller projektmedarbetare för att få ett 
annat perspektiv kring metodvalet. Vi är medvetna om att en intervju med en utbildad 
Scrum Master blir vinklad mot agil utveckling, men det behöver inte betyda att han 
inte kan jobba med strukturerad utveckling, bara att han förmodligen föredrar Scrum 
före andra metoder. Man kan även ta upp det faktum att vi har gjort intervjuer på två 
konsultföretag, men då intervjupersonerna arbetar eller har arbetat som projektledare 
ser vi inte det som en nackdel. Då huvudfrågan i undersökningen handlade om 
projektledaren så anser vi att urvalet är adekvat. 

3.4.3 Beskrivning av intervjupersoner 

Gottfrid 

Gottfrid är utbildad Scrum Master och arbetar som Scrum Master på Företag 1. Det 
projekt som Gottfrid för närvarade arbetar i utvecklar ett GPS system för att finna ett 
vägnät enbart bestående av gångvägar för handikappade. Gottfrid har en bakgrund 
som programmerare med bland annat C och C++. 

Gottfrid tackade ja till att se över transkriptionen av intervjuprotokollet. 
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Daniel  

Daniel arbetar för närvarande som projektledare på Företag 2. Det projekt som Daniel 
arbetar i för närvarande är att utveckla ett system rörande vårdplanering. Daniel har 
tidigare arbetat som teknisk projektledare samt utvecklare. 

Daniel tackade nej till att se över transkriptionen av intervjuprotokollet. 

Håkan 

Håkan arbetar som projektledare på Företag 2. Håkan arbetar för tillfället inte i något 
projekt men har tidigare arbetat i många olika projekt och bland annat varit anställd 
på Tetra Pak. Intervjun med Håkan handlade om ett telekomprojekt där han kom in 
som projektledare i slutskedet. 

Håkan tackade ja till att se över transkriptionen av intervjuprotokollet. 

Jens  

Jens arbetar för närvarade som affärsansvarig och gruppchef på Företag 3. Jens har 
jobbat en längre tid med ett projekt som underhåller ett automatiskt system åt ett 
annat företag. Han har även tidigare arbetat som projektledare och utvecklare i olika 
projekt och företag. 

Håkan tackade ja till att se över transkriptionen av intervjuprotokollet. 

Mahmoud  

Mahmoud är för närvarande testledare samt release manager för ett större system på 
företag 3. Mahmoud har lång erfarenhet i IT-branschen och har bland annat arbetat 
som utbildare på Lunds Universitet. 

Mahmoud tackade ja till att se över transkriptionen av intervjuprotokollet. 

4.4.4 Beskrivning av företag 

Företag 1 

Företag 1 är ett ungt IT-företag som har sin spetskompetens inom Intelligenta 
transportsystem. Ett av deras största projekt just nu är att utveckla ett mobilt 
navigationssystem för synskadade, men de är även ledande inom GIS (Geografiska 
Informations System) området.  

Företag 2 

Företag 2 är en leverantör av konsult-, teknik- och outsourcingtjänster. Företaget 
jobbar med att specialanpassa affärsstrategier och tekniska lösningar åt sina kunder. 
Företaget har totalt över 90 000 anställda, varav ca 1300 i Sverige.  
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Företag 3 

Företag 3 är ett konsultföretag som erbjuder globala end – to – end lösningar och 
levererar lösningar inom säkerhet, portaler, mobila lösningar och inbyggda system. 
Företaget har ca 2000 anställda och har kontor i 24 orter i 10 olika länder. 

3.4.5 Intervjugenomförande 

Fyra av intervjuerna skedde genom möten och då genomfördes de genom att 
intervjupersonen fick en utskriven version av intervjuguiden, så att denne kunde se 
vilka frågor som skulle ställas. Efter det frågade vi om vi fick spela in intervjun, vilket 
alla intervjupersonerna gav sitt tillstånd till. Vi lade en mobiltelefon framför 
intervjupersonen och antingen ställde vi frågorna eller så pratade personen relativt 
fritt utifrån intervjuguiden. Varje intervju tog cirka 30 minuter. Intervjuerna tog plats 
på intervjupersonens arbetsplats. 

En intervju skedde över Skype då personen som blev intervjuad var i Stockholm. 
Även den personen fick en kopia av intervjuguiden och blev intervjuad så som det 
står ovan, med den skillnaden att vi inte träffades personligen. 
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4 Redovisning av undersökning samt resultat 

Kapitel 4 handlar om att vi tillämpar vårt ramverk på det materialet som vi har fått in 
från våra intervjuer vilket låter oss göra en djupdykning ner i hur företagen arbetar 
med sina projekt. Vi får även reda på hur projektledarna tänker kring sina 
utvecklingsmetoder och hur de tycker att de fungerar i sina nuvarande projekt.  

I avsnitt 4.1 går vi igenom projekten var för sig och tar reda på vilken 
utvecklingsmetod det är som de olika projekten använder. Avsnitt 4.2 undersöker hur 
pass komplexa de olika projekten är, utifrån vårt ramverk. Återigen tittar vi på varje 
projekt var för sig. Avsnitt 4.3 tar upp den sista delen i vårt ramverk och ser till hur 
pass erfarna intervjupersonerna är. Vi avslutar med avsnitt 4.4 där vi gör en kort 
sammanfattning av de 3 tidigare kapitlen. 

4.1 Klassificering av utvecklingsmetod 

Denna del av undersökningen är baserad på intervjufrågorna ”Vilken typ av arbete är 
det du bedriver?”, ”beskriv projektet du arbetar i” med underfrågorna ”Vilken 
styrmodell använder ni?” samt ”hur ofta har ni avstämningsmöte för respektive 
projektmöten och hur ser dessa ut?”. Avslutningsvis används frågan ”vilken 
utvecklingsmetod använder ni?” med samtliga underfrågor. 

4.1.1 Gottfrids intervju 

Ser man till intervjun med Gottfrid (bilaga 3) är det oklart vad det är kunden vill ha 
och de har väldigt fria händer över hur de ska arbeta. Då det är oklart vad kunden vill 
ha, valde de att arbeta agilt. Företaget har som policy att man ska utgå från att arbeta 
med Scrum-metoden, vilken är agil, men enligt Gottfrid är det upp till varje projekt 
vad man använder sig av inom Scrum . 

Gottfrid säger på frågan ifall de måste köra Scrum på samtliga projekt: ”Ja, de gör 
de.” samt ”...vi behöver inte köra Scrum på exakt samma sätt...” 

Då det inte är klart vad kunden vill ha förekommer det förändringar och projektet ser 
positivt på dessa och planerar in dem i nästa sprint. De har avstämningsmöte inom 
projektet varje dag, det som kallas för ”daily scrum” och visar upp en demo för 
kunden var tredje vecka. Annars sköter de användarhantering med hjälp av en grupp 
interaktionsdesigners. De använder förutom Scrum delar av XP (Extreme 
Programmering) då de ibland använder sig av parprogrammering. 

”...vi har ”daily scrum”, vi har korta iterationer, vi planerar retrospektiv, alltså vi 
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utvärderar varje sprint, varje iteration är en sprint, att vi utvärderar den och ser vad 
vi kan göra bättre till nästa sprint, det är ju liksom Scrum, sedan kör vi ju visa delar 
av XP då, som innebär att man kör mer parprogrammering och så...” 

Gottfrid säger att det hade gått att arbeta med en annan metod om det hade krävts, 
trots att Scrum verkar vara företagets standard. Själv tycker han om Scrum och 
föredrar det framför andra metoder. Han säger dessutom att ”Scrum är i ropet just 
nu”. 

På frågan ifall det är möjligt att frångå Scrum om man vill, svara Gottfrid: ”Det hade 
det säkert...”. 

4.1.2 Daniels intervju 

Daniels projekt (bilaga 7) bedrivs med hjälp av RUP som styrmodell och en Scrum 
liknande utvecklingsmodell. Det stora projektet har fyra olika tidpunkter för leverans 
då valda delar av systemet levereras, medan den del som Daniel ansvarar för använder 
sig av Scrum och därmed har kortare sprints. 

”...det är alltid en utmaning att jobba agilt i ett fast pris eller offentligt 
upphandlingsprojekt men vi då vill ju jobba med Scrum som utvecklingsmetod...” 

Daniel arbetar för närvarande i ett projekt som är en offentlig upphandling vilket 
betyder att kraven är extremt fasta. Vidare är projektet ytterst tidsstyrt då det 
förekommer stora viten om då förseningar sker. Detta är på grund av kopplingen till 
andra projekt som är beroende av att utvecklingen fortskrider som den skall för att de 
skall kunna utföra sitt arbete inom det stora projektet.  

”...om vi blir försenade får vi vite, det blir stora bötesbelopp om det blir försenat, dels 
för att vi inte skall bli försenade och dels för att vi skall kunna synka med det de 
andra nationella system som också är väldigt stora...” 

Det finns inga politiska hinder för Daniel att använda sig av en agil utvecklingsmetod, 
styrmodellen är agil och efter en beskrivning av utvecklingsmodellen för andra 
inblandade var det inget problem att använda en agil utvecklingsmodell. 

På frågan om det är Daniel som har bestämt vilken metod som används svarar han: 
”det är jag som har bestämt det”. 

4.1.3 Håkans intervju 

Intervjun med Håkan (bilaga 4) behandlade det senaste projektet han arbetade i, samt 
generella riktlinjer gällande hur han arbetar i projekt. Detta är på grund av att Håkan 
när intervjun gjordes inte arbetade i något projekt utan som han uttryckte det ”satt på 
bänken”.  

I Håkans senaste projekt arbetade man enligt en strukturerad metod som dels byggde 
på vad kunden ville ha, och dels på Håkans tidigare erfarenheter inom projektledning. 
Håkan säger att man inte följer någon projektmall slaviskt utan att det är mycket upp 
till kunden hur man väljer att arbeta. Man såg negativt på förändringsförslag som 



En analys av metodval          Rickard Andreasson 
- Komplexitetstyp och erfarenhet i utvecklingsprojekt  Johan Lohmander  
 

 28 

inkom då de inte fanns plats i budgeten för dessa, vilket betydde att förändringar blev 
mer arbete men inte mer betalt.  

”Det handlade väldigt mycket om att de krav vi skulle uppnå var så pass krävande för 
den här organisationen som jag representerade så att varje tolkning av att de skulle 
vara ännu tuffare var ju negativt, så det drog ut på tiden och vi inte fick betalt.... Vi 
fick betalt efter vissa milstolpar.” 

I Håkans projekt, där han har arbetat med systemutveckling, har det varit svårt att 
involvera användarna i arbetet. Man gjorde återkoppling till användarbasen med hjälp 
av olika former av prototyper men inte på samma sätt som t.ex. Scrum gör det idag. 

4.1.4 Jens intervju 

Sätter man in intervjun med Jens (bilaga 6) i vårt ramverk när det gäller val av 
utvecklingsmetod ser man att de inte sköter analysen själva. Kunden kommer med 
väldigt specifika krav på vad det är som företaget ska utveckla och implementera med 
en väldigt fast tidsram för när det skall göras. De gör bara en implementation vilket 
enligt vårt ramverk antyder att de jobbar enligt en strukturerad modell, vilket Jens 
säger att de gör.  

”...i det här fallet har det varit enklare att arbeta med en vattenfallsmodell för vi får 
kraven väldigt specifikt från kunden, som faktiskt berättar vad vi skall göra väldigt 
detaljerat, som vi sedan räknar ut ett estimat på...”  

Enligt Jens fungerar det bättre med en strukturerad metod istället för en agil metod då 
de arbetar efter specifika krav, men också för att kunden vill veta i förväg vad det 
kommer att kosta. De har arbetat med kunden en längre tid och de har tillsammans 
kommit fram till att det här arbetssättet fungerar för båda parterna.  

"...det gör ju då att det är väldigt svårt att arbeta med en iterativ utveckling...” 

Även om det är en metod som bygger på vattenfallsmodellen menar Jens att de genom 
åren har plockat med sig kunskaper och erfarenheter ifrån olika metoder och tagit det 
bästa från dem till nästa projekt. De använder således inte en bestämd metod utan ett 
hopkok av många. Avstämningsmöte inom projektet sker 1-2 gånger i veckan för att 
se till att de ligger rätt i tiden. 

Jens berättar att han personligen inte har någon favorit mellan agil/strukturerad 
utveckling. Han menar på, att det viktigaste är relationen till kunden och om den har 
några krav på vilken metod man använder sig av, eller om kunden har kunskap om 
hur man arbetar agilt. Det hänger också mycket på om man vet vad det är som skall 
göras eller ej. 

4.1.5 Mahmouds intervju 

I Mahmoud's projekt (bilaga 5) har kunden bestämt att man ska använda sig av en 
strukturerad metod för utvecklingen av deras system. Men som Mahmoud säger bryr 
sig inte kunden om hur utvecklingen går till. Mahmoud menar att de arbetar agilt med 
utveckling och test parallellt. 
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”...vi skall lösa alla deras problem, och dom, vill inte veta riktigt hur vi löser dem....” 

I kundens metod ingår det fyra stora delleveranser av systemet, vilket skiljer sig från 
den strukturerade metod vi skrev om där man bara gör en leverans av systemet. Deras 
agila metod liknar Scrum enligt Mahmoud och han säger att de även har 
avstämningsmöten varje dag inom projektgruppen, för att se vad de gjorde dagen 
innan, vad de ska göra idag och vilka problem de har. 

Mahmoud säger att man bara använder metoder för att skapa ett gemensamt språk 
inom utvecklingen, och menar att man tar med sig det som fungerar till andra projekt, 
så att man bara har kvar de bästa delarna av varje metod. 

”...så länge du har människor som ställer upp och vill saker, som betyder något, 
metoden är bara ett sätt att skapa ett gemensamt språk.” 

Även om han sa att de jobbade Scrum-likt, är det inte alls Scrum egentligen, utan de 
bästa delarna av agil utveckling som de har plockat med sig genom åren. 

4.2 Klassificering av projektkomplexitet 

Detta delkapitel är baserat på intervjufrågorna ”Vilken typ av arbete är det du 
bedriver?”, ”Beskriv det projekt du arbetar i” med samtliga underfrågor undantaget 
”Vilken styrmodell använder ni?”. 

4.2.1 Gottfrids projekt 

Gottfrids projekt (bilaga 3) är enligt vårt ramverk ett mindre komplext projekt, med 7 
personer som arbetar med det på heltid. Men samtidigt så vill det agila manifestet att 
man använder sig av små utvecklingsteam, Gottfrid säger att detta är ett av de större 
projekten hos hans företag vilket kan bidra till att öka komplexiteten för projektet. 

”Det är nog.. ja.. kanske lite större då, vi har ganska många små projekt..” 

En annan aspekt som kan öka komplexiteten för Gottfrids projekt är det faktum att de 
är beroende av andra tjänster och företag för att utveckla sitt system. En sak som kan 
öka komplexiteten är även att de arbetar agilt, men har ett fast pris, och om det blir en 
förändring av kraven så måste de arbeta in det i priset. 

”...vi har vissa kopplingar till andra projekt, vår ruttning [routing] används av andra 
klienter än bara våra, synskadade klienter, datan som vi använder får vi från andra 
projekt också, alltså, hur gångnätverket ser ut...” 

4.2.2 Daniels projekt 

Daniel (bilaga 7) arbetar i ett komplext projekt enligt vårt ramverk. Det finns många 
kopplingar till andra projekt då det stora projektet är uppdelat i många mindre projekt. 
Det finns en stor grad av samarbete och beroende mellan projekten. Det delprojekt 
Daniel leder består av 10-12 personer, och varierar från programmerare till utvecklare 
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till projektledare. Huvudprojektet är ett större projekt med många små delprojekt 
inom det stora projektet. Projektet är extremt tidsstyrt och fast då det är en offentlig 
upphandling.  

”jag och projektledarna har möte varje vecka för att verifiera att tider osv. fungerar” 

Avstämningsmötena sker dagligen, internt inom det mindre delprojektet, och något 
möte varje vecka i det större projektet. Förändringar hanteras och planeras under 
projektets gång. Estimat av pris skedde i början av projektet. 

4.2.3 Håkans projekt 

Håkans projekt (bilaga 4) var enligt vårt ramverk ett projekt av det större slaget med 
en hög komplexitetsgrad. Projektet omfattade cirka 12 000 man dagar (96 000 man 
timmar). Projektet hade två systerprojekt vilka var lika stora som det projekt Håkan 
deltog i. Samtliga projekten hade gemensamma basfunktioner och varje projekt var i 
sin tur uppdelat i delprojekt. De olika projekten stred om samma resurser, och då 
framförallt suport till den tidigare versionen av systemet, som var i drift för tillfället.  

Det fanns stora krav från beställaren på systemet och dess funktionalitet. Avstämning 
i Håkans projekt fungerade genom en månatlig rapport, där man beskrev hur arbetet 
fortskred. Rapporten tog upp saker som hur man låg till med sin plan samt vilka 
problem som hade uppstått under arbetets gång. Rapporten innehöll även de 
ekonomiska aspekterna av projektet med likviditet och dylikt.  

”Ah, det är klart att vi delvis stred om samma resurser, framförallt support för 
systemet. Systemet gick i någon slags driftsmiljö redan. I en äldre version, så att visst 
det var ju det här vanliga kampen om samma resurser både för utveckling och 
support.” 

Håkans projekt var mycket styrt, då det fanns ett gediget avtal (fyra A4 pärmar) i 
botten som reglerade alla delar av projektet. Detta betydde att varje förändring var 
svårgenomförd och att det blev långa diskussioner om små saker. Håkan poängterar 
vidare att i projekt med den typen av avtal, är det svårt för den enskilda individen att 
påverka utvecklingsarbetet. 

”Det var om man skriver ut de här avtalen så skulle det nog vara fyra A4 pärmar 
tjockt med papper, som reglerar in i minsta detalj hur vi skulle jobba som 
leverantörer” 

4.2.4 Jens projekt 

Ser man till vårt ramverk så är det ett mindre komplext projekt Jens (bilaga 6) arbetar 
med. Det är ett litet projekt där de har 3-4 personer som jobbar i projektet och de 
lägger ner ungefär 500-1000 mantimmar på projektet. Dessutom är det väldigt klart 
vad det är som ska göras i projektet. De har avstämningsmöte med kunden varje 
vecka för att hålla kunden uppdaterad om hur utvecklingen ligger till i förhållande till 
tidsplanen.  

”...Sedan om vi går in på det här med avstämningsmöte så har vi möte varje vecka 
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med kund och sedan så vet jag att projektgruppen här, också har möten 1-2 gånger i 
veckan...” 

Vi kan dessutom se att det inte är Jens som är projektledaren i projektet så vi vet inte 
om de skiljer på projektledaren och projektledarrollen. Då det är många små projekt 
som Jens arbetar med, kan de inte planera långt in i framtiden. Detta kan kanske leda 
till att det inte alltid är samma människor som arbetar i projekten, då de kanske 
arbetar i andra projekt när det drar igång ett nytt projekt. 

4.2.5 Mahmouds projekt 

Mahmoud (bilaga 5) arbetar med ett väldigt stort projekt där det från Företag 3's sida 
har varit ca 25-30 personer inblandade genom utvecklingslivscykeln. 

”...det är ett stort projekt, mm, hos oss har det varit cirka 25-30 personer involverade 
om man räknar från början till slut. Hela livscykeln, av de här cirka 30 person är 
cirka 22 personer olika utvecklare och resten är löst folk...” 

Dessutom så är det inte bara Företag 3 som utvecklar systemet utan de samarbetar 
med ett par andra företag i Danmark, vilket ibland har lett till en del kulturkrockar. 
Man har fått sätta upp en gemensam standard för hur man ska sköta förändringskrav 
som kommer in, och Företag 3 måste alltid tänka på hur en viss förändring ska kunna 
interagera med de lösningar som de andra företagen har. 

”ja precis, det är mycket integrationsproblem. Från början måste vi alltid tänka på 
hur varje change eller ändring måste interagera med andra projekt och system, och 
då också fram till testen och utveckling som måste köras parallellt med varandra och 
så.” 

4.3 Klassificering av erfarenhet 

Detta delkapitel är baserat på intervjufrågan: ”Vilka tidigare erfarenheter av denna typ 
av arbete har du?” med samtliga underfrågor. 

4.3.1 Gottfrids projekt 

Gottfrid (bilaga 3) har jobbat som systemutvecklare ett par år men har ingen tidigare 
erfarenhet av att vara projektledare. Hans roll som Scrum Master är inte detsamma 
som projektledarrollen, men han är ändå en viktig del i utvecklingsteamet och har 
mycket att säga till om. 

”som Scrum Master då så är jag ju en coach för teamet. Min uppgift är att se till att 
folk följer Scrum och det ramverk som det innebär. Men också då att röja hinder så 
att teamet kan jobba ostört.” 
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4.3.2 Daniels projekt 

Daniel (bilaga 7) har för närvarande ett tvådelat arbete, han är teamchef för cirka 20 
konsulter samt som konsult. Som konsult arbetar Daniel som utvecklare, 
systemarkitekt (ungefärligt motsvarande Scrum-Master) samt teknisk projektledare. I 
sitt nuvarande projekt arbetar Daniel som teknisk projektledare samt systemarkitekt. 
Daniel har arbetat med teknisk projektledning i många år, men har även i ett antal år 
arbetat som utvecklare inom olika projekt. 

”Jag har ett tvådelat arbetsområde, det vill säga jag är teamchef för ett gäng 
konsulter, cirka 20 personer. Som konsult arbetar jag som en utvecklare från 
grunden, systemarkitektur och teknisk projektledning och lite projektledning...” 

4.3.3 Håkans projekt 

Håkan (bilaga 4) har lång erfarenhet som projektledare och har deltagit i många 
utvecklingsprojekt både inom systemutveckling och annat. Håkan arbetar för tillfället 
som projektledarkonsult, där hans erfarenhet hyrs ut för att leda olika projekt. Håkan 
bedriver sitt arbete genom att utveckla i enlighet med vad kunden önskar iblandat med 
sina tidigare erfarenheter inom branschen. 

”De projekt jag har varit i sedan jag blev anställd här är att jag varit uthyrd som 
resurs, som projektledare. Gått in i det företagets organisation utifrån deras 
projektmetoder, om de haft någon, vilket oftast inte varit fallet så har jag liksom fått i 
uppgift att driva ett projekt.” 

4.3.4 Jens projekt 

Jens (bilaga 6) har arbetat inom IT-branschen i över 20 år i en mängd olika projekt. 
För närvarande arbetar han som gruppchef och affärsansvarig men även en del inom 
försäljning. Att Jens har erfarenhet från IT-branschen är det ingen tvekan om och att 
han har arbetat som projektledare tidigare. Som gruppchef verkar han ha en del 
inflytande i projekten. 

”Min roll här då är som gruppchef och sedan som affärsansvarig då för ett antal 
projekt och sedan då så arbetar jag också med försäljning då, de är ju några olika 
roller... så att ja... det är väl kortfattat vad det handlar om, ja tidigare har jag även 
jobbat som projektledare och utvecklare, hela spektrat.” 

4.3.5 Mahmouds projekt 

Mahmoud (bilaga 5) arbetar som testledare och releasemanager på Företag 3 där han 
har arbetat sen 2005. Tidigare så har han arbetat som utbildare på både Lunds och 
Malmö högskola i 15 år. Han har även haft ett eget utbildningsföretag. Mahmoud har 
lång erfarenhet av att vara ledare, men mindre erfarenhet av att vara projektledare i 
utvecklingssammanhang. 

”Jag har även jobbat med cirka 15 år som utbildare på högskolan i Lund och 
Malmö.” 



En analys av metodval          Rickard Andreasson 
- Komplexitetstyp och erfarenhet i utvecklingsprojekt  Johan Lohmander  
 

 33 

 

4.4 Sammanfattning 

För att sammanfatta den empiriska undersökningen kan man se att det finns olika 
typer av utvecklingsprojekt och att alla dessa typer bedrivs på olika sätt. Inget 
utvecklingsprojekt som vi har stött på har varit likt något annat projekt. Detta kan 
exemplifieras genom att titta på Håkans projekt som var väldigt styrt med flera 
pärmar kontrakt jämfört med till exempel Gottfrids projekt, där det finns stora friheter 
i hur de väljer att bedriva utvecklingen. Det finns även ett mellanting mellan dem där 
till exempel Daniels projekt hade en stor grad av styrning, men där han ändå kunde 
arbeta efter den metod som han ansåg var bäst, utan att få några klagomål över detta.  

Vidare går det att se att olika projekt använder sig av olika utvecklingsmetoder. Det är 
onekligen en övervikt för Scrumbaserad utveckling men det förekommer också andra 
typer av utvecklingsmetoder, inte minst så kallade ”best practice” metoder.  

Olika projektledare har olika typer av arbete, och att leda ett projekt innebär olika 
saker för dem. Begreppet projektledare är i sig väldigt stort och kan inte i sig sägas ha 
en specifik betydelse, utan är snarare en övergripande klassificering av en 
arbetsuppgift.
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5 Diskussion 

I det här kapitlet knyter vi ihop de olika delarna projektkomplexitet, projektledarens 
erfarenhet och den utvecklingsmetod som används, och ser hur de olika delarna 
påverkar varandra inom varje projekt. Vi tittar även på likheter och skillnader inom de 
olika projekten och jämför dem mot varandra. 

Avsnitt 5.1 hanterar hur projektkomplexitet är kopplat till vilken utvecklingsmetod 
som används. I avsnitt 5.2 tar vi upp vilken utvecklingsmetod man använder beroende 
på hur projekt ser ut, och varför man gör det. Avsnitt 5.3 berör hur valet av 
utvecklingsmetod är beroende på projektledarens erfarenhet. 

5.1 Komplexitet kopplat till utvecklingsmetod 

Både Macheridis (2005b) och Fitsilis (2009) definierar olika typer av komplexitet 
som kan uppstå i de olika projekten. Samtliga av de projekt intervjupersonerna har 
deltagit i har haft olika typer av komplexitet. De påpekar själva olika element i sina 
projekt som har varit problematiska och som lett till olika former av komplexitet. 

För att först se till Gottfrids projekt så uppstår det en rad olika typer av komplexitet. I 
intervjun med Gottfrid så framkom det att de har fria händer eftersom beställaren inte 
är säker på vad den vill ha. Detta ger frihet men också osäkerhet, då det inte finns lika 
specifika mål som över vad som skall göras. Macheridis (2005b) teorier om 
osäkerhetskomplexitet säger att det är svårt att planera i framtiden om man inte vet 
vad som skall göras. Detta betyder att det uppstår osäkerhetskomplexitet i Gottfrids 
projekt. 

Vidare finns den typ av komplexitet som Fitsilis (2009) identifierar som coFact som 
enligt Fitsilis (2009) uppstår i planeringsprocessen av projektet. Det går att anta att ett 
projekt med lösa mål, krav och stor frihet är svårare att planera då det inte finns lika 
stor grad av ledande mål. Att projektet dessutom använder en agil metod med ett fast 
pris bidrar till coFact komplexiteten. Detta gör att utvecklingen har en rad krav med 
ett pris som ej går att ändra. Gottfrid framhåller själv problematiken med detta i sin 
intervju. 

Daniels projekt har i likhet med Gottfrids coFact komplexitet. Detta använder sig 
även av en agil utvecklingsmetod i ett fastpris projekt och borde således också ha 
vissa problem med budgeteringen. Daniel själv framhåller dock att det finns rigida 
sätt att styra förändringarna i projektet. De använder sig av en så kallade ”Change 
Controlboard”. Detta minskar mängden coFact komplexitet men som Daniel 
framhåller är det alltid en utmaning att arbeta agilt i projekt med fastpris.  
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Fitstilis (2009) coFact komplexitet ökar dock genom storleken på Daniels projekt då 
det är ett större system som skall behandla en stor mängd data. Vidare uppstår 
coInteraction komplexitet i Daniels projekt då detta projekt har en mycket hög grad av 
koppling till andra projekt. CoInteraction komplexiteten går att koppla till Macheridis 
(2005b) skriver om teknologisk komplexitet och då främst under komplexitetstypen 
beroende komplexitet. Daniel beskriver vidare i sin intervju hur det finns stora viten 
vid förseningar eftersom att det finns andra projekt som är beroende av hans projekt. 

Det finns även volymkomplexitet i Daniels projekt då det är ett mycket stort projekt 
med många inblandade som alla arbetar i olika projekt. Vidare skall systemet klara en 
rad olika uppgifter vilket ytterligare förstärker volymkomplexiteten. 

Om vi ser till Mahmouds projekt, vilket använder sig av ett mellanting mellan agil 
och strukturerad utveckling uppstår även där volymkomplexitet. Det är en större 
hemsida i Danmark med många olika projekt och företag involverade. Mahmoud 
berättar vidare i sin intervju om vissa kulturkrockar vilket medför coInteraction 
komplexitet och möjligen även komplexitet utifrån relationskonflikter. Vidare uppstår 
coFact komplexitet i Mahmouds projekt eftersom de utvecklar en större mjukvara och 
det är ett flertal människor inblandade i projektet. 

Jens projekt skiljer sig från Mahmouds i det avseendet att de arbetar helt strukturerat 
vilket också medför andra typer av projektkomplexitet. Det finns dock osäkerhets 
komplexitet i Jens projekt. Osäkerhetskomplexiteten grundas dock snarare i att 
projektet är uppdelat i många små projekt och att man inte kan vara säker på att det är 
samma människor i de olika projekten. Vidare finns det möjlighet till 
intressekonflikter som definieras av Macherides (2005b) inom organisationen då en 
projektmedlem kan vara del i ett flertal projekt. Det förefaller dock inte som att det 
finns någon högre grad av coFact komplexitet på grund av att det inte råder några 
tvivel om vad som skall göras eller hur det skall schemaläggas.  

Håkans projekt däremot var mycket stort, och även det strukturerat. Det hade en hög 
grad av volymkomplexitet på grund av sin storlek och dessutom en stor del 
coInteraction komplexitet på grund av den stora mängden möten och interaktion 
mellan olika projekt. Vidare hade det en stor mängd coFaith komplexitet då det fanns 
många regler. Håkan berättade i sin intervju att den väsentliga delen av avtalet rymdes 
i fyra A4 pärmar. Detta tyder på en hög grad av CoFaith komplexitet då reglerna var 
väldigt utstuderade och noggranna. 

5.2 Användande av metod kopplat till projekt  

Att Gottfrids projekt använder sig av agil utveckling är inte konstigt om man ser till 
vad Gharaibeh et al. (2009), Ljubović & Šupić (2009) samt Beck et al. (2001) lär ut 
om agil utveckling då den här typen av metodik fungerar bra om man inte är på det 
klara med vad det är man ska utveckla. Gottfrid säger i vår intervju att kunden inte 
riktigt vet vad det är den egentligen vill ha. Man kan tänka sig att med hjälp av en agil 
utvecklingsmetod med korta utvecklingscykler, så kan man efterhand hitta nya saker 
som kunden inser att den behöver. Detta fungerar då man har möten med kunden var 
tredje vecka, där man visar upp vad man har åstadkommit de senaste tre veckorna. 
Utöver möten med kunden så har man interna möten varje dag inom projektgruppen, 
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där man diskuterar hur man ligger till. Att Gottfrids företag även har Scrum som 
standard bidrar till att man väljer att arbeta agilt. Men det är inte bara Scrum som 
används i Gottfrids projekt, då man även använder sig av parprogrammering från XP. 

Daniels projekt använder sig också av agil utveckling, då de kör Scrum som 
utvecklingsmetod och har RUP som övergripande styrmodell. Att de valde att arbeta 
med Scrum beror på att Daniel ville arbeta agilt, och han tycker att det fungerar riktigt 
bra att arbeta med Scrum med RUP som styrmodell. Enligt Fitzgerald et al (2002) så 
borde en strukturerad utvecklingsmetod fungera bättre då det är klart vad de ska göra 
och när de ska vara färdiga. Det har lett till lite problem för utvecklingsgruppen då de 
inte bestämt kan säga när i tiden de ska utveckla en specifik funktion eftersom de bara 
planerar för de tre kommande veckorna. Daniel menar på att man i strukturerad 
utveckling planerar allt i förväg, men man kan ändå inte exakt säga att man ska göra 
en specifik funktion vid ett visst tillfälle, då det inte är säkert att tidsplanen håller.   

Mahmouds projekt har en strukturerad metod som styrmodell eftersom kunden ville 
det. Kunden ville veta från början vad som skulle göras och hur mycket det skulle 
kosta att utveckla systemet. Detta är i enlighet med vad Fitzgerald et al (2002) skriver 
om fördelarna med att arbeta med strukturerad utveckling. Men Mahmoud säger att 
kunden inte bryr sig hur utvecklingen går till och att det är upp till utvecklarna att 
sköta det vilket ledde till att man valde att utveckla och testa agilt. Utvecklingsteamet 
har dagligen möten där de diskuterar vad de har gjort, vilka problem de har och vad 
de ska göra. Detta tas även upp i agila manifestet (Beck et al., 2001) om att man i agil 
utveckling ska ha dagliga möten och diskutera hur man ligger till i förhållande till 
sprintens planering. 

Även Jens projekt har en strukturerad metod som de utgår ifrån, fast med skillnaden 
att de även utvecklar enligt vattenfallsmodellen, då de har fasta leveranstider. Enligt 
Fitzgerald et al. (2002) är detta precis den typ av projekt som passar 
vattenfallsmodellen, då man vet i förväg vad som skall göras och när man ska 
leverera. Dessutom ska Jens företag bara göra en leverans av programvaran, eftersom 
det är många underleverantörer som arbetar med projektet och alla ska leverera 
samtidigt. 

Håkans situation skiljer sig från de övrigas då han hyrs ut till olika företag och får 
anpassa sig till de situationer han kommer till. Hans senaste projekt där han gick in i 
ett projekt som använde sig av en strukturerad metod och det han kunde göra var att 
få med sin erfarenhet om hur man arbetar med vattenfallsmodellen. Här var det 
väldigt viktigt att man levererade på den tid som planerats då det var många andra 
projekt inblandade. 
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5.3 Metod kopplat till projektledare 

När det gäller Gottfrids projekt så var det inte han som bestämde vilken 
utvecklingsmetod som skulle användas, utan det kom naturligt då det är företagets 
policy att man arbetar med Scrum. Trots att det är företagets policy att man använder 
Scrum så är det inte ett måste. Det kan vara så att en kund föredrar att man arbetar på 
ett annat sätt, eller att det finns andra omständigheter som gör att en annan 
utvecklingsmetod än Scrum är lämplig, och då använder man den. 

Däremot när det gäller Daniels projekt så var det han som var drivande i frågan för att 
man skulle arbeta med agil utveckling, eftersom han föredrar att arbeta så. Här var det 
helt enkelt Daniels vilja att arbeta agilt, som avgjorde vilken typ av utvecklingsmodell 
man valde. Hade man haft en annan projektledare är det inte säkert att man hade 
använt sig av agil utveckling i det här projektet. 

Mahmouds projekt använder sig dels av strukturerad utveckling där kunden har 
bestämt att de vill använda vattenfallsmodellen, för att styra projektet så att de från 
början kunde få reda på hur mycket projektet skulle kosta och när det skulle vara 
färdigt. Men utvecklingsteamet däremot använde sig av en agil utvecklingsmetod för 
själva utvecklingen och testandet av systemet då detta passade företaget bättre. 

I Jens fall så har det i takt med samarbetet med kunden växt fram att det fungerar 
väldigt bra med att använda sig av strukturerad utveckling, för de system som 
företaget utvecklar åt kunden. Jens säger att det egentligen inte spelar någon roll 
vilken typ av utvecklingsmodell man använder sig av, bara man får samma resultat 
och klarar sin budget. Att det sen har blivit strukturerad utveckling på de här 
projekten har fallit sig naturligt i och med projektens natur då det är bestämt vad som 
ska göras och när det nya systemet ska levereras. 

Även i Håkans fall så var det strukturerad utveckling man valde då kunden ville ha 
fram vad som skulle göras och hur mycket det skulle kosta. I och med att Håkan var 
inhyrd så hade han ingen direkt påverkan över vilken utvecklingsmodell man arbetade 
med, utan han hyrdes in för att leda projektet. 

5.4 Reflektion 

Projektledare har en tendens att fortsätta använda en metod som de känner fungerar 
väl. I Jens fall fortsatte han att använda sig av den metod han har använt en längre tid 
i sitt fortlöpande projekt. Även Daniel valde en metod som han tycker om att arbeta 
med. Medan projekt så som Gottfrids fortskrider arbetet enligt Scrum, vilket också är 
den metod som han arbetar med större delen av tiden. Avstickarna inom detta 
resonemang är Håkan som arbetade så som kunden ville och Mahmoud som arbetar 
med det som är på modet för tillfället.  
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6 Slutsats 

I det här kapitlet så besvarar vi den frågeställning som vi identifierade i inledningen. 
Vi tar även upp kunskapsbidrag och vi avslutar med att ta upp förslag på vidare 
forskning.  

6.1 Besvarande av frågeställning 

• Vilka faktorer är det som bestämmer val av utvecklingsmetod? 

Vi kan se att i en del fall så var det projektledaren som direkt bestämde vilken 
utvecklingsmetod det var som skulle användas. Varken projektets komplexitet, 
organisationens riklinjer eller beställarens förväntningar spelade någon roll vid valet 
utvecklingsmetod då projektledaren var fast besluten att använda sig av en agil metod 
för just det här projektet baserat på dennes tidigare erfarenhet med agil utveckling. 
Men vi kan även se att i en del fall så spelar inte projektledarens erfarenhet någon roll 
för valet av utvecklingsmetod. 

Ytterliggare kan vi se att valet av utvecklingsmetod kan växa fram i långa samarbeten 
mellan organisationen som utvecklar systemet och organisationen som beställer 
systemet. Här kan vi tänka oss att projektledarens erfarenhet kan spela roll då denne 
kan leda metodvalet i en riktning som gynnar båda parter. 

Vi trodde att valet av utvecklingsmetod skulle kunna bero på hur pass komlext 
projektet var, men vi har inte kunnat hitta några belägg för denna tes. Vi har kommit 
fram till att projektkomplexitet inte har något inflytande över valet av 
utvecklingsmetod. 

För det mesta är det beställarens krav eller organisationens riktlinjer som styr valet av 
utvecklingsmetod enligt den undersökning vi har gjort. Det kan bero på att beställaren 
inte vet exakt vad den vill ha. Men vi har även sett att det kan bero på att beställaren 
har en bestämd utvecklingsmetod som de arbetar efter. 
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6.2 Kunskapsbidrag 

Vår undersökning skapar en viss förståelse för processen bakom valet av 
utvecklingsmetod för ett projekt. I vissa fall är det företaget som helt bestämmer 
vilken metod som används och i andra fall är det kunden. I ett fåtal fall är det även 
projektledaren, som har de avslutande orden rörande exakt vilken metod som används 
i projektet. Undersökningen gör en djupdykning inom de projekt som 
intervjupersonerna arbetar i och skapar på så vis en förståelse för de bakom liggande 
resonemangen inför valet av utvecklingsmetod. 

6.3 Vidare forskning 

Då detta är en pilotundersökning skulle vi rekommendera vidare forskning inom detta 
ämne på ett flertal projekt, företag och projektledare. Vidare skulle en mer fördjupad 
forskning inom området kunna belysa de saker vi har valt att bortse från i vår 
undersökning. Vårt resultat med komplexitet kopplat till utvecklingsmetod fann inget 
samband på den här nivån. En större undersökning skulle kunna finna detta samband 
eller klarlägga om det inte finns någon koppling. 
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Bilaga 1 – Fitsilis tabell över projektkomplexitet 
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Tabell del 1 - tabell över begreppens inflytande vid olika delar i projektet. 
Tabellen är hämtad från Fitsilis (2009) sida 4. 

 

 

Tabell del 2 - tabell över begreppens inflytande vid olika delar i projektet. 
Tabellen är hämtad från Fitsilis (2009) sida 4. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide till projektledare 

• Vilken typ av arbete är det du bedriver? 

• Vilka tidigare erfarenheter av den typen av arbete har du? 

o Beskriv tidigare erfarenheter 

o Hur många projekt har du deltagit i? 

 Vilka metoder använde du där? 

o Vilken typ av projekt var det och hur stora var de? 

• Beskriv projektet du arbetar i 

o Storlek 

o Koppling till andra projekt 

o Krav 

o Förväntningar 

o Tid 

o Vilken styrmodell använder ni? (CMM osv…) 

o Hur ofta har ni avstämningsmöte för projektet respektive projektmöten 
och hur ser dessa ut? 

• Vilken utvecklingsmetod använder ni? 

o Beskriv den utvecklingsmetod ni använder 

 Hur ser användarmedverkan ut och hur gör ni återkoppling till 
användarbasen? 

 Vilken grad av inflytande har er metod på det faktiska arbetet? 

 Hur ser ni till förändring av krav under arbetets gång? 

o Varför valde ni den metoden? 

• Beskriv din egen roll i utvecklingsprojektet 

• Beskriv ditt inflytande över metodvalet 

o Hade du hellre sätt att ni använde en annan metod? 

 Varför? 
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o Finns det krav från beställare eller ledning om vilken metod ni 
använder? 

o Finns det politiska aspekter inom företaget? 
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Bilaga 3 - Transkribering av intervju med 
Gottfrid 

JOHAN LOHMANDER: Vilken typ av arbetet är det du bedriver i din utveckling? 

GOTTFRID: Jaa… vilken?... jaaa jag är ju anställd som systemutvecklare så det kan man säga att jag 
jobbar med, det är C# programmering eller C++ också 

JOHAN LOHMANDER: ok 

JOHAN LOHMANDER: vilken är dina tidigare farenheter av den typ av arbete du har nu? 

GOTTFRID: jag har jobbat med C och C++ tidigare men inte C# 

RICKARD ANDREASSON: Du jobbar som projektledare nu, eller hur var det? 

GOTTFRID: Jag är scrum master då, som scrum master är man ju med i teamet. 

RICKARD ANDREASSON: Har du jobbat så här eller haft någon typ av ledarroll tidigare förutom 
detta? 

GOTTFRID: Nej det har jag inte. 

RICKARD ANDREASSON: Ok 

JOHAN LOHMANDER: Då skulle du också vilja beskriva den typ av arbete du har bedrivit tidigare 
också, utöver den här programmeringen: Är all typ av programmering inom samma område eller har du 
utvecklat olika typer av applikationer? 

GOTTFRID: Ja, tidigare har det varit, vad skall vi säga, på Sony Ericsson var det någon Sony Ericsson 
modell, och den var då den då ganska styrd, det var inte agilt, det var många olika möten där man 
försöker styra förändringar och så t.ex. så att man inte, eller man försöker ha så lite förändringar som 
möjligt. 

RICKARD ANDREASSON: OK. 

JOHAN LOHMANDER: Vill du beskriva projektet du arbetar i just nu? 

GOTTFRID: Ja, på vilket sätt? 

JOHAN LOHMANDER: Storlek, lite grand hur det är kopplat till andra projekt, vilka krav som finns 
på er, förväntningar? 

GOTTFRID: Vi har ett projekt där vi har ganska fria händer. Vi kan själva bestämma rätt mycket hur 
det skall se ut. För att kunden vet inte själv riktigt vad den vill ha. 

RICKARD ANDREASSON: Ok, vad är det ni gör just nu? Egentligen, eller får du säga det? 

GOTTFRID: Ja det får jag, vi gör navigeringssystem för personer med funktionshinder, man skall 
kunna gå runt med en mobil och få instruktioner över hur man skall gå på ett gångnätverk istället för på 
ett bilnätverk. 
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RICKARD ANDREASSON: Mm, just det ja. 

JOHAN LOHMANDER: Hur stort är det projektet, hur många är ni som arbetar där? 

GOTTFRID: Vi är 7 personer som jobbar mer eller mindre heltid.  

JOHAN LOHMANDER: OK, är detta större eller mindre än de projekt som just nu finns på din 
arbetsplats, eller, just nu, hur är förhållandet? 

GOTTFRID: Det är nog.. ja.. kanske lite större då, vi har ganska många små projekt.. 

JOHAN LOHMANDER: OK, har ni en stark koppling till andra projekt eller är ni helt fristående? 

GOTTFRID: Nej, vi har vissa kopplingar till andra projekt, vår ruttning används av andra klienter än 
bara vår, synskadade klienter. Datan som vi använder får vi från andra projekt också, alltså, hur 
gångnätverket ser ut. 

JOHAN LOHMANDER: Är ni medvetna om vilka förväntningar och vilken tidsplan ni har fått eller är 
det väldigt fritt som du beskrev det innan? 

GOTTFRID: Ja, det är rätt fritt. Vi har ju en, fast, vad skall man göra, fast pris modell, med ganska 
övergripande krav, men inom de ramarna får vi jobbat fritt. 

RICKARD ANDREASSON: Ok. 

JOHAN LOHMANDER: OK, hur ofta har ni avstämningsmöte i projektet just nu? 

GOTTFRID: Vi har ju ett ”stand-off meeting” varje dag, det är som ja, kallas ”daily scrum”. 

RICKARD ANDREASSON: Ok, ja… vi hade en gäst föreläsning från en kille på Tetrapak och han så 
då att de jobbar på två veckors cykler, där de levererade och sådant, hur ofta har ni sådana? 

GOTTFRID: Vi kör tre veckor vi då, vi har en demo efter tredje veckan, och vi planerar ju då tre 
veckor i taget. 

RICKARD ANDREASSON: Ok. 

JOHAN LOHMANDER: Ok, ja… och du sa att ni använde scrum som utvecklingsmetod? 

GOTTFRID: Mm. 

JOHAN LOHMANDER: Ja. 

RICKARD ANDREASSON: Hur kommer det sig att ni valde scrum? 

GOTTFRID: För att vi har så pass rörliga krav. Det ändras hela tiden, krav bilden, och sen är det 
ganska i ropet ju, just nu.  

RICKARD ANDREASSON: ok 

JOHAN LOHMANDER: Hur ser er användarmedverkan ut?  Hur gör ni återkopplingen till 
användarbasen? 

GOTTFRID: Vi har några interaktionsdesigners som jobbar med det då ju. Vi gör regelbundna 
användningstester. Vi har en referensgrupp då ju om vi har möten med lite då och då och stämma av 
funktionalitet, och lite så. En referensgrupp då är ett antal personer ur målgruppen,  

RICKARD ANDREASSON: Ja, precis. 
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JOHAN LOHMANDER: Vad anser du själv att er metod har för inflytande över hur själva arbetet 
utförs? Är det väldigt väldigt styrt av metoden ni har valt eller går det att från gå den. Går det att från 
gå Scrum-modellen å använda andra metoder inuti utvecklingsarbetet också? 

GOTTFRID: Scrum är inte så mycket egentligen, de som är Scrum är att vi har ”daily scrum”, att vi 
har korta iterationer att vi planerar retrospektiv. Alltså vi utvärderar varje sprint, varje iteration är en 
sprint, att vi utvärderar den och ser vad vi kan göra bättre till nästa sprint. Det är ju liksom Scurm, 
sedan kör vi ju visa delar av XP då, som innebär att man kör mer par programmering och så. 

JOHAN LOHMANDER: Fårgan var lite grand om ni frångår Scurm och använder andra metoder under 
utvecklingen. Kanske från går Scrum från någon sprint, eller är det helt homogent eller använder ni 
någon typ av blandning någonstans? 

GOTTFRID: Det svåra med Scrum är att anpassa det för sin egen organisation, Scrum är inte en 
helhets metodlösning. Scrum är ju mer liksom det här agila tänket då alltså. Det gör ju att vi kan gå 
ifrån, vi kan styra lite själva hur vi vill ha det. 

RICKARD ANDREASSON: Ok. 

JOHAN LOHMANDER: Ok. 

GOTTFRID: Scrum är ju då liksom ramverket. 

RICKARD ANDREASSON: Som man då utgår ifrån och har i grunden eller? 

GOTTFRID: Sedan kan man tolka Scrum på många olika sätt å det är lätt att missförstå då också, så 
jag kan ju inte säga att vi gör rätt… 

RICKARD ANDREASSON: Ni har en egen variant? 

GOTTFRID: Sen på vårt företag har vi ju sagt att vi skall ha en flexibel utvecklingsmodell, i våra 
projekt då. Eftersom att vi har projekt som det lämpar sig för. Så vi har ju då möjlighet att anpassa 
metoden för att få det att passa vår organisation. 

RICKARD ANDREASSON: Så bara för att ni kör Scrum på det här projektet så behöver ni inte köra 
det på nästa? 

GOTTFRID: Nej, eller vi behöver inte köra Scrum på exakt samma sätt, då. 

RICKARD ANDREASSON: Okej. 

JOHAN LOHMANDER: Men alla projekt hos er sker med hjälp av Scrum? 

GOTTFRID: Ja, de gör de. 

RICKARD ANDREASSON: Ok, så egentligen, anledningen till att ni har Scrum är också de för att det 
är en del av företagskulturen då? 

GOTTFRID: Ja det kan man säga, det är inte alla som har kört Scrum så länge som vi har då 

JOHAN LOHMANDER: Jaaa… då kom vi in på ditt eget inflytande över metodvalet. Så då kommer 
då följdfrågan, hade du hellre sätt att ni använde en annan utvecklingsmetod? 

GOTTFRID: Nej det hade jag inte. Jag tycker den är bra, och vi har ju mycket stort inflytande över att 
kunna påverka att förbättra så, det jobbar vi med just nu. 

JOHAN LOHMANDER: Skulle du vilja beskriva vilken påverkan du själv har på utvecklingsmetoden 
som den ser ut idag? 
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RICKARD ANDREASSON: I ditt projekt då. 

GOTTFRID: Ja, den är väldigt stor. Jag påverkar väldigt mycket men vi kommer överens tillsammans i 
teamet om hur vi vill jobba. Detta kommer från den ständiga förbättringen av oss själva. Till skillnad 
från de strukturerade metoderna som då inte anser att förändringar är någonting bra. Man skall våga 
testa liksom. 

RICKARD ANDREASSON: Okej, så ni ser då alltså positivt på förändringar under projektets gång 
då? 

GOTTFRID: Ja, det är liksom något nödvänligt, det är ingenting vi försöker förhindra, vi försöker 
synliggöra det så att det är transparent mot kunde… 

JOHAN LOHMANDER: Okej, ja, Då är nästa fråga egentligen om det finns krav från beställarna eller 
om det är krav från ledning som gör att ni använder Scrum. 

GOTTFRID: Ja det är enbart vi på företag som har bestämt det 

RICKARD ANDREASSON: Har ni upplevt problem mot kunden t.ex. att ni just använder en agil 
metod? 

GOTTFRID: Det är ju ett problem om vi, eller, om kunden vill ha en viss funktionalitet till ett fast pris, 
och när vi har jobbat ganska kort tid så inser vi ”amen nu är det andra krav som är viktigare”. Då vill 
man ju lyfta upp det till kunden och kanske omarbeta kravlistan lite. Har men då en fastpris modell 
finns det inget utrymme till det egentligen, vår lösning på det då är ju att vi har ganska luddiga krav 
då... på en ganska hög nivå. Men det är ju ett problem ju ändå. 

RICKARD ANDREASSON: Ja, okej,  

JOHAN LOHMANDER: Är det politiskt görbart inom företaget att använda en annan 
utvecklingsmetod? 

GOTTFRID: Det hade det säkert, alltså vi, tidigare då innan vi började använda Scrum så byggde det 
på att vi hade några väldigt duktiga individer som liksom löste allting. Men har man en bra metod 
behöver man inte vara lika duktig var och en 

RICKARD ANDREASSON: Man får alltså någonting att stötta sig på? 

GOTTFRID: Ja, precis. 

JOHAN LOHMANDER: Så alltså, om ni vill kan ni ju från gå företagsstandarden? 

GOTTFRID: Ja, det kan vi, vi är agila på det sättet. 

RICKARD ANDREASSON: Ni som företag då? 

GOTTFRID: Ja. 

JOHAN LOHMANDER: Den avslutande frågan får då bli igen lite grand då, du har redan besvarat den 
lite, skulle du vilja beskriva din egen roll i utvecklingsprojektet som det ser ut idag, utöver bara 
programmering? 

GOTTFRID: Ja, som Scrum master då så är jag ju en coach för teamet. Min uppgift är att se till at folk 
följer Scrum och det ramverket som det innebär, men också då att röja hinder så att teamet kan jobba 
ostört.  

RICKARD ANDREASSON: Vad då för typ av hinder menar du? 
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GOTTFRID: Det kan vara alla möjliga hinder, då... att någon… alltså helst skall teamet kunna jobba 
och så skall jag ta hand om hindren, t.ex. Om någon inte får igång sin dator någon dag eller man 
kanske behöver prata med någon eller få kontakt med någon som inte svarar, buggrapporteringssystem 
saknar vi så det behöver vi, sådana grejer. 

RICKARD ANDREASSON: Jaha, okej 

JOHAN LOHMANDER: Ja, det var då frågor vi hade på detta, vi får tacka så mycket för din hjälp med 
detta, så då undrar vi om du vill se över transkriberingen av intervjun protokolet när det är färdigt? 

GOTTFRID: Ja, det kan vara bra att göra, det blir ju lite jobb att läsa igenom men det hjälper om ni har 
misstolkat något. 

RICKARD ANDREASSON: Det blir inte mycket att lösa, den här intervjun vara ju bara lite mer än en 
kvart 

JOHAN LOHMANDER: Det blir nog bara 5-6 sidor långt.  

GOTTFRID: Nej, men det kan jag göra. 

RICKARD ANDREASSON: Ja, okej, tack så mycket. 

GOTTFRID: Tack själva, hoppas det går bra. 

RICKARD ANDREASSON: Det hoppas vi också, du vår ha det bra. 

JOHAN LOHMANDER: Vi tackar så mycket för hjälpen. 
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Bilaga 4 - Transkribering av intervju med Håkan  

JOHAN LOHMANDER: Då kanske du skulle vilja beskriva vilken typ av arbete det är du bedriver? 

HÅKAN: Jag jobbar som projektledare. Projektledare är väl i och för sig ett ganska vitt begrepp… 

JOHAN LOHMANDER: Ja… 

HÅKAN: Det har ni stött på? 

JOHAN LOHMANDER: Ja. 

HÅKAN: Men det är alltså min roll. Det är egentligen olika typer av projekt som vi får i uppdrag på 
företaget. Och jag vet inte vad jag skall säga mer. De projekt jag har varit i sedan jag blev anställd här 
är att jag varit uthyrd som resurs, som projektledare. Gått in i det företagets organisation utifrån deras 
projektmetoder, om de haft någon, vilket oftast inte varit fallet, så har jag liksom fått i uppgift att driva 
ett projekt. Så att eh i de två exempel som jag haft här på företaget har jag väl inte följt någon 
projektmetod slaviskt för att kunden har inte haft någon utan jag har använt min samlade erfarenhet och 
bra och fina mallar från företag eller från mitt tidigare liv som jag har introducerat eller använt. 

JOHAN LOHMANDER: Ungefär hur ser de mallarna ut om du kan berätta det lite övergripande? 

HÅKAN: Ja… Alltså… Det beror på vad det gäller. T.ex. en statusrapportmall och hur man beskriver 
risker, som jag kommer på nu har jag använt härifrån. Sen har jag introducerat en förändrings, vad 
heter det? Förändringsdokument. Alltså en ”request for change”, som jag tog från min förra 
arbetsgivare och introducerade i ett av projekten för att vi skulle formalisera förändringar som kommer 
som scope på Projektet. Annars var det ju kaos. Den som skrek högst fick gjort sitt. Så att det var två 
exempel på sådant som jag plockat med mig. 

JOHAN LOHMANDER: Ok då kanske vi kan gå in på både riskbedömning och förändringarna 
litegrann för att vi har frågor om det också. Och det är litegrann: Hur behandlas förändrings requests, 
hur gör man hela den biten? 

HÅKAN: Ja det är ju väldigt olika va. Jag försöker att alltid, om det inte finns en färdig process, vilket 
det oftast inte finns, och finns det är det oftast en pappersprodukt… Så det brukar vara en av de första 
sakerna som man måste ta tag i till sitt projekt. Att formalisera förslag på förändringar. Och för att 
kunna göra det måste man först veta vad man skall leverera. Ha ett scope som är någorlunda tangible, 
konkret alltså. Och sen brukar jag införa någon form av mall där man får beskriva vad det är man vill 
ändra och vad det får för konsekvenser. Vad det får för konsekvenser om man inte inför denna 
förändringen. Det är ju ganska viktigt att veta. Sen, beroende på hur mogen organisationen är, får man 
ju tillföra kostnader på det och estimera, bussiness case och om hur man kan tjäna väldigt mycket på 
förändringen osv. Ja… Så beroende på mognad så gör man det mer eller mindre avancerat va? 

JOHAN LOHMANDER: Ok, ok det verkar rimligt. 

JOHAN LOHMANDER: Vi är lite mera inne på det med förändring och sådant också. Ifall… Hur gör 
ni återkopplingen till användarbasen under utvecklingen av projekten? 

HÅKAN: Ja, det är också väldigt olika. Jag har ingen större erfarenhet just det här. Men jobbar man 
med systemutveckling eller någon form av utveckling av applikationer så brukar man köra… Numera 
kör man väll någon SCRUM-liknande historia… Tidigare körde man kanske att man fick visa 
prototyper, vilket i och för sig SCRUM också bygger på men man visade prototyper ganska ofta eller 
så visade man dokumentation om hur man uppfattat och skrivit ner kraven. Men det brukar aldrig 
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funka så bra med användaren. Det är bättre att få se någonting. Men det är också väldigt olika. I ett av 
de större projekten vi haft här hade vi en underleverantör som utvecklade. Så då var det ju mer än en 
prototyp som vi fick tillbaks och som användaren fick titta på. Svårt att åka till leverantören och 
involvera användarna utan då blir det så att de utvecklade, testade liksom bastester. Sen fick vi det och 
så fick vi testa vidare med användaren och på så sätt återkoppla den vägen. Lite omständlig process 
men det var det som vi valde i det fallet då va. 

JOHAN LOHMANDER: Ok. Det här projektet som var större är det ditt senaste projekt eller är det det 
som du jobbar i just nu? 

HÅKAN: Just nu jobbar jag inte i något projekt. Jag sitter på bänken som det heter. Nej det senaste 
projektet var inte systemutveckling utan det var utrullning av smarta mätare, test av smarta mätare i sitt 
system. Så det var ingen traditionell systemutveckling utan jag hade ett system som vi rullade ut kan 
man säga enkelt uttryckt och utrullningen bestod i att 80 000 elmätare skulle kommunicera med ett 
centralsystem och samla in mätvärden varje dygn då. Så då var projektet att rulla ut det, få det att 
fungera och lämna över till kunden. Så det var lite annorlunda än traditionell systemutveckling.  

JOHAN LOHMANDER: Ja det är lite annorlunda. Ifall vi ser till ditt senaste, där du har just 
systemutveckling, ungefär hur gjorde ni där i sådana fall? 

HÅKAN: Alltså det var väldigt annorlunda därför att det företaget vi representerade hade sålt det här 
systemet till ett energibolag. Så det var avtalat vilka funktioner som skulle finnas. Så att så länge vi inte 
uppnådde de funktionerna som var avtalade så utvecklade det här företaget vidare. Detta hade pågått 
några år när jag kom in. När jag kom in så var det en sluttest för att få all funktionalitet godkänd, att 
den uppfyllde de krav som var avtalade. Och då gjorde de i princip det när jag kom in och så började vi 
då rulla ut de här mätarna. Mätarna behöver ju också programvara för att kunna arbeta. Så det var dels 
mätarna, att den upprätthöll kraven och sen att insamlingen fungerade med alla checkar som går i 
kommunikationen och att centralsystemen då uppfyllde villkoren. 

Så att eh.. Där var det så att säga att nå upp till den nivå som var avtalad då. Sen kom det ju krav på 
förändringar, förbättringar under tidens gång. Och då avtalade vi dem… Skrev en funktionspec på dem 
tillsammans med kunden och sen avtalade vi hur det skulle betalas och så vidare. Väldigt mycket 
kommersiell diskussion kring detta då va. Mycket med warranty och så då va. Så det var väldigt 
annorlunda från vad jag varit van vid sen tidigare. 

RICKARD ANDREASSON: Men vad hade ni för inställning till de förändringar som kom, såg ni 
positivt på dem? 

HÅKAN: Nej vi såg ju negativt för att, om vi inte fick betalt. Det handlade väldigt mycket om att de 
krav vi skulle uppnå var så pass krävande för den här organisationen som jag representerade, så att 
varje tolkning av att de skulle vara ännu tuffare var ju negativ. Så att det drog ut på tiden och vi inte 
fick betalt va? För att det var väldigt känsligt. Vi fick betalt efter vissa milstolpar. Så att vi lyckades 
sätta locket på när vi då fick förändringar efter det. Så att vi var överrens med kunden om att det här 
var on top of vad som är avtalat, då var det ju positivt. För då skulle vi få nya fräscha pengar. ???? 
kanske tjäna lite också på det till och med.  

JOHAN LOHMANDER: Ja, eh, mm, vill du beskriva litegrand själva utvecklingen, hur själva 
utvecklingen skedde i det projektet ifall det går. 

HÅKAN: Ja alltså om man nu skall koppla det till metoder och så var det nog en form av vattenfall då 
va, att man skrev ju specen och fick den godkänd av kunden va. Eller så fanns specen i någon form av 
avtal och då var det att försöka leverera efter den och tolka den. Vilket kan vara svårt ibland men det 
var nog mer vattenfall. Det gick inte att dema på det sättet. Det är svårt att dema inom en vettig skala 
med en massa elmätare som skall… Det blir väldigt mycket provbänk av det va? Det gjorde vi såklart 
va men det var nog mer vattenfallsprincip om det är den typen ni är ute efter? 

JOHAN LOHMANDER: Det är litegrann det. 

HÅKAN: Ja jag misstänkte det och då var det nog mer så. Skriv specen, koda och hoppas att vi fattar 
rätt.  
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JOHAN LOHMANDER: Då tror jag att jag skall gå in litegrann på storleken på projektet. Hur det ser 
ut litegrand med koppling till andra projekt osv. Hur det såg ut? 

HÅKAN: Om vi skall ta det senaste projektet då som inte var så traditionell systemutveckling eller om 
vi ska ta ett annat projekt? Projekt kan vara väldigt stora och väldigt små va? Det här senaste var i 
storleksordningen… Då var det ju mest utrundning va, och då var vi, räknat alla timmar som 
elektrikerna var ute och skruvade upp mätare hemma hos folk. Bor ni i Lund har ni fått en sådan 
mätare, mitt projekt. 

RICKARD ANDREASSON: Nä jag gör ju inte det så jag har ju inte fått ngn. 

HÅKAN: Men vi var alltså runt 12 000 mandagar. 

JOHAN LOHMANDER: Ok. 

HÅKAN: Så får ni själva räkna ut hur många timmar det blir. 

HÅKAN: Det är rätt mycket. Men det mesta av timmarna är folk som skruvar upp mätare. Det 
inkluderar all test och utveckling som fanns kvar i projektet när jag tog över osv. 

Koppling till andra projekt? Ehm… Det var två systerprojekt kan man säga för Lunds Energi i det fallet 
och ett likadant för Öresundskraft i Helsingborg. Så vi hade ganska mycket gemensam utveckling och 
gemensamma basfunktioner men sen rullade vi ut det med eget folk till de här två. De var ganska lika 
stora. Sen hade vi ju andra projekt… Projektet bestod ju av delprojekt va? Infrastruktur att få de här 
mätarna att prata med datorsystemet var ju ett delprojekt. Att rulla ut mätarna och sätta upp dem 
hemma hos folk var ett delprojekt osv. Det fanns litegrann som var så stort att vi fick dela upp det i 
småbitar.  

RICKARD ANDREASSON: Blev det problem då? Du sa det här med systerprojekt och utveckling. 
Upplevde ni svårigheter där emellan eller det bara flöt på? 

HÅKAN: Ah, det är klart att vi delvis stred om samma resurser, framförallt support kanske för 
systemet. Systemet gick i någon slags driftsmiljö redan. I en äldre version så att visst det var ju det här 
vanliga kampen om samma resurser både för utveckling och support. Men det fick ju företaget som vi 
arbetade med då bestämma, är det projekt 1 eller projekt 2 som var viktigare va. Ibland fick vi eskalera 
och säga att nu vill vi ha den här killen båda eller de här resurserna och så får ni bestämma vem som är 
viktigast. Sen fick man leva efter det beslutet.  

JOHAN LOHMANDER: Ok, ok, ok. Krav och förväntningar hur fungerade det litegrann? Hur såg 
kravbilden ut och så? 

HÅKAN: Det var ju det jag sa då, det var ju avtalat. Det var ju väldigt då… Det var ju tolkningar då så 
att kraven och förväntningarna hos kunden var ju väldigt höga och det var svårt för det här företaget 
som jag jobbade för att leva upp till dem för det var väldigt, väldigt höga krav på funktionalitet, på 
tillgänglighet hos systemet. T.ex. som ett exempel så skulle vi leverera 99,9% av alla mätvärdena varje 
dygn. 

JOHAN LOHMANDER: Oj då. 

HÅKAN: En sanning med modifikation men det var egentligen den ribban va. Om man inte fick alla så 
fick man någon dag på sig att plocka in dem, men det var ganska tajt, det måste fungera.  

Och det var ju då kopplat till pengar då såklart. Att de har som norm tillgänglighet i systemet  

JOHAN LOHMANDER: Hur fungerade det med avstämningsmöten och hur ofta hade ni det?  

HÅKAN: Ehh, vi hade, jag rapporterade projektet en gång i månaden till min uppdragsgivare. Då och 
då gällde det en statusrapport där man beskrev läget förhållande till plan samt vilka problem och issues 
vi hade och risker var med såklart och sen en status på varje område. Sen hade vi en ekonomisk 
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redogörelse då, hur vi låg i förhållande till prognosen och likviditetsplan. När vi trodde vi kunde 
fakturera och hur mycket vi måste betala ut till underleverantörer varje månad. Och så vidare och så 
vidare. Sedan en kalkyl då och hur vi låg till i förhållande till kalkylen som fanns när vi började 
projektet. Den tog jag inte fram själv utan den fick jag (tyvärr). 

Sen innan projektet så hade jag ju möten med de olika delprojekten, i princip varje vecka eller vissa 
varannan vecka. Vissa som var väldigt små men kanske viktiga hade jag kanske daglig kontakt med, 
mindre formellt då va. Men en gång i veckan hade vi en genomgång av detaljplaneringen. Där vi satt 
ner och gick igenom prioriteringar, har det blivit fel och vad skall vi ändra. Behöver vi mer resurser? 
Mindre resurser? Sen en gång var tredje vecka hade vi underleverantörerna, vi hyrde in folk som skötte 
jobbet ute på fältet, så det hade vi kanske varannan, var tredje vecka beroende på hur bra det gick. 
Hade vi mycket att klaga på så var det ju oftare.  

Då var det mer att vi gav feedback, vi gick igenom varje, det var fem orter som vi fanns på i Skåne och 
en utanför Stockholm så då gick vi igenom varje ort: Problem, issues, resursbehov, titta framåt. 

Lite mycket informellt kan jag tycka nu efteråt men det funkade. Fick bra feedback direkt och löste 
problemen liksom på plats.  

JOHAN LOHMANDER: Så ska vi se här… Skulle du vilja beskriva din egen roll litegrann i det 
projektet? Som du har beskrivit rätt så bra redan men finns det något utöver det som man skulle kunna 
ta upp? 

HÅKAN: Nä alltså jag var ju projektledare och hade 5-6 man som rapporterade till mig, som då var 
delansvariga för olika områden. Sen var jag väl ganska djupt involverad i ett av delprojekten med 
utrullning själv och det skulle jag kunna ha löst på ett annat sätt va, men eftersom det var så pass 
kritiskt så. Och så hade jag ingen… Jag var tvingad… det behöver ni kanske inte skriva i rapporten, jag 
var tvingad att ha en delprojektledare från en underleverantör så var avtalet skrivet och eftersom jag 
inte hade någon erfarenhet av honom och kanske inte var helt nöjd med hans insats gick jag ner och tog 
delar av hans roll och var mer på plats då. Vilket kunde vara rätt jobbigt i och för sig va. Så at jag 
styrde ganska detaljerat på vissa områden och släppte andra. Sen som jag sa rapporterade jag till 
ledningen på det här företaget. Stundtals var det deras VD och ibland hade han någon annan som 
hoppade in för honom, men det var alltså till ledningen, det var ett så pass stort projekt.  

JOHAN LOHMANDER: Ok, ja… Detta har vi redan varit inne på. Inflytande och metoder har vi i och 
med att du kom in väldigt sent i projektet. Sen så… Hade du helst sett att utvecklingen skett på något 
annat sätt än vad som faktiskt gjordes eller var du nöjd med hur det skedde? 

HÅKAN: *lång tystnad* 

Nej alltså det var… Jag vet inte om det var… Utvecklingen i sig var nog inget större problem utan 
problemet var det kommersiella. Att vi hade ett avtal som vi skulle följa och det skulle tolkas och… Så 
varje gång vi diskuterade någon liten förändring i funktionalitet som man skulle kunna tycka var inom 
för ramen för avtalet. Kunden tyckte ju alltid det var inom ramen för avtalet medan vi aldrig tyckte det 
kan man säga i princip. Det drog ju ut på tiden. Vi hade någon förändring som drog ut i sex månaders 
diskussioner om skitbagateller så att det hände ju ingenting. Det bidrog till att äventyra hela projektet 
och det för att ingen av sidorna ville betala. Där hade man ju kunnat ha ett annat avtal i botten som 
tillät det här. Processen för det här var redan skriven och klar va men så var det ju inte. Så man är ju 
ganska ofta styrd av liksom avtal, kundens egen struktur och hur de jobbar och hur osv. Så att man är 
väldigt styrd av det som projektledare. Man får inte göra som man vill, man kan inte ha våra metoder 
och slå dem i huvudet på folk utan man måste försöka hitta, att anpassa sig till de saker som är givna 
då. 

RICKARD ANDREASSON: Så det är då så att du känner att om du varit med från början så hade du 
fått till ett bättre avtal som givit lite mer andrum.  

HÅKAN: Ja, fast det är inte så klart va, men sen får man ju förstå hur det avtalet var skrivet va. Det var 
skrivet säkert för att det var helt nödvändigt att få den här affären för det här lilla företaget. Men visst 
var där många skrivningar som var väldigt dåliga för leverantörerna, alltså för mitt företag så var det… 
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Men jag tror inte att jag som en enskild individ hade haft så stor påverkan på en sådan affär, som rörde 
sig om hundratals miljoner kronor så att det är svårt att påverka det.  

JOHAN LOHMANDER: /RICKARD ANDREASSON: Ok 

JOHAN LOHMANDER: Ehhh, ja alltså det fanns krav på hur ni skulle genomföra det från beställare 
och så vidare. 

HÅKAN: Ja alltså jag skulle ju kunna visa er hur det såg ut. Det var om man skriver ut de här avtalen 
så skulle det nog fyra 2,3,4 A4 pärmar tjockt med papper, som reglerar in i minsta detalj hur vi skulle 
jobba som leverantörer. Eftersom det var en elbransch skulle vissa säkerhetskrav uppfyllas, 
elektrikerna skall vara godkända, det skall finnas behörighet, det finns en mängd saker som vi skulle 
uppfylla så en stor del av min första tid i projektet var att läsa och försöka förstå allt vi skulle uppfylla. 
Avtalet hade jag med mig alltid första tiden i en pärm. De viktigaste delarna. Sen hade jag det på en 
CD i datorn alltid så jag kunde alltid när kunden hävdade något kunde jag alltid försöka hitta om han 
hade stöd för det han hävdade. Så det är ganska jobbigt sätt att jobba på. Men så är det ganska vanligt i 
den här typen av upphandlingar att det är sådana omfattande avtal. 

JOHAN LOHMANDER: Du var lite inne på det: Det hade inte varit politiskt möjligt att ändra metod 
eller något sådant i början av projektet. 

HÅKAN: Joo, eeeh, naaah……. Det hade nog varit möjligt kanske att kunna styra upp saker… Men 
det är väldigt svårt alltså att som ensam konsult för ett företag att komma in och säga att nu skall vi 
använda vår metod för de här och de här sakerna utan de har man, kan man oftast inte göra utan man. 
Jag jobbar på deras uppdrag och då bestämmer de mitt sätt att jobba i stora drag i alla fall. Så att i den 
här typen av uppdrag som jag har haft är det svårt att styra, däremot om företaget får ett projekt att 
genomföra då är det ju vi som styr och ställer hur vi ska genomföra det projektet inom vissa ramar. 
Men då kan vi styra mycket, mycket mer. För då är kanske ett fast pris, eller delar av det är ett fast pris. 
Vi kanske till och med har sålt metoden, att den är en del av affären medans här var jag ju uthyrd som 
mina händer, mina fötter, mitt huvud va? Det var det som företaget hyrde ut va? Att genomföra ett 
specifikt uppdrag åt de här, så det är ganska stor skillnad på hur man kan påverka.  

JOHAN LOHMANDER: Mmmm, ja, då känns det som vi har gått igenom alla frågorna där och fått 
väldigt bra svar också. 

HÅKAN: Det blir intressant att se vad ni skriver om detta. 

JOHAN LOHMANDER: Vi kan skicka det till dig. 

HÅKAN: Jag vill gärna se det, så kanske jag kan fylla på lite också.  

JOHAN LOHMANDER: Vi skickar när vi har renskrivit. Så skickar vi till dig.  

HÅKAN: Har ni min mailadress? 

RICKARD ANDREASSON: Nej. 

JOHAN LOHMANDER: Det har vi nog inte. 

HÅKAN: Har ni en penna? Jag har inget kort med mig men. 

HÅKAN: Ni får ett kort med er när ni går förbi min plats. Det är det enklaste så kan ni maila det sen. 

JOHAN LOHMANDER: Det gör vi så fort som möjligt. Mmm, mmm, vi tackar väldigt väldigt mycket 
för hjälpen. Det var väldigt kul. 

HÅKAN: Det var så lite så.  
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Bilaga 5 - Transkribering av intervju med 
Mahmoud 

JOHAN LOHMANDER: Då kan vi inleda den här intervjun med att fråga dig vilken typ av arbete det 
är du bedriver just nu?  

MAHMOUD: Aah, Jag jobbar som både testledare och release manager på ett uppdrag som kallas för * 
censur * det är egentligen ett av de stora uppdrag som vi har haft en tid men vi har tyvärr förlorat den 
mot en dansk konkurrent fast det finns andra, en annan version har vi öppnat nästan med samma 
kapacitet. Fast den utökas mer och mer.  

JOHAN LOHMANDER: OK. 

MAHMOUD: Så de har släckt en lampa men vi har tänt en annan * skrattar *. 

JOHAN LOHMANDER: mm, vill du beskriva lite grann dina tidigare erfarenheter och så, vad du har 
jobbat med lite tidigare och…  

MAHMOUD: Okej, Eeeh, ja. Jag började som alla andra jag har gått på Lunds Universitet, tekniska 
högskolan, och började som alla andra med och koda, och bygga hårdvaror. Och sedan gick… har mer 
och mer med åldern gått mot de andra hållet så att säga. Jag har även jobbat med cirka 15 år som 
utbildare på högskolan i Lund och Malmö.  

JOHAN LOHMANDER: / RICKARD ANDREASSON: Okej. 

MAHMOUD: Sedan har jag haft eget utbildningsföretag å sedan jobba här sen 2005 Lars Vitner på er 
institution känner jag väl men jag vet inte om han jobbar där nu..  

RICKARD ANDREASSON: Jag vet inte, känner inte igen namnet…  

MAHMOUD: Okej.. jag har haft kontakt med honom tidigare. 

JOHAN LOHMANDER: Mm…  

MAHMOUD: Räcker det eller? Ni får gärna säga om jag skall prata mer…  

RICKARD ANDREASSON: Nej nej, men det räcker, projektet du jobbar i nu då? Kan du beskriva det 
lite mer? 

MAHMOUD: Ja, det är en site, en av de mest välbesökta i Danmark, för den är obligatorisk för alla 
som är arbetslösa att besöka den siten det är * censur * eller * censur * i Danmark som äger siten och 
de används både att de att lagra sina * censur * där också göra en * censur * och både och både * 
censur * och de lägger också sina annonser där inne. 

RICKARD ANDREASSON: OK  

MAHMOUD: Där efter gör man en matchning och så får man ett svar därifrån, det är en del av den så 
finns det andra applikationer där också, blanda annat en applikation för att arbetsförmedlarna skall 
själva bedriva sin verksamhet. Där… och de jag har gjort hittills är att vara testledare för att 
kvalitetssäkra det vi har gjort. För att kolla de 4 major releases som vi har gjort om året. Så jag jobbar 
som release manager och systemförvaltare, den applikation vi jobbar med går ihop med 3-4 andra 
applikationer som andra utvecklare gör, ingår i ett paket som arbetsmarknadsstyrelsen använder. Och 
de har en systemförvalter och Företag 3 är systemförvaltare tillsammans med ett danskt företag är 
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systemförvaltar och Företag 3 tillsammans med ett annat danskt företag hostar också den applikationen.  

RICKARD ANDREASSON: Ja, så då kan man ju anta att de är ett ganska stort… 

MAHMOUD: Det är ett stort projekt, mm, hos oss har det varit cirka 25-30 personer involverade om 
man räknar från början till slut. Hela livscykeln, av de här cirka 30 person är cirka 22 personer olika 
utvecklare och resten är löst folk som jag. 

RICKARD ANDREASSON: Ja, okej, du sa det att det fanns en hel del kopplingar till andra projekt 
och företag…  

MAHMOUD: Ja precis, det är mycket integrationsproblem, de är från början måste vi alltid tänka på 
hur varje change eller ändring måste interagera med andra projekt och system, och då också fram till 
testen och utveckling som måste köras parallellt med varandra och så.  

RICKARD ANDREASSON: Ja, krav, lite så, förväntningar från kunden  

MAHMOUD: Projektet? De e rätt stora för kunden betalar oss bra för att vi skall lösa alla deras 
problem, de vill inte veta riktigt hur vi löser dem, de är en annan kultur de har där, och vi måste alltid 
ta hänsyn till det. Det är inte så att man löser problemen direkt med ett samarbete, man löser problemet 
med att peka med hela handen. Hur man löser det är ditt problem, och så när man löser problem och 
ansvar som skall krävas är det inte de som har gjort fel utan det är vi som har gjort fel, och man skall 
inte hävda att det är deras fel. 

RICKARD ANDREASSON: Hur länge har det här projektet hållit på och så där?  

MAHMOUD: jag tror att det är som så att svenskt * censur * hade iden från början och när första 
versionen hade utvecklats av dåvarandra A-system i Stockholm hade de i, förlåt, ett nordiskt 
samarbete, gavs till danskarna, men danskarna var betydligt mer aktiva att utveckla det vidare. I 
Sverige ligger det på en frivillig basis, det är inte obligatoriska att anmäla sig eller vara aktiv i systemet 
men i Danmark e de ett krav, ett lagkrav, att en * censur * måste man söka via det här systemet i 
veckan, det är betydligt hårdare krav…  

RICKARD ANDREASSON: Jag tror att man måste titta men jag tror inte att man måste söka i 
Sverige… 

MAHMOUD: Ja, just de, man gör ju vad de i Danmark kallar för tillmälning att man anmäler sig i 
systemet och sedan om man vill lägga sitt* censur * där är det frivilligt så att säga, och jag vet inte om, 
jag tror det är mest lite mer förslag på jobb man får därifrån och så ska man söka där, men det betyder 
inte att du får förslag automatiskt från systemet, utan om du får en hänvändelse eller vad heter det på 
svenska, alltså, då får en utmaning, det här måste du söka och då skall du göra det via systemet, och de 
registreras hos * censur *. 

RICKARD ANDREASSON: Vilka styrmodeller har ni använt i det här projektet?  

MAHMOUD: För att kvalitetssäkra det? CMM som ni skriver där är inte..   

RICKARD ANDREASSON: Nej, CMM är ett exempel...  

MAHMOUD: Det finns ett kvalitetssäkringssystem som vi använder, det är med kopiera, key 
performance eller vad det heter är ingenting vi använder så att jag jobbar som testledare det finns ngt 
som heter temat, för test modelling, den använder jag själv för att överhuvudtaget veta var jag befinner 
mig på den skalan.  

RICKARD ANDREASSON: Vill du förklara lite grann hur den fungerar?   
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MAHMOUD: Ja, det finns ett batteri av frågor som man besvara genom att besvara den här så har du 
en process som skall fungera, och den, och då tar du ett R-läge, då tar du officiellt, man bör lägga sig 
dit, och i varje eller var sjätte månad frågar du igen, så besvarar du de frågorna så kommer du fram till 
att du befinner dig i skalan, antingen har du retarderat gått tillbaka eller så har du gjort framsteg..  

RICKARD ANDREASSON: Okej, hur ofta har ni avstämningsmöte i det här projektet?  

MAHMOUD: Det beror lite på kunden, livscykeln på, produktion livscykeln, är, vad heter, det är 
vattenfallsmodellen, kunden vill ha den modellen, förstudie, utveckling, testning, acceptanstest och 
sedan releasas den, men, vi har inte så omoderna så vi jobbar efter en agile model, ngt i närheten av 
scrum. Vi är agila och utvecklar och parallelltestar, så sedan har vi ett slutet integrationstest att gå 
igenom allting, en gång och basera det på affärslogiken och inte programmets funktionalitet, som 
erbjuder affärslogiken, affärslogiken är viktigare och sedan erbjuder vi kund test och sedan levererar vi 
det.   

RICKARD ANDREASSON: Men hur ofta under...  

MAHMOUD: Dagligen! I och med att vi har en Scrum-modell så har vi dagligen ett stående möte i 
projektgruppen, vad gjorde jag igår? vad skall jag göra idag? vilka problem har jag? de är de här tre 
frågorna alla måste svara på... sedan så på projekt management nivå har vi också veckovisa 
projektmöten, och då tittar på problem som är utom projektet och resurs och bemanningsfrågor, 
tidtabeller och sådana saker, sedan från ledning som har ögonen på projektet affärsmässigt och 
projektmässigt med pengar och sådana saker så gör de också en gång per kvartal en, de måste 
projektledarna vara där och svara på en massa frågor, review forums och sådana saker, man kollar på S 
kurvor och sådana saker att de ligger inom ramarna för projektet.  

RICKARD ANDREASSON: Okej, du gick ju in på nästa fråga, vilken metod ni använder, kunden vet 
inte om att ni kör agile, utan att de tror att ni har vattenfall då?  

MAHMOUD: Jaaa... alltså, just precis, inom avtalet är det egentligen vattenfall men de bryr sig inte 
om den period vi utvecklar och den period vi testar internt, vi har inte kunden direkt som del i projektet 
men vi har en så kallad alliance officer, en person härifrån som hela tiden har daglig kontakt, med 
kunden direkt, och jag är en av dem, under testperioden, vilket betyder att resten av projektgruppen 
betraktar mig som beställare eller kund, så vi agerar på det viset för att kunna lösa den här 
problematiken, på det viset fungerar projektet, men vi behöver inte berätta för kunden att vi jobbar 
agilt, det behöver inte de veta.  

RICKARD ANDREASSON: Okej, eeehum, ja... alltså hur sköter ni användarmedverkan och 
återkoppling till användarna?  

MAHMOUD: På olika sätt beroende på vilket projekt det är, gränssnittet framför allt i useability 
projekt är kunden själv en liten grupp och göra lite tester också så de använder användarna fast de här 
användarna är kanske 4-5 personer. Jag vet inte om de är direkt hämtade från fältet eller om de är... de 
har en först line support i Bornholm. Om det är de personerna som ingår i deras useability test eller vad 
som är bäst det vet vi inte riktigt. Vi får resultatet därifrån och implementerar kraven...  

RICKARD ANDREASSON: Okej, .. hur pass inflytande är er metod på hur ni arbetar?  

MAHMOUD: Hur menar ni? 

JOHAN LOHMANDER: Om ni har flera olika metoder som har influerat. Hur är förhållningssätt lite 
grann?  

MAHMOUD: Jag förstår inte riktigt frågan...? vi..väljer en metod...  

JOHAN LOHMANDER: Ja, du sa t.ex. att ni jobbade scrum-likt, är det mer scrum eller mer likt?  

MAHMOUD: Ja, okej, hur ortodoxa vi är?  
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JOHAN LOHMANDER: Ja, precis. 

MAHMOUD: Ja, okej, det är vi inte alls jag är en som har stor respekt för metoder, jag har använt 
nästa alla typer av metoder både utveckling och pedagogik. Kontentan är den alltså, har du nästan 
ingen metod, det spelar ingen roll vilken metod vi använder, så länge du har människor som ställer upp 
och vill saker, som betyder något. Metoden är bara ett sätt att skapa ett gemensamt språk, om vi 
plockar en metod och sedan så har vi en grupp människor så, det går inte att gå ut och välja en grupp 
människor som är okej för den metoden. Du vet, det är olika, du får en mängd olika människor 
beroende på om resursen är ledig och om kompetensen e begränsad. Så då blir det en kompromiss, 
skall vi använda de människorna med den här metoden? Vissa går inte ihop och det går att förändra 
metoden, ofta är det svårare att förändra människorna. Så de är lite så också... det som är… målet är att 
använda det som är bäst i klassen, lesson learned, att med den metodiken hitta godbitarna för varje 
metod för till syvende och sist måste man göra en leverans till kunden. Så det är en hopkokning av 
olika, jag använder ordet Scrum, men det är egentligen många olika.   

JOHAN LOHMANDER: Mm, okej, hur ser ni till förändring av krav under arbetets gång? hur hanteras 
det lite grann?   

MAHMOUD: Ja, det är så att kunden ju betalar oss för att vara flexibla, de betalar inte för att vara 
rigida. De hade också IBM som kund men de avvecklade ganska snabbt för där är några krav i slutet. 
Men vi är beredda och ändra kraven in i det sista, det är ofta politiska frågor som skall behandlas, ofta 
är det inte färdigt när vi börjar, det är ett lagförslag som har kommit men det har inte trätt i kraft förrän 
ett visst datum så innan de startar processen så vet de inte detaljerna, när de startar hos oss, när vi 
kommer in i sista upptäcker folk att folk på fält. De som testar, upptäcker att detta inte fungerar det är 
en pappersprodukt från de som bestämmer det går inte ihop med de lagkrav som existerar sedan 
tidigare, de lagkrav som finns runt omkring dem eller de människornas förhållanden eller att man 
bestämmer här och verkligheten ändras där. T.ex. förra året bestämde man att man skall vara i det här 
systemet fyra gånger i veckan. Hur kan man vara det nu när arbetslösheten håller på och stiga i 
Danmark? Det finns inte tillräkligt med jobb, vad ska de söka? Var är de fyra jobben som alla skall 
söka? Och så vidare... så vi är väldigt flexibla på den punkten.  

JOHAN LOHMANDER: Då kommer vi till nästa fråga lite grand, varför ni valde den metoden som ni 
använder just nu? Du var lite inne på det innan... finns det något konkret?  

MAHMOUD: Det beror på olika saker det är möjligen så här, du använder en metod och du har 
problem, så kommer en ny metod ut som alla pratar om och tror att det löser alla mina problem. De är 
den första, den negativa, enligt min synvinkel, istället för att lösa de problem man har och anpassar den 
metoden man har så går man vidare till en annan, en grupp gör det så här.  

RICKARD ANDREASSON: Okej. 

MAHMOUD: En annan grupp, vill bara testa utan att gå, detta är sista... Kanske går det bästa? Det 
kanske löser? Och en tredje vill behålla den gamla, summan blir, som jag sa, blir att man egentligen tar 
en bit av varje och jobbar med den.  

JOHAN LOHMANDER: Ja din egen roll beskrev du rätt så bra innan med det men skulle du vilja 
beskriva ditt eget inflytande över metodvalet lite grann och om du hellre hade sätt att ni arbetade på 
något annat sätt?  

MAHMOUD: I och med att jag nästan hanterat detta, att man utvecklar och sedan skall man testa så 
har jag ganska stort inflytande på val av metod och processer. Dessutom har jag ett eget interesse av ett 
visst typ av arbete med processer och så vidare, och på det viset kan jag ha ett visst inflytande och det 
har jag också, men vad sa du också, varför vi har valt den vi har?  

JOHAN LOHMANDER: Ja precis, varför just, ifall det finns någonting som, någon avgörande faktor 
till att ni just valde den metoden ni har i det här projektet?  

MAHMOUD: Nej, egentligen inte, det är bara frivillighet. Det är ingen som säger att vi skall göra den, 
det är bara vår egen vilja. De bryr sig inte bara vi blir klara... en viktigt grej är också att Företag 3 har 
en övergripande projektmodell, men de är inte skrivet någonstans att man måste använda den. Vissa 
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typer av projekt inom Företag 3 som t.ex. jobbar mot ett annat företag måste, de är tvungna att använda 
deras projektmodell, men i övrigt är vi inte. Vi har en del in-house projekt, vi väljer vår metod själva, 
den beröringspunkt vi har med kunden är efter den modell som är skriven i avtalet, så att säga, inom 
ramen har vi egna resurser och valfrihet. 

JOHAN LOHMANDER: Mm, ja då vill vi lite grann fråga om krav från beställare och ledning men du 
var inne på det rätt så bra innan, vore det politiskt möjligt att använda en metod som helt frångick vad 
som sagts innan, t.ex. i de här projekten mot det andra företaget eller är det helt hugget i sten?  

MAHMOUD: Internt menar du?  

JOHAN LOHMANDER: Ja både internet och externt egentligen, ifall det går, i rätt skede att förändra 
metoden. 

MAHMOUD PASSIKHANI: Ja det gör det, i Sverige är det väldigt enkelt att genom diskussion 
komma fram till en lösning, så är det kanske .t.ex. inte i Danmark...   

JOHAN LOHMANDER: Ja okej.  

MAHMOUD: Ja men det är så här att vi både inom management och inom i gruppen som arbetar under 
oss upptäcker att det inte går att använda en viss modell så är det alltid en fråga att diskutera i ett antal 
som finns... plus att årliga möten. Så att vi har väldigt enkla diskussioner kommer vi fram till att det 
redan, att det inte fungerar, och det är enkelt att visa det. Annars måste man tydligöra för kunden, så är 
det... eller lägga ett skal… att man jobbar på ett visst sätt så att man jobbar på ett visst sätt för att möta 
kundens krav. Men de här avtalen uppdateras ofta vart tredje år och ofta finns det en möjlighet att 
beskriva sin modell, så här jobbar vi, och leverera, och hittills har ingen lyft på avtalet och läst att du 
har skrivit så här, det har ingen sagt...   

JOHAN LOHMANDER: / RICKARD ANDREASSON: Ja, de var de frågor vi hade… 

* lång tystnad *  

MAHMOUD: Jag hoppas att jag kunde hjälpa er. 

JOHAN LOHMANDER: Det var en väldigt god hjälp!  

MAHMOUD: När är ni klara?  

RICKARD ANDREASSON: Vi skall vara... vi skall gå upp andra veckan i Juni tror jag. 

JOHAN LOHMANDER: Jo, det var tanken. 

RICKARD ANDREASSON: Då skall vi vara klara. 
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Bilaga 6 - Transkribering av intervju med Jens  

RICKARD ANDREASSON: Då börjar vi med intervjun, vad jobbar du med just nu?  

JENS: Hela gruppen eller mig personligen?  

JOHAN LOHMANDER: Du personligen... 

JENS: Min roll här då är som gruppchef och sedan som affärsansvarig då för ett antal projekt och sedan 
då så arbetar jag också med försäljning då, de är ju några olika roller... så att ja... Det är väl kortfattat 
vad det handlar om. Ja tidigare har jag även jobbat som projektledare och utvecklare, hela spektrat.  

RICKARD ANDREASSON: Då går vi lite in på vilka tidigare erfarenheter du har? 

JENS: Ja.. eee. jag har ju jobbat inom IT branschen sedan 1987 så jag har ju 20 års erfarenhet med 
olika roller det är ju massor olika projekt 20-30-40 olika… så att de är... och sedan om man går in på 
metoderna vi har använt så har vi jobbat mest med den klassiska vattenfallsmodellen. När jag började 
var det ju den som man var van vid och då var det ju så att ofta vill ju kunderna ha någon typ av 
fastpris, och då är det lättare att jobba med vattenfallsmodellen, för då får du tidigt fram 
kravspecifikationen som du tidigt kan specificera och värdera... Samtidigt så är det också ett av 
problemen, när man har dåligt med information så riskerar du att du får väldigt dålig ekonomi i 
projektet och att du får väldigt mycket diskussion med kunden och organisationerna ja, för att få 
igenom för att få mer betalt för upplägget. Jag funderar på, jag har ju ändå, så har det ju kommit nya 
metoder är då som är agile vi har ju Scrum och så vidare och. Jag har personligen inte jobbat med det 
lite grann för att i samband med att jag gick ifrån rollen av att gå in som projektledare är det ju då 
samtidigt i den vevan som vi har de nya metodikerna kommit upp då. Vi har ju andra som har jobbat 
med dem men vi har ju andra som har jobbat med dem direkt. Vi kommer lite i typ av projekt, det vi 
jobbar med här då, så är det mycket projekt som förbättrar processer, projekt som arbetar med att både 
förbättra plattformar och processer då… Delar eller hela affärsprocesser, på ganska låg teknisk nivå 
eller på ganska hög nivå. Det rymmer också väldigt mycket integration med andra system, då är det så 
här... det kan man ju fundera lite grann på sen. Det påverkar ju då också projektvalet, om man har lite 
att fundera i vad som hade fungerat bäst då va... 

JENS: Då skall vi se va, och sedan lite om storleken på dem. Då har de ju varierat från att vi har varit 
kanske 2-3 personer till att vi har varit kanske 25-30 personer i projektet så det är ett ganska stort spann 
som vi har då va. Då skall vi se då nästa punkt här  

JENS: Beskriv projektet du arbetar i?  

JOHAN LOHMANDER: Det är det nuvarande eller det senaste projektet.  

JENS: Då skulle vi kunna utgå från ett av dem som jag är affärsansvarig för. Jag jobbar ju inte själv 
som projektledare i dem men vi kan ju utgå från dem. Jag har ju ändå ganska stor insyn i vad jag ser, 
storleken i de projekten de har i antal personer 3-4 personer och de löper ju då under ett par månaders 
tid. Det handlar om mellan 500-1000 mantimmar, de är ganska små projekt men det fungera som så att 
de avtal som vi har med kunden är ju då att vi beställer arbetssjok då och sedan så sätter vi upp det som 
ett projekt. Sedan så kör man utvecklingen fram till den tidpunkten. Och sedan så start man upp ett nytt 
projekt. Fördelen för oss då är ju att vi får en ganska stor flexibilitet i hur mycket resurser som vi 
använder. Nackdelarna är ju då att vi måste planera på ganska kort sikt tid hela tiden. Då är det ju så 
här att det här projektet är leveransprojekt mot kund och hos kunden, i det är fallet en telecom operatör 
så finns det en mottagare av det som vi levererar så som också är ett projekt och då finns det väldigt 
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starka beroende från det här. Där de förväntar sig att vi levererar på tid med viss tid och vissa 
funktioner och då har ju vi byggt upp en apparat runt det här... Okej och det bestäms ju då leveranstid 
och interaktions tidpunkt bestäms ju kanske ett halvår i förväg så de är ju väldigt strikt med tidsplaner 
på det hela. Vi brukar undvika att försena och vi brukar klara av det ganska bra. När vi är på styrmodell 
här har vi ju ett eget kvalitetssystem som då är basen i det vi gör, och på det kan man ju välja olika 
projektmetodiker. I det här fallet har det varit enklare att arbeta med en vattenfallsmodell för vi får 
kraven väldigt specifikt från kunden, som faktiskt berättar vad vi skall göra väldigt detaljerat. Som vi 
sedan räknar ut ett estimat på som kunden sedan får avvisa eller inte beroende på om det är för dyrt 
eller inte. Det gör ju då att det är väldigt svårt att arbeta med en iterativ utveckling, därför att det är 
flera olika leverantörer. Då måste man på förhand bestämma exakt vad som skall leveras och när för du 
har så många olika beroenden om vad som skall leveras och hur det skall göras. Varje leverans måste 
vara exakt.   

T.ex. detta är ett externt system, där du redan har ett gränssnitt färdigt. Det är ingen ide att iterera sig 
fram till vad du skall göra, för du vet vad som förväntas av dig. Sedan om vi går in på det här med 
avstämningsmöte så har vi möte varje vecka med kund och sedan så vet jag att projektgruppen här 
också har möten 1-2 gånger i veckan. De sitter tillsammans annars också och då går de in och stämmer 
av arbetet, att man ligger rätt i tiden, i det här kvalitetssystemet. Då får man bedöma hur mycket arbete 
som ligger kvar och jämför då med de ursprungliga. Så vi har veckovis planering för de som jobbar och 
möjlighet att ta fram, (jag vet inte om ni har sett sådana) S kurvor?   

Det här har vi planerat att vi skall göra och det här blir det verkliga utfallet. Hur mycket har vi faktiskt 
fått fram då? Hur mycket har det kostat? Hur mycket skulle vi gjort enligt planen? Hur mycket har vi 
faktiskt producerat? Då har vi ett väldigt bra sätt att följa upp och avgöra, ställa en prognos. Man kan 
avgöra, nej men vi ser ut att hålla på rätt nivå, eller om vi skall extrapolera det här kommer det faktiskt 
att gå fel. 

Det här bygger mycket på att vi har en lång erfarenhet och har jobbat i det här fallet med kundens 
system i 8 år nu, med olika. Det har utvecklats över tiden men grunden och arbetssättet har utvecklats 
här i 8 år och därför så har man ett väldigt välkänt tillvägagångssätt. Vi vet vad som förväntas och vi 
vet vad som planeras och förväntas. Vi har väldigt bra kontroller på det.  

Om vi går vidare till utvecklingsmetod då, har vi haft lite kontakter med slutanvändaren. IT avdelning 
där vill egentligen inte det, för de vill ha kontroll över deras kravställning för de är väldigt rädda för att 
kostnaderna skall explodera. Eftersom att det här primärt är ett system som skall gå automatiskt, det 
finns ett användargränssnitt i det men deras målsättning är inte den att det skall vara lätt att använda. 
Utan det skall vara så effektivt som möjligt!  

Inflytande på det faktiska arbetet? Hur menar ni där?  

RICKARD ANDREASSON: Vilken grad av inflytande, är det den du menar?  

JOHAN LOHMANDER: Ja det är ifall ni blandar metoder på något sätt och i så fall, vilken som har 
mest inflytande? 

JENS: Jaaa! Okej! Vi blandar inte metoder på det viset, den är ju ganska fast nu i det hela. Jag sitter 
och funderar på om det ibland kommer in mer moment av att man gör det iterativt. Vi har haft väldigt 
lite av det nu. Vi gjorde det lite mer av det iterativa, då satt kunden här nere och så gjorde vi det 
tillsammans, då med de i det här fallet. På det viset itererade oss fram till en bra lösning, ibland kan det 
fungera, speciellt när det är svårt att definiera kraven från början. Problemet är att det kräver att det 
finns en flexibilitet hos kunden också, att de är beredda att betala mer än vad det var sagt från början 
för vi har inte kunnat göra vårt estimat.  

När det gäller förändring av krav... det har vi faktiskt diskuterat med kunden, alla förändringar och 
krav, byggt upp en apparat så när det hamnar utanför fast det är ju alltid en bedömningsfråga. Vi har en 
bra dialog, när det uppenbarligen hamnar utanför, så får de skicka in ett nytt krav så utökas projektet så 
vi kan hantera det också  

RICKARD ANDREASSON: Ni ser då alltså positivt på förändringar?  
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JENS: Jo det är inga problem, i praktiken är det ju det vi lever på. Det är ju ett existerade system som 
finns i produktion som ju då hela tiden uppdateras med de här mindre projekten. Utan förändringar 
hade vi ju inte haft några jobb, så det är ju det vi lever på. 

RICKARD ANDREASSON: Varför ni valde metoden, har du ju egentligen redan svarat på men...  

JENS: De har också växt fram efter hand, men det centrala är att dels vill kunden vill veta vad det 
kostar i förhand och dels vet vi väldigt väl vad vi skall göra. Då blir det lätt att arbeta efter en sådan. 
Hade du inte vetat eller det varit svårt att veta, framför allt när du jobbar med väldigt GUI intensiva 
system, är det lättare att jobba iterativt.  

Min egen roll... min egen roll är att vara affärsansvarig. Att föra den dialogen med kunden, då jag har 
vissa tekniska insikter, också kan jag ju prata om det också. Men primärt sköter projektledaren eller 
teknikerna det, så jag tar det affärsmässiga ansvaret och dialogen och diskuterar det med kunden.   

Inflytande... ja... alltså nu är det ju för oss var det ju ganska självklart att vi skulle använda den här 
metoden, det var det som passade bäst. Kunden bryr sig egentligen inte om vad vi väljer. Väljer vi 
något annat så bryr de sig inte om det, men den metod vi har fungerar bra. Vi har blivit väldigt duktiga 
på att estimera. Vi håller oss nästan alltid inom det vi har estimerat och vi gör en bra affär av det hela. 
Varför ändra på det?  

RICKARD ANDREASSON: Du är du ganska nöjd med den metoden?  

JENS: Ja med den typen av projekt vi driver nu. Men vi har ju varit inne en del andra projekt där det 
hade varit bättre att jobba mer med en iterativ metod och så snabbt som möjligt få upp något som 
fungerade lite så där halvdant för kunden. Hade väldigt svårt att veta vad de vill ha… 

RICKARD ANDREASSON: Jag har en följd fråga, du hade inte arbetat så mycket agilt?  

JENS: Nej, jag var med i ett projekt i Finland där vi arbetade på detta sätt för kunden hade väldigt dålig 
koll på vad de ville ha. Samtidigt hade de mer en vision av vad som skulle göras och vad det skulle bli. 
Det skulle ju vara en ny plattform, så vi satte upp något snabbt som man kunde få synpunkter på så att 
vi efter hand kunde få en kravbild då. I det fallet passade det väldigt bra. Vi satt hos kunden och vi var 
på löpande räkning så det gjorde inget om vi la några extra timmar. Om både kund och leverantör 
jobbar med det och är inne på det, så fungerar det väldigt bra. Om man skickar in och förväntar sig att 
det skall vara färdigt på ett visst sätt på en viss tid så är det svårt att arbeta på det sättet ...  

RICKARD ANDREASSON: Vi har ju intervjuat några andra projektledare och där är ju vissa så att de 
är väldigt agile förespråkande… 

JENS: Jag bryr mig inte egentligen, jag sitter inte inne i projektet. Vill de jobba på det viset så kan de 
väl få göra det, så länge vi får samma resultat som vi har idag. Men det vet jag, att de som sitter och 
jobbar med det idag inte är så intresserade av ändå.  

RICKARD ANDREASSON: Hade du arbetat med det mer personligen hade du förespråkat, det ena 
eller det andra eller det kvittar?  

JENS: Det beror på, det mest avgörande för mig där, är relationen till kunden. För är det så att kunden 
själv kan tänka sig att jobba agile, så hade jag också velat göra det. Men hade inte kunden inte velat 
göra det eller inte klarar av att göra det då vill jag inte heller göra det, för då riskerar man att få ett 
projekt som fullständigt kör i diket. Jag har provat på projekt där det varit tänkt att jobba på det viset, 
men man kunde inte hantera det internt hos kunden. Då är det bättra att ta konsekvenserna av att inte 
jobba på det sättet... 

JOHAN LOHMANDER: Du har lite varit inne på det, att om de som arbetar vill använda en annan 
metod, om det är ett projekt som vill använda en annan metod, så sa du att de fick göra det?  

JENS: Ja, men jag kommer fortfarande ställa krav på att vi ska göra det enligt budget. Det har mycket 
att göra med att kunden. Det finns andra metoder än det här också. Vi har jobbat en del med 
parprogrammering då, för att dels få högre kvalitet och delvis sprida kunskap och så. Vi försöker ju 
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hela tiden hitta bättra sätt att jobba på. Jag har väldigt svårt att ta en formell metodologi att jobba efter 
slaviskt. Vi tar och plockar det som är bra. För vårt mål är ju till syvende och sist att tjäna pengar, så är 
det ju även om det är rätt metod, måste man ändå tjäna pengar om man skall vara krass… 

RICKARD ANDREASSON: Jag tror att det var alla våra frågor...  

JOHAN LOHMANDER: Ja, vi har fått väldigt bra svar och det var väldigt hjälpsamt.   

JENS: Mm, det var så lite så 

JOHAN LOHMANDER: / RICKARD ANDREASSON: Vi tackar så mycket för hjälpen.  
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Bilaga 7 - Transkribering av intervju med Daniel  

JOHAN LOHMANDER: Vi hade tänkte göra några inledande frågor med vilken typ av arbete det är du 
bedriver just nu och tidigare?  

DANIEL: Jag har ett tvådelat arbetsområde. Det vill säga jag är teamchef för ett gäng konsulter, cirka 
20 personer. Som konsult arbetar jag som en utvecklare från grunden, systemarkitektur och teknisk 
projektledning och lite projektledning för vissa mindre projekt, men mitt fokusområde är teknisk 
projekteldning och systemarkitektur idag, och det är den rollen jag har i mitt nuvarande projekt.  

RICKARD ANDREASSON: Vad går den ut på då? 

DANIEL: Den rollen? Ja, Systemarkitektur är jag mer tekniskt ansvarig för, systemarkitekturen, alltså. 
Typiskt kan motsvara scrum-master rollen. Vi kör ju faktiskt scrum, men det har jag delegerat till en 
annan kille då, men det är väldigt viktigt i arbetet, kring lösning. All dialog med kunden med hur vi 
skall göra, det relevanta och kanske den personen som håller mäst koll på metodiken. Att allting inte 
fall enskilda aktiviteter. Att allting håller en viss kvalitet och så vidare.  

JOHAN LOHMANDER: Vi skall återkomma till det lite senare, men du kanske vill berätta vad du 
gjort lite tidigare, har du bedrivit projektledning tidigare också?  

DANIEL: Jag har gjort tekniskt projektledning i många år. När projektet blir en viss storlek så splittrar 
man ju på rollerna och jag är mycket mer intresserad av de bitarna. Projektledning kan vara i många 
fall administrativt, att skapa rapporter och styrgrupper och så vidare. Det är inte den biten jag vill göra, 
utan jag vill vara i projektet och se till att vi levererar med bra kvalitet. Min specialkunskap är ju min 
tekniska kunskap, så, det är ju där jag gör mest. Vi har ju en dialog med kund, men en annan leverantör 
då ju, för att få det att funka. Annars så har jag ju jobbat med det rätt så länge blandat med jobb som 
utvecklare på projekt. 

JOHAN LOHMANDER: Då har vi gått igenom tidigare erfarenheter lite grann och tycker att vi har en 
rätt så bra bild. Vill du beskriva projektet du arbetar i just nu lite grann? Med storlek och hur det är 
kopplat till andra projekt och så vidare? 

DANIEL: Just nu gör vi ett projekt åt Region Skåne, en offentlig upphandling. Vi samarbetar med ett 
annat företag när vi levererar den här lösningen med metodik och allt sådnat här. Det är samlad 
vårdplanering för hela Skåne, med alla regioner och alla vårdcentraler i hela Skåne skall använda 
systemet för att behandla patienter. Efter att de har fått en vård i slutenvård, så kanske de måste få 
arbetsterapi eller hemtjänst och detta planeras i detta systemet. Det är det lilla vi har just nu, och det är 
cirka 10 personer involverade. Det har varierat lite i storlek och blivit försenat beroende på 
integrationen vi skall göra. De som skall integrera motorn har blivit försenade så vi har blivit tvungna 
att försena vårt projekt och dra ner bemanningen. Vi var väl 5 utvecklare för ett tag sedan och nu är vi, 
(nej vi var 6 stycken och nu är vi 4 programmerare, plus mig, plus testning plus projektledare, krav 
analys och styrgruppsmedlemmar och allt sådant där va och grafiska designers, så blir cirka 10 olika 
roller.) kanske 12 som max.  

JOHAN LOHMANDER: Du var lite inne på kraven också. Vill de ändra någonting snabbt eller är det 
väldigt fasta krav? 

DANIEL: Det är ju en offentlig upphandling egentligen, i grunden är det ju väldigt väldigt fast alltså 
fastare än fast pris.  
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RICKARD ANDREASSON: Ni vet ju precis vad som skall göras och så?   

DANIEL: Egentligen skall det ju vara så i en offentlig upphandling samtidigt är kraven väldiga i ett 
sådant här system... Det är svårt att speca på någon liten detalj, så även efter upphandling så har vi ju 
gjort väldigt mycket med kravplanering. När vi kommer in på det i detaljer helt enkelt, men i grunden 
finns det en lag som styr allt det här, så en hel del är väldigt klart. De stora delarna var väldigt klart, 
men vi har anpassat kraven en hel del och det har ändrats en hel del.  

JOHAN LOHMANDER: Okej, tid och tidsmässigt, är det väldigt styrt?  

DANIEL: Om vi blir försenade får vi vite. Det blir stora bötesbelopp om det blir försenat, dels för att vi 
inte skall bli försenade och dels för att vi skall kunna synka med det de andra nationella system som 
också är väldigt stora, BIS och så där. De utvecklas samtidigt och då slår det på. Vårt system funkar 
inte utan det systemet, så det slår ju då rakt på oss, så därför att det väldigt viktigt med tiden.  

JOHAN LOHMANDER: Avstämningsmöte och så, hur fungerar det och hur ofta har ni det ungefär?  

DANIEL: Ja, vi försöker ju… avstämningsmöte med vem?  

JOHAN LOHMANDER: Ja i och med att det var flera stycken där får det ju bli både med kund och 
andra projekt på andra ställen? 

DANIEL: Vi har en speciell metodik, (jag vill jobba agilt), det är alltid en utmaning att jobba agilt i ett 
fast pris eller offentligt upphandlingsprojekt. Men vi vill ju jobba med scrum som utvecklingsmetod. 
Bland utvecklarna har vi ju dagliga möten varje morgonm Sedan så har vi ju då möte, alltså jag och 
projektledarna har möte varje vecka för att verifiera att tider osv fungerar, over run och så vidare. 
Sedan har jag demon för kunden var tredje vecka för att demonstrera vad som har hänt för att se lite 
grand så de kan komma med synpunkter. Sedan är det en gång i månaden, internt styrgruppsmöte. Det 
är styrgruppsmöte där kunden är involverad också. Så är det en massa andra möten hela tiden med 
visioner och allt vad det kan va. Det händer ju väldigt väldigt mycket. Det kan ju komma change 
requests och allt sådant där till projektet.  

RICKARD ANDREASSON: Men du sa ju att ni inom utvecklingsgruppen jobbar agilt, men hur ser 
projektet ut överlag då?   

DANIEL: Projektet mot kundens sida kör en RUP modell egentligen, där man har en construction fas 
som då är indelade i fyra delar. Vi har fyra olika delleveranser till kunden och vi har gjort andra 
leveransen och håller på med den tredje. Varje sådan kundleverans består av en rad sprintar, de har 
varit 4 innan men den nu kommer att vara 7 sprintar, tack vara att vi blivit lite försenade då. Internt kör 
vi agilt, men inte då mot kunden, men kunden vet om det då trots allt. Vi har ju en sprintdemo var 
tredje vecka så de känner att de är delaktiga. 

RICKARD ANDREASSON: Och kanske för att de skall känna att ni kommer någonstans?  

DANIEL: Ja, de tycker att det är jättekul att komma hit. Vi skall göra det imorgon, då skall de komma 
hit och då fyller vi ett rum med folk för att de då skall kunna testa. Det är ju kul att man vill sprida 
kunskap om lösningen.  

JOHAN LOHMANDER: Du svarade lite grand på det med hur återkoppling till användarbasen ser ut 
men finns det något mer där som skulle kunna var av intresse utöver demonstrationerna eller är det 
bara det?   

DANIEL: Det är ju den ena, men efter det har vi ju även ett möte. Kunden har väldigt mycket frågor 
hela tiden och de är inte vana vid den här typen av system. Vi har laborationer då där de sitter med vår 
testledare då de får ställa frågor om sina funderingar och så där. Vi har ju dagliga kontakter med möten 
och frågor, en hel del maildiskussioner. Det kan vara allt möjligt, från tekniska delar till mjuka frågor, 
men hårt inbokat har vi de här demolaborationerna.  

RICKARD ANDREASSON: Men de har ni regler för prototyp där då med antal tester ni använder?  
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DANIEL: Jag kör en live demo av min utvecklingsmiljö  

RICKARD ANDREASSON: Men ni har ingen där de får testa helt själva?  

DANIEL: Nej det kommer ju efter de stora leveranserna vi har, de fyra stora leveranserna. Vi har då, 
som tidigare skett, var tolfte vecka, nu blir det ju 21 veckor men då blir det ju leverans och då får de ju 
själva installera det i deras acceptans testmiljö. Då har de en vecka där det sitter ett stort testteam och 
jobbar bara med lösningen, och det gjorde vi några veckor för någon månad sen ungefä. Då blir det ju 
mer som en del acceptans test. De får sätta egna labbar och sitta och jobba med den. Vid de här fyra 
leveranstillfällena sedan, har vi visserligen en testmiljö som vi jobbar med som de kan gå och testa på 
om de vill. Men det är inget bestämt där, utan de är bara vid de här leveranstillfällena.  

JOHAN LOHMANDER: Du var inne och berätta om att ni kör RUP övergripande och sedan kör ni 
scrum inuti ert eget projekt. Hur påverkar det själva projektet? Får ni själva genomförandet av 
projektet, blir det någon förändring gentemot ert med kunden, blir det någon politisk förändring?  

DANIEL: Tja... det blir ju vissa diskussioner mot kunden. I och med att man blir lite sämre på att 
beskriva vad man kommer att få vid en viss tidpunkt, men på något sätt om man kör den klassiska 
vattenfallsmodellen eller RUP då att vi kan ju säga någonting. Vi kan ju planera in någonting, det är ju 
inte egentligen mer säkert än något annat, saken med agilt är ju att man inte riktigt vet vad som 
kommer att hända i framtiden. Vi kommunicerar ju senare exakt vilken kvalitet det är de kommer att få 
testa exempelvis. Det kan ju vara en utmaning för dem, då ju att veta vad de skall göra. Vi får ju 
komplettera och göra lite grejor gentemot dem då som kanske inte normalt ligger i ett agilt projekt. Det 
är ju ett, det är ju inte någon renodlad scrum. Scrum har ju olika krav med delaktighet från kunden. Vi 
får ju en hel del dilemman med tid, en annan grej är ju att det blir svårt att mäta exakt per vecka, mål 
och hur långt vi har kommit. Utan det är kanske postumt, vi kan mäta det, i 3 veckors intervall. Men en 
klassisk projektledare som vi har, är ju van vid att man att vi följer upp varje vecka och så har man en 
månad på sig att duka upp med klagomål... Okej säger ju jag då, jag kan ge dig en veckorapport med 
hur det går med utvecklingen då? Men den kommer ju bara var ungefärlig, det beror ju på när 
utvecklarna rapporterar in? De skall ju rapportera in varje dag, men det kan ju alltid vara lite småslarv. 
Någon glömmer en dag, och rapporterar en annan dag, så då kommer det ju att slå ifrån några timmar 
på min dagliga rapport. Så det är ju egentligen bara efter varje sprint som man kan se ett exakt värde. 
Hur gick det för hela sprinten? Då kan vi säga exakt vilken over run eller under run vi fick. Hur många 
timmar la vi? Hur många timmar av den estimerade tiden genomförde vi? Då får vi reda på om vi har 
gått över tiden eller om vi har gått under tiden på plus eller minus. Hur vi ligger i vårt projekt? Så det 
är lite annorlunda om man har lite mer traditionella projektledare och riskmanagers som vi ju då också 
har i systemet, att anpassa sig till och hur man ligger och då får jag också hitta bättre kompromisser...  

RICKARD ANDREASSON: Du upplever inte att det är svårt rent politiskt att arbeta agilt? 

DANIEL: Nej, tvärtom snarare när alla väl har vant sig lite vid tankarna och funderar och fått komma 
in i det finns det väldigt mycket fördelar. Kunden älskar ju demona var tredje vecka. Det skiljer ju sig 
med hur man jobbar med de här sprintarna, där man ju har leverans kvalitet varje vecka i scrum och 
skall ju leverera färdig kod var tredje vecka. Det funkar bra, likaså är vi väldigt anpassningsbara till 
förändringar, vi har ju inte lagt ner 100 timmar på att planera saker hårt i framtiden. Det är lite jobbigt 
för oss att förändra framtiden, jag planerar ju bara det som är aktivt just nu. Man får ju ha koll på och 
en förståelse för att vi ju har en tvådelad metodik där, med en agil process och en RUP process. Test är 
ju alltid en utmaning. Vår testledare måste ju veta vad vi kommer att leverera vid en viss tidpunkt så att 
de är redo att ta emot leverans, och testa en del av sakerna och skriva testfall. Så medan vi utvecklar 
skall ju det skrivas testfall och test är man ju inte alls van vid att vara involverade i sprinten så att de 
vet vad vi kommer att leverera. Vi planerar alltid en tre veckors fas, under tre veckors tid vet vi exakt 
vad vi skall göra under den tiden då, d(e får alltid maximalt 3 veckors framförhållning). Det är en 
annorlunda arbetsmetodik.  

JOHAN LOHMANDER: Jo det är det, du var lite grann inne på det, om det kommer in ett 
förändringskrav, hur behandlar ni det i sådana fall?  

DANIEL: I och med att det är fast pris eller en offentlig upphandling då, så har vi en change 
controllboard. När en change request kommer eller en förfrågan från kunden, är det ofta först då gör vi 
ett litet estimat och skriver lite papper, och tar reda exakt vad de vill ha och sedan skriver vi ju då en 
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change request som vi skickar till projektledarna som de får godkänna. När de godkänt allting får vi ju 
de timmarna och då lägger vi in de timmarna i vår budget. I princip får jag ju bara en hink med timmar 
ju och då får vi också då ett nytt krav, och sedan planerar vi bara in det i vår agila process. Det är 
väldigt enkelt på så vis, men i en renodlad agil process behöver man ju ingen change controllboard utan 
det är bara att stoppa in, men vi måste ha den hanteringen. Vi har redan haft ett antal change requests 
och vi kommer att ha flera till, visa små, vissa stora. 

JOHAN LOHMANDER: Ja, då tror jag vi var färdiga med den biten, varför valde ni scrum som 
utvecklingsmetod på er del av projektet? 

DANIEL: Det är där man har den då, varför... Det handlar om, det är många olika anledningar tycker 
jag. Scrum är väldigt utvecklingsnära, det är ju en, mer av en de kommer på olika nivåer, du har en styr 
modell, en projekt modell och en utvecklingsmodell, scrum ligger ju då som en projektmodell, men den 
ligger ju under. Den beskriver ju inte allting utan den kräver element från RUP.  

JOHAN LOHMANDER: Men RUP går ju in i själva den modellen också ju...  

DANIEL: Ja men de samarbetar väldigt bra faktiskt tycker jag då, men även så, ja, men inte riktigt 
RUP, beskriver väldigt lite av hur det faktiska arbetet går till. Men det är därför man har Scrum som 
beskriver det, mycket så de funkar rätt bra tillsammans, men framför allt, det är tankesättet som jag 
tycker är väldigt bra. Om det kommer av att man har väldigt lite plats för tur det är inte en så strikt 
hierarki och principen att man bryter ner till beståndsdelar och alla tar sitt eget ansvar, så att de kan 
samarbeta. Alla får ta lite mer ansvar, det blir roligare som utvecklare att jobba med en sådan metodik. 
Man kan välja hur saker skall göras och hur de ter sig och så vidare. Rättvist tror jag, med ett ord, man 
gör det faktiskt arbetet. Det tycker jag är bra, det är en del av det hela. Det blir bättre för teamet, ett 
bättre samarbete, men sedan så tycker jag mycket om transparensen mot kunden. Vi visar att vi är 
snabba och flexibla, vi levererar ofta. Man får ett annat kvalitetstänkt, vi kör 3 veckor men man kan 
köra varannan vecka också, 3 veckors iteration är nog bättre tycker jag. Kunden tycker det är kul. Jag 
ser bara fördelar av detta.  

JOHAN LOHMANDER: Jättebra, hmmm, har du svarat på jaaa... lite grann om ditt eget inflytande av 
att ni använder scrum? har du varit med och bestämt det eller har ni...? 

DANIEL: Det är jag som har bestämt det. Metodiken vi skall arbeta med är projektledare från Systeam 
och även Hans Lohmander, som också har haft 40 timmar i det här projektet, för att hjälpa till då. 
Hjälpte projektledaren, att guida honom att sätta upp en metodik, som funkar. Men att vi kör Scrum 
och RUP då är baserat på hur vi skall göra det egentligen, samt på hans input då, hans tidigare 
erfarenheter på IKEA, han är ju också en agil förespråkare, så det är egentligen vi 3 som har satt upp 
metodiken.  

JOHAN LOHMANDER: Ja den har du svarat på och... ja... Finns det, finns det några krav från 
beställare om att ni måste använde något speciellt och i sådana fall finns det politiska aspekter om vad 
man väljer, eller är det helt fritt? 

DANIEL: I det här projektet var det helt klar hur vi skulle göra. Det vill säga, det fanns vissa krav om 
leveranser, men inte om metodiken som så. Det ingick i leveranser att dp1, det första beslutet, att 
leverera en projektplan med hur vi skulle arbeta mot kunden. De hade en möjlighet att säga, nej detta 
hade vi inte tyckt om. Så de har ju inflytande på valet. Vi var ju tvungna att beskriva hur vi skulle 
jobba och sälja det så klart, men det var inga, inga... ingen... ingenting att säga till om när det gällde 
just det. Tyckte att den planen vi la fram var ok.  

RICKARD ANDREASSON: Är det någon policy hos företaget eller något sådant? Något ni skall 
använda eller jobba efter en viss...?  

DANIEL: Ja, vi har ett helt system som vi kallar för deliver, som är, som beskriver vårt, vår själv 
process, vår styrmodell men även projektmodell så visst, den innehåller lite olika metodiker, 
framförallt RUP. Det finns inget officiellt kring agile, vi hade förr i tiden en gammal metodik som 
innehöll en hel del, var agile, men nymodern. Agile finns inte med i deliver än, men det är på väg som 
påverkar vårt arbete. Det finns officiella företagsmetodiker som vi använder, det gör vi alltid till 
styrmodeller, styrgrupper, hur vi säljer och så vidare. Sen har vi mycket förändringsarbete här på 
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kontoret. Vi är många här på kontoret som kör agile mot Skånetrafiken. Ahem... Jag tappade tråden lite 
här. Det finns en officiell linje och en praktisk linje, detta är görbart, för vi försöker ju hålla samman så 
vi leker ungefär på samma sätt...  

JOHAN LOHMANDER: Jaa...   

RICKARD ANDREASSON: Så vad du säger är att agile, det blir mer och mer vanligt? Ser du det som 
en kommande trend? Kommer alla att arbeta så efter hand?  

DANIEL: Ja till viss del, det är ju utvecklingsnära och så, så jag tror att folk kommer att jobba mer 
agilt. Jag ser egentligen inga nackdelar med det utan bara fördelar. Styr ditt ansvar, alla tar sin del som 
är delaktiga och så. Transparens av vad kunden får, ökar ju kvaliteten lite också. Så det påverkar flitigt 
i processen, de bitarna, sen finns det ju alltid de... alltså scrum säger ju själv att du om du inte kör alla 
delar i scrum så är det inte scrum. Så vi kör ju inte scrum, med vissa avsteg, det är ju fast pris så man 
kan ju inte komma och hålla på och komma med nya estimat. Vi får ju köra med det vi hade från början 
och så vidare, så vi kan ju inte köra planning poker och sådant det funkar ju inte...  

JOHAN LOHMANDER: Vad är det för något? 

DANIEL: Ja, det handlar om hur du estimerar. Du har en kortlek som du använder för att estimera så 
till viss del kan vi göra så, att vi estimerar små delar, men man skall helst inte ta hänsyn till helheten så 
vi kan inte ändra totalmängden timmar. Om vi skulle estimera det till mer än vad de hade tänkt från 
början, i sitt estimat som de gjorde för länge sedan. Då måste vi sno dem från någon annanstans, annars 
får vi direkt en over run som vi måste hantera, så det blir ju lite annorlunda, vi har ju också satt vi har 
ju ett antal projekt här. Vi har ju en utvecklingsstudio här och då vill vi ju helst ha en metodik i den 
som vad man jobbar med styrs ju lite av. Så vad vi har en sådan metodik när vi håller på lite grann, 
men jag är nog mer agile just nu också ett pågående arbete. Det är ju en helt ny metodik... kan man 
säga.... fångar ju upp alltså, har många nivåer.... 

JOHAN LOHMANDER: Ja, då tror jag vi hade slut på frågor där faktiskt, vi får tacka så väldigt 
mycket för hjälpen. 

DANIEL: Mmm ja, bra. 

JOHAN LOHMANDER: Det var väldigt hjälpsamt. 

DANIEL: Toppen toppen. 

JOHAN LOHMANDER: Då skall vi se här… 



En analys av metodval          Rickard Andreasson 
- Komplexitetstyp och erfarenhet i utvecklingsprojekt  Johan Lohmander  
 

 68 

Referenser 

Andersen E. S., (1994), Systemutveckling – principer, metoder och tekniker, Studentlitteratur, Lund 

Avison D. & Fitzgerald, G. (2006),  Information Systems Development: Methodologies, Techniques 
and Tools. 4th ed. McGraw-Hill, London. 

Beck K., Beedle, M., van Bennekum, A., m fl. (2001), Manifesto for Agile Software Development. 
http://agilemanifesto.org/ [besökt den 6 april 2009] 

Bergkvist L. & Hjertstrand M., (2008), Dagens kompetenskrav på nyutexaminerade systemvetare, 
Institutionen för informatik, Lund. 

Carlzon L. & Nilsson L., (2008), Ger ett agilt arbetssätt nöjda beställare? - En undersökning om 
arbetssättets betydelse I systemutvecklingsprojekt från beställarens perspektiv, Institutionen för 
informatik, Lund. 

Feldin F. & Spiess W., (2008), Conflict Prevention in Project Management, Springer Berlin 
Heidelberg. 

Fitsilis P. (2009), Measuring the complexity of software projects. WRI World Congress on Computer 
Science and Information Engineering. 7, 644-648. IEEE 

Fitzgerald B., Russo N. L., Stolterman E. (2002), Information Systems Development – Methods in 
Action, McGraw-Hill, London 

Gharaibeh N., Abu-Soud S. M., Bdour W., Gharaibeh I. (2009), Agile Development Methodologies: 
Are they suitable for developing Decision Support Systems, Second International Conference on the 
Applications of Digital Information and Web Technologies; 84-89 

Jacobsen D. I. (2002), Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund. 

Ljubović V. & Šupić H. (2009), An Iterative Approach in Development of the Student Information 
System: Lessons Learned; XXII International Symposium on Information, Communication and 
Automation Technologies; 1-6 

Lundahl U. & Skärvad P-H. (2009), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 3e 
upplagan, Studentlitteratur, Lund 

Macheridis N. (2005), Projektekonomi. I N. Macheridis(Red.), Ekonomiska perspektiv på projekt, (pp. 
11-17). Studentlitteratur, Lund.  

Macheridis N. (2005b), Projektaspekter – kunskapsområde för ledning och styrning av projekt. Andra 
upplagan. Studentlitteratur, Lund. 

Peixoto C. (2009), Human-Computer Interface Expert System for Agile Methods; Proceedings of the 
ITI 2009 31st International Conference on Information Technology Interfaces; 311-316 

Tonchia S. (2008), Industrial Project Management – planning, designing, and constructing, Springer 
Berlin Heidelberg. 

Turner J. R. & Müller  R., (2003), On the nature of the project as a temporary organisation; 
International Journal of Project Management, 21, 1-9.  



En analys av metodval          Rickard Andreasson 
- Komplexitetstyp och erfarenhet i utvecklingsprojekt  Johan Lohmander  
 

 69 

Ögård L. & Gallstad I. (1994), Total Inre Effektivitet – Hur projektarbete leder till ökad snabbhet, 
flexibilitet och effektivitet, Konsultförlaget AB, Uppsala.  

 

 

 

 

 


