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Sammanfattning 
Metoder används idag i princip vid all utveckling av informationssystem. Under-
sökningar som gjorts visar dock att de sällan följs på det sätt skaparna av meto-
derna avsåg utan att systemutvecklare av olika orsaker modifierar eller skräddar-
syr dessa metoder och därigenom skapar en Method-in-Action.  
 
Syftet med denna uppsats har varit att genom kvalitativa intervjuer undersöka 
systemutvecklarens metodanvändning samt studera vilka faktorer som påverkar 
när systemutvecklaren skapar en Method-in-Action.  
 
Några av de slutsatser vi dragit av denna undersökning är att nyttan tid, storlek, 
vana, visualisering och trend är faktorer som påverkar sammansättningen av en 
Method-in-Action och att systemutvecklare oftast använder en eller högst två me-
toder i sitt arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
 

Abstract 
Today methods are, in principle, used within all development of information sys-
tems. Surveys however shows that these methods are not used as the creators of 
the method intended, but that the developer of the system for various reasons 
modifies or tailor these methods, also called Method-in-Action. 
 
The purpose of this paper has been to examine through interviews what influ-
enced the system developers use of methods and to study the course of action 
when they were creating a Method-in-Action to develop an information system. 
 
Some of the conclusions drawn by this survey is that use, time, size, habit, visu-
alization and trend are issues that influences the composition of a Method-in-
Action. Also that developer in most cases uses one or at the most two methods 
during their work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
 

Förord 
Vi har under en intensiv period på våren 2004 författat vår C-uppsats som är exa-
mensarbete i Data och Systemvetenskap.  
 
Vi vill tacka de personer och de företag som ställt upp på intervjuer så att vi kun-
nat göra den här uppsatsen. För konstruktiv kritik under detta arbete vill vi också 
tacka seminariegruppen och opponenter och de lärare som bidragit med kommen-
tarer och tips till vår uppsats.  
 
Ett speciellt tack sänder vi till vår handledare Anna Ståhlbröst som stöttat och 
hjälpt oss under hela uppsatsarbetet, samt Henrik Nyberg och Anders Sundström 
som varit vår stödgrupp under hela uppsatsarbetet. 
 
Piteå den 24 maj 2004-05-14 
 
 
……………………  …………………… 
Robert Sundlöf  Seppo Tanskanen 
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1. Inledning 
Informationssystem är idag något som finns och används runt omkring i samhället 
på arbetsplatser, i hemmen och på fritiden, systemen ses som självklarheter i olika 
sammanhang, där datorer, telefoner och andra IT-artefakter används. Informa-
tionssystemen är utvecklade av en mängd olika anledningar men det som är 
gemensamt för alla dessa system är att det är någon som har utvecklat systemen 
(Fitzgerald, Russo, Stolterman, 2002). Författarna skriver att trots att det idag 
finns färdiga standardiserade system att köpas, måste en utvecklare av systemen 
utföra de grundläggande aktiviteterna för en systemutveckling. Utvecklaren måste 
undersöka, analysera och designa systemet utifrån ett sammanhang och i relation 
till andra system. För att utföra arbetet med systemutvecklingen använder sig sy-
stemutvecklaren av någon form av metod (Andersen, 1994; Stolterman, 1991).  
 
Anledningen till att utvecklarna började använda metoder uppstod i och med 
”mjukvarukrisen”. Mjukvarukrisen eller ‘the software crisis’ myntades enligt 
Fitzgerald, Russo, O'Kane (2003) för mer än 30 år sedan och kan summeras med 
problemen att mjukvaran tog för lång tid att utveckla, utvecklingen kostade för 
mycket och i de fall som leverans skedde fungerade mjukvaran inte som kunden 
önskade. För att komma tillrätta med dessa problem krävdes metoder för system-
utveckling för en mer strukturerad, formaliserad och dokumenterad ansats av 
sammanhanget (Fitzgerald et al 2002). Exempel på en sådan metod är livscykel-
modellen där systemutvecklingen följer informationssystemets liv från dess födel-
se till ett färdigt och infört informationssystem finns implementerat och i drift 
(Andersen 1994). Livscykelmodellen och dess principer ligger som grund för sy-
stemutvecklingsprocessen och hundratals, kanske tusentals, metoder baseras just 
på livscykelmodellen (Fitzgerald et al 2002).  
 
Undersökningar som gjorts (Fitzgerald, 1997; Fitzgerald et al., 2003) visar att 
utvecklarna av informationssystem idag sällan använder systemutvecklingsmeto-
derna i sin helhet eller på det sätt som skaparna av metoden avsåg att det skulle 
användas. Istället visar resultatet från undersökningarna att flera metoder kan lig-
ga till grund för den skräddarsydda metod som utvecklaren väljer att använda för 
det unika sammanhang vari utvecklingen sker och verkar. Med skräddarsydd me-
tod menar Fitzgerald et al (2002) att systemutvecklaren skapar en egen metod för 
varje unik utvecklingssituation. Systemutvecklaren kan använda en systemutveck-
lingsmetod som grund, men väljer då att ta bort vissa delar och/eller lägga till 
delar från andra systemutvecklingsmetoder. Detta i syfte att skapa en skräddar-
sydd metod för den specifika utvecklingssituationen, en så kallad Method-in-
Action (ibid).  
 
Orsaker som trycker på användandet av nya ansatser för systemutveckling av in-
formationssystem är bland annat den allt snabbare utvecklingstakten, att varje 
utvecklingssituation är unik och att många metoder inte täcker hela systemutveck-
lingsprocessen (ibid). Dessa ovan nämnda orsaker kan enligt Nandhakumar och 
Avison (1999) inte hanteras av traditionella systemutvecklingsmetoder, vilka för-
fattarna anser vara mekanistiska och utformade för större projekt med långt tids-
perspektiv. Fitzgerald et al (2002) har därför skapat ett ramverk för metodanvänd-
ning vid utveckling av informationssystem. Ramverket visar enligt författarna 
olika komponenter, exempelvis utvecklaren, utvecklingssammanhanget och me-
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toderna, vilka innehåller faktorer som kan ha en påverkan på den Method-in-
Action som systemutvecklaren skapar för den specifika utvecklingssituationen 
(ibid). 
  
Dock har en del faktorer påverkat vilken eller vilka metoder som ska användas 
och hur de ska användas, långt innan systemutvecklaren kommer in i arbetet 
(Fitzgerald et al, 2003). Med det menar författarna att beslut om vilka metoder 
som ska användas sker på olika nivåer från industriell nivå där industristandarder 
påverkar metodvalet, genom organisationsnivå och projektnivå till systemutveck-
laren själv i sitt dagliga arbete.  På organisationsnivå är organisationens riktlinjer 
och kvalitetskrav faktorer som påverkar metodvalet. På projektnivå kan företaget 
som utvecklaren arbetar i skapat en egen företagsmetod för systemutveckling, 
som utvecklaren ska följa eller så har kunden redan bestämt vilken metod som ska 
följas (ibid). Dessa faktorer som är utanför systemutvecklarens egen kontroll är 
framlagda och diskuterade i diverse undersökningar och litteratur (Fitzgerald, 
1998; Fitzgerald et al, 2002; Fitzgerald et al, 2003; Introna, Whitley, 1997; Nand-
hakumar, Avison, 1999). Få undersökningar är dock gjorda för att ta reda på hur 
systemutvecklare i det praktiska arbetet med systemutveckling skräddarsyr sin 
Method-in-Action, vilket Fitzgerald et al (2003, 67) skriver i sin artikel om deras 
undersökning av detta fenomen vid Motorola, 
 

“The absence of practice-based research in software development, and in method 
tailoring in particular, is surprising in an applied field.” 

  
Vi vill med vår uppsats bidra till denna forskning med ytterligare en pusselbit som 
kan läggas till det ramverk som Fitzgerald et al (2002) presenterar i sin bok In-
formation Systems Development – Methods in Action. Detta vill vi göra genom att 
utifrån systemutvecklarens perspektiv undersöka hur han/hon i det praktiska arbe-
tet med systemutveckling skräddarsyr en Method-in-Action. Den fråga vi vill ha 
svar på är vilka faktorer, utifrån komponenterna i ramverket, som påverkar att 
utvecklaren frångår den formella metoden och skapar en skräddarsydd Method-in-
Action. I vår undersökning tar vi inte hänsyn till faktorer som finns i de nivåer 
som ligger utanför systemutvecklarens kontroll. 
 
Vi ser ett intresse av denna fråga eftersom det kan visa vilka faktorer som kan 
påverka metodvalet vid systemutveckling och vilka faktorer som kan påverka att 
en erfaren systemutvecklare väljer att frångå en viss metod.  Detta ökar kunska-
pen för hur systemutvecklare kan använda och anpassa metoder i sin verktygslåda 
för att utveckla informationssystem, i syfte att möta de förväntningar och krav 
som kunder och användare har på informationssystemet.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka systemutvecklarens metodanvändning 
samt studera vilka faktorer som påverkar när systemutvecklaren skapar en 
Method-in-Action.  

1.2 Disposition 
Detta kapitel gav en bakgrund och ett syfte till rapporten. I kapitel två redogör vi 
vilka metoder vi valt att använda i de olika delarna av rapportarbetet. I kapitel tre 
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redovisar vi den teori som finns inom det valda området. I fjärde kapitlet redogör 
vi utfallet från empirin. I kapitel fem analyserar vi materialet och för en diskus-
sion över resultatet av empirin. I kapitel sex lägger vi sedan fram våra slutsatser 
och förslag på vidare forskning. Därefter presenterar vi vår referenslista och sist i 
uppsatsen har vi lagt våra bilagor.  
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2. Metod 
I detta kapitel beskriver vi vårt tillvägagångssätt i detta uppsatsarbete. Kapitlet 
börjar med en redogörelse för vilket vetenskapligt synsätt vi har och sedan be-
skrivs de metoder och tillvägagångssätt vi valt att använda i Teori, Empiri och 
Analys. Sist i kapitlet diskuterar vi tillförlitlighet och trovärdighet. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
För att läsaren ska förstå hur undersökningen bedrivits med utformning av teorier, 
hur dessa teorier stöds och hur händelser kan förklaras genom hänvisning till teo-
rin, är det brukligt att författaren delger sitt vetenskapliga synsätt (Hartman 1998). 
Detta ger läsaren en bild av varför resultatet av undersökningen ser ut som den 
gör (ibid). Hartman (1998) skiljer mellan det positivistiska och det hermeneutiska 
synsättet.  
 
Det positivistiska synsättet betecknas enligt Hartman (1998) av objektivitet där 
undersökaren inte går utanför den observerbara världen utan helt ägnar sig åt att 
beskriva den. Rosengren och Arvidson (2002) karakteriserar positivistiskt synsätt 
med formalisering av begrepp och teorier, objektiva metoder och tekniker, empi-
riska och systematiserade observationer och kvantifiering så långt som möjligt. 
Forskaren är eller ska sträva efter att vara objektiv (ibid).  
 
Hermeneutiskt synsätt definierar Hartman (1998) som en strävan efter förståelse 
för människor livsvärld. Som undersökare uppnås kunskap om denna livsvärld 
inte genom mätning utan genom tolkning av människors beteende och uttryck i 
handling och ord (ibid). Rosengren och Arvidson (2002) skriver att hermeneuti-
ken betonas av tolkning, förståelse och subjektivitet där resultaten är beroende av 
forskaren som person, vilket de som förespråkar för hermeneutiken ser som en 
styrka, medan de som förespråkar positivismen ser det personberoendet som en 
svaghet. Att vara intresserad av förståelse för människors handlingar och upple-
velser placerar forskaren inom den hermeneutiska sidan av vetenskapligt synsätt 
(ibid).  
 
Vi valde ett hermeneutiskt perspektiv eftersom vi var intresserade av att gå på 
djupet för att studera hur de personerna som ingår i vår undersökning upplevde 
och beskrev sin verklighet. Vi var intresserade av att upptäcka och undersöka fe-
nomen som det insamlade materialet kunde ge upphov till. Att vi valde ett herme-
neutiskt perspektiv innebar att vi var medvetna om subjektiviteten i vår analys av 
det insamlade materialet, där vi lagt in egna värderingar i de tolkningar vi gjort av 
den teori som lagts fram. Dessa värderingar utgår från vår syn på systemutveck-
ling av informationssystem, med hög grad av användarmedverkan och samspel 
mellan människa och maskin/informationssystem. Vilket påverkat de val vi gjort 
och vad vi ansåg definiera de olika begreppen vi presenterat i teorin och de meto-
der som vi använt för vårt arbete. 
 
En grundtanke i hermeneutiken är att tidigare kunskap är en viktig faktor för att 
skapa förståelse för ett uppkommet fenomen (Gilje, Grimen, 1992). När en fors-
kare skall tolka en text eller ett fenomen måste forskaren ha en idé om vad som 
eftersöks, annars vet forskaren inte vad han/hon ska rikta sin uppmärksamhet på 
(ibid). Repstad (1998) skriver att förkunskaper skall tas i beaktande i en tolk-
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ningsprocess, eftersom förkunskaper hos forskaren i en kvalitativ analys av värde-
ringar kan leda till att resultatet berättar mer om forskarens värderingar än de vär-
deringar som texten ger uttryck för.   
 
Vi har förkunskaper inom det studerade området gällande systemutvecklings-
metoder och dess användande, från vår utbildning inom systemvetenskap. I ut-
bildningen har vi studerat och använt olika metoder exempelvis Soft Systems 
Methodology (SSM) och Livscykelmodellen (LCM) och därigenom skaffat oss 
kunskaper om metoders användning och betydelse samt tillvägagångssätt. Detta 
har varit till hjälp för oss för att sortera viktig information och vilka metoder vi 
använt oss av vid valet av teori och när vi gjorde teorianalysen. Vi var medvetna 
om att våra tidigare kunskaper och erfarenheter hade betydelse i de tolkningar vi 
gjort och försökte motverka detta genom ständig reflektion av hur vi tolkade det 
insamlade materialet.   

2.2 Metod för teorin 
Intresset för ämnet metodanvändning och metodanpassning uppkom efter att vi 
läst en bok om varför en systemutvecklare skräddarsyr sin Method-in-Action av 
Fitzgerald, Russo, Stolterman, (2002). För att få djupare förståelse för problem-
området och skapa ett underlag för vår empiri har vi gjort en litteraturstudie. Litte-
raturstudien omfattar böcker och artiklar på Internet som behandlar systemutveck-
lingsmetoder, metodanvändning och skapandet av metoder för systemutveckling 
vilket vi ansåg vara relevant för vårt arbete. Vi har även gjort studier av böcker 
som behandlar forskningsmetodik och rapportskrivning. Vid sökning över Inter-
net har koncentrationen legat vid vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 
 
Vid all studering och användning av skrivet material är en källanalys viktig för att 
bestämma användningen av materialet (Holme, Solvang 1997). Till vår hjälp att 
utföra källgranskningen har vi använt de fyra faser som Holme och Solvang delat 
in granskningen i. Dessa faser är: 

• Observation – där söks och sållas fram de källor som ger relevant infor-
mation om den sökta kunskapen 

• Ursprung – där undersöks vem som skrivit materialet, i vilket syfte, när 
materialet är skrivet och hur den som skrivit materialet står i förhållande 
till innehållet.  

• Tolkning – där innehållet i materialet analyseras och tolkas utifrån vad 
författare kan tänkas vilja säga och hur läsaren tolkar innehållet 

• Användbarhet – där bestäms hur användbar materialet är för forskarens 
syften 

 
Källgranskningen över den litteratur vi använt och refererat till i detta arbete har 
utförts genom att vi arbetade oss igenom de fyra ovanstående beskrivna faser. 
Observationen skedde på så sätt att vi på Piteå Stadsbibliotek, Luleå universitets-
bibliotek och Internet sökte efter relevant litteratur. Sållningen i denna fas gjordes 
med urval efter innehållet i litteraturen vilken skulle ligga inom de områden vi 
nämnt tidigare, för att vara relevant för vårt arbete.  I ursprungsfasen undersökte 
vi vem/vilka som skrivit den litteratur vi fick fram från första fasen och när mate-
rialet är skrivet. Sållningen i denna fas gjordes efter urval att författa-
ren/författarna skall vara erkända personer inom sitt forskningsområde och även 
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efter vem som publicerat materialet. Syftet med att sålla efter vem som publicerat 
var att vi ville tillse att det material vi använder oss av har granskats av andra per-
soner än bara den/de som skrivit materialet. I tolkningsfasen har vi var för sig läst 
igenom den valda litteraturen och därefter fört en diskussion om hur vi enskilt 
uppfattat och hur vi tolkat innehållet. Har vi varit oeniga om någon del av materi-
alet har den biten sållats bort eftersom vi då inte anser materialet som användbart 
för vårt arbete.  Har vi uppfattat de tre första faserna på ett, för oss, tillfredsstäl-
lande sätt har vi ansett att det legat till grund för att materialet varit användbart. 
Genom att göra en källanalys har vi fått en tillförlitlig grund och trovärdighet för 
vår teori och det övriga rapportarbetet.  

2.3 Metod för Empirin 
För att utföra en undersökning används oftast en kvantitativ eller en kvalitativ 
ansats (Holme, Solvang, 1997; Trost, 1997). Valet mellan dessa ansatser bör gö-
ras efter den kunskap forskaren innehar om ansatsernas svaga och starka egenska-
per och med utgångspunkt från den frågeställning som forskaren har (Holme och 
Solvang 1997).  För att vi som författare till denna uppsats ska kunna välja ansats 
för vår undersökning beskriver vi de två ansatserna i detta avsnitt och motiverar 
vårt val i slutet av avsnittet. 
 
Kvantitativ ansats 
En kvantitativ ansats används ofta i undersökningar där utredaren vill ha svar från 
så många respondenter som möjligt för att kunna mäta utfallet av svaren och där-
igenom få ett brett underlag (Trost, 2001; Holme, Solvang, 1997). Denna ansats 
lämpar sig vid undersökningar där det finns många respondenter och där respon-
denterna inte är samlade inom ett närområde (ibid). Om forskaren är intresserad 
av hur bestämda egenskaper fördelar sig mellan ett stort antal människor använder 
han/hon sig av kvantitativ ansats med statistiskt representativa och kvantitativa 
frågeundersökningar (Repstad 1999).  
 
Fördelar med den kvantitativa ansatsen är enligt Holme och Solvang (1997) att 
den visar hur starka sambanden är mellan olika variabler som undersöks och i 
vilken omfattning företeelser sker. Variabler definieras som egenskaper hos de 
enheter som forskaren undersöker, det kan vara exempelvis kön, ålder och utbild-
ning (ibid). Problem med den kvantitativa ansatsen är att det kan vara svårt att 
kvantifiera frågor som berör känslor, upplevelser och handlanden hos människor 
(Trost, 2001).  
 
Kvalitativ ansats 
Vid en kvalitativ ansats vill forskaren få detaljerad och djupare kunskap om det 
område som undersöks, oftast genom djupintervjuer med respondenter (Holme, 
Solvang, 1997). Kvalitativ ansats används även där det kan vara svårt att kvantifi-
era svaren från respondenterna (Trost, 1997). Enligt Repstad (1999) kännetecknas 
den kvalitativa ansatsen av fördjupning i vissa frågeställningar, närhet mellan 
forskare och respondenter och slutligen flexibilitet av tillvägagångssättet vid un-
dersökningen.  
 
Holme och Solvang (1997) ser även de flexibiliteten hos den kvalitativa ansatsen 
som en fördel, vilket ger forskaren en möjlighet att rätta till felformulerade fråge-
ställningar och även möjlighet att under pågående undersökning kunna lägga till 

Robert Sundlöf 
Seppo Tanskanen 7 



2004-05-24 

        

frågor som glömts bort och kan vara relevanta för undersökningen. Nackdelar 
med den kvalitativa ansatsens metoder är att de är tidskrävande att utföra och un-
dersökningsmaterialet kan vara svårt att analysera då materialet kan vara löst 
strukturerat och svaren på frågeställningarna kan finnas spritt i det insamlade ma-
terialet  (Trost, 1997).   
 
Vårt val av ansats 
Denna undersökning är inte fokuserad på hur ofta respondenterna utför vissa 
handlingar eller hur ofta vissa egenskaper styr detta handlande. Fokuseringen lig-
ger istället på att undersöka hur respondenter tänker och arbetar i ett samman-
hang. Därför har vi har valt en kvalitativ ansats med intervjuer eftersom den bätt-
re, än den kvantitativa ansatsen, svarar mot vårt syfte. En andra anledning till att 
vi väljer en kvalitativ ansats är för att vi är intresserade av djup kunskap inom ett 
snävt område. Just för den senare anledningen anser även Holme och Solvang 
(1997) att en kvalitativ ansats är den mest lämpade att använda. Vi ska i de föl-
jande avsnitten (2.3.4 och 2.3.5) närmare beskriva vårt tillvägagångssätt för empi-
rin. 

2.3.1 Val av respondenterna 
Vi har i studien intervjuat fyra personer, dessa personer benämner vi i fortsätt-
ningen som respondenter. Holme och Solvang (1997) definierar respondenter som 
intervjuade personer vilka själva är delaktiga i den företeelse som undersökaren är 
intresserad av. Antalet respondenter är till stor del beroende av situationen och 
syftet med intervjun (Trost 1997). Ett lämpligt antal respondenter är fyra till fem 
personer eftersom materialet annars riskerar att bli oöverskådligt och ohanterligt, 
men det går alltid att komplettera med fler respondenter om så behövs (ibid). Om 
forskaren har ett för stort material att utgå från är risken, på grund av tidsbrist, att 
inte få med allt som är relevant något som Repstad (1999) varnar för.  
 
Att vi valt fyra stycken utgår från det faktum att vi inte har erfarenhet av vilken 
mängd tid och arbete som krävs för att bearbeta intervjuerna. Vi vill inte riskera 
att på grund av tidsbrist bli tvungna att hasta igenom analysen av materialet och 
därmed riskera att missa något intressant fenomen eller någon företeelse som är 
relevant för vår undersökning. Vi började med att fundera på vilken kategori av 
respondenter som var intressanta att intervjua, för att i nästa skede leta fram den 
kategori av företag där dessa kunde tänkas arbeta. Vi kom fram till att lämpliga 
respondenter för vår undersökning var systemutvecklare med yrkeserfarenhet av 
systemutveckling och att dessa skulle arbeta på företag som utvecklade informa-
tionssystem. Fitzgerald et al (2002) beskriver en ”erfarenhetskurva” (Bild 2.1) där 
vi tolkar att nyutexaminerade och systemutvecklare med en kortare yrkeserfaren-
het tenderar att följa metoder vilket visas på bildens kurva, vilket vi inte var in-
tresserade av i denna undersökning, och då drog vi gränsen vid den senare delen 
av kurvan där den åter svänger uppåt efter den streckade linjen. Denna gräns är 
svår att tidsbedöma men vi tolkar det som att utvecklaren ska ha en gedigen erfa-
renhet av systemutveckling.  
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-

Bild 2.1 Relationship between developer experience and method usage. s. 129 
efter Fitzgerald et al (2002) 

Developer Expe-
riecne 

 
Med en lista över tänkbara företag togs telefonkontakt med dessa företag för att 
höra om det fanns, för vår undersökning, lämpliga respondenter, samt en möjlig-
het att få göra intervjuer med dessa. Vid den första telefonkontakten ställdes några 
inledande frågor för att undersöka om de personer vi blev förmedlade till var ak-
tuella för vår undersökning. Frågorna var av karaktären att få information om ut-
vecklarens metodanvändning i stora drag samt att ge information om den under-
sökning vi håller på med. Detta resulterade i fyra intervjuer med respondenter 
som arbetar och har gedigen (10-15 år) erfarenhet av systemutveckling på företag 
av olika storlek och spridning geografiskt. 

2.3.2 Intervjuer 
En kvalitativ intervju karakteriseras av att frågorna är raka och enkelt formulerade 
medan svaren kan vara komplexa och innehållsrika, vilket ger ett rikt material 
med åsikter och mönster (Trost, 1997). Intervjuformen kan sedan delas in i olika 
grader av standardisering och strukturering.  
 
Merriam (1994) indelar intervjuer i tre olika kategorier: 

• Standardiserade intervjuer – där ges respondenterna exakt samma fråge-
ställning att besvara. Fördelen med detta förfarande är att svaren kan ana-
lyseras, sammanställas och jämföras efter en enhetlig struktur. Nackdelen 
är att intervjuaren styr respondenten för mycket och kan därmed missa in-
tressanta följdfrågor som kunde ställas, för att förtydliga vissa svar eller 
få fördjupade svar. 

• Guidade intervjuer, där respondenten kan välja utformningen på svaren 
utifrån vissa ramar. Här ges även möjlighet att ställa följdfrågor och att 
ändra intervjufrågorna utefter den aktuella intervjusituationen vilket är 
denna intervjuforms främsta styrka. Nackdelen med denna form av inter-
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vju är att analysen av svaren är svårare då det saknas en enhetlig struktur i 
frågeställningen. 

• Informella samtal, har som främsta styrka att respondenten kan själv välja 
att ta upp det som för honom/henne känns viktigt utifrån frågeställningar-
na. Nackdelen är densamma som med guidade intervjuer.  

 
Vi har tidigare skrivit att vi ska ha ett hermeneutiskt perspektiv i och med att vi är 
intresserade av att hitta fenomen och fördjupade kunskaper. Med standardiserade 
frågor anser vi att det finns en risk att vi styr intervjuerna i en viss riktning och 
därigenom missar något som skulle ge oss en mer fördjupad kunskap om hur re-
spondenterna upplever sin situation. Avsikten var också att kunna hålla intervjun 
inom vissa ramar för att undvika långa inlägg om något som inte var relevant. Vi 
valde därför att använda oss av guidade intervjuer. Med guidade intervjuer gavs 
respondenterna möjlighet att välja struktur på svaren och frågornas ordningsföljd.  
Vi ville även kunna ställa följdfrågor och att ändra på utformningen av vissa frå-
gor.  
 
Vid kvalitativa intervjuer med låg grad av standardisering ska intervjuaren sam-
manställa en lista med frågeområden som han/hon vill ha svar på. Listan med frå-
gor ska vara kort för att intervjuaren ska komma ihåg dem och bara ta upp större 
delområden inom det aktuella ämnet. (Trost, 1997). Vi skapade en frågeguide 
(Bilaga A) som en mall för att fastställa vilka frågeområden vi var intresserade av 
att få svar på. Vi började varje intervju med att ge respondenterna ett informa-
tionsblad där vi beskrev vilka vi var, vilket syfte vi hade med denna intervju och 
övrig information kring själva intervjun. Därefter frågade vi om vi fick använda 
bandspelare för intervjun, vilket ingen av respondenterna hade något emot. Skälen 
till att använda en bandspelare var att vi ville få en ordagrann återgivning av sva-
ren för analysen och att få en utgångspunkt för att förbättra vår förmåga som in-
tervjuare. Att få en ordagrann återgivning och ha en bas för utveckling som inter-
vjuare är skäl som Repstad (1999) anser är fördelar med bandinspelning vid inter-
vjuer.  
 
Vi började med några inledande frågor om respondenterna och hans/hennes bak-
grund. Sedan gick vi mer in på det specifika område vi hade fokus på. Vår avsikt 
var att inte ställa ledande frågor i början utan låta respondenterna svara fritt ut-
ifrån den frågeställning som vi hade. Detta gav olika djup på svaren och vi fick då 
följa upp med mer specifika frågor för att få ett förtydligande eller en fördjupning 
i utifrån de intressanta och relevanta svar vi fick. Efter första intervjun kände vi 
att vi fick formulera om ett par frågor till de kommande intervjuerna, eftersom de 
svar vi ville ha uppkom först efter några följdfrågor till den första frågan vi ställ-
de. De ändringar vi gjorde handlade om ordalydelsen i frågorna och påverkade 
inte betydelsen av frågan.  
 
Intervjuerna tog i genomsnitt fyrtiofem minuter att genomföra, den kortaste tog 
cirka trettiofem minuter och den längsta en timme. Dessa skedde på kontoren hos 
de företag som respondenterna arbetade i. Efter intervjun frågade vi responden-
terna om de ville vara anonyma. Eftersom några av respondenterna tvekade valde 
vi att anonymisera alla respondenter och deras företag. Att vi valt att anonymisera 
respondenterna påverkade inte vårt arbete, eftersom vi var intresserade av den 
yrkesroll respondenterna representerade och inte vem de var som person. Efter 
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varje intervju påbörjades arbetet med att transkribera de inspelningar vi gjort. In-
tervjuerna skrevs ner ordagrant eftersom vi inte ville riskera att missa något som 
respondenterna svarat på.  

2.4 Metod för analysen 
För analysen av vårt undersökningsmaterial från empirin använde vi oss av en 
metod som bygger på en helhetsanalys. Denna metod finns beskriven av Holme 
och Solvang (1997) och bygger på att forskaren ser till helheten i det insamlade 
informationen och sätter in de enskilda svaren i ett sammanhang. Vissa teman och 
problemområden väljs ut och bearbetas. Vi valde denna metod eftersom vi ville 
låta respondenternas svar ge oss de teman och kategorier som deras handlande 
kan förklaras från och inte låsa fast oss i förvalda teman.  
 
Holme och Solvang (1997) delar in analysmetoden i tre faser. Dessa faser beskri-
ver vi nedan för att ge en bild av hur tillvägagångssättet sker i de olika faserna och 
vad de resulterar i. 
 
Första fasen handlar om val av tema eller problemområde. Vid genomläsning av 
materialet dyker det upp olika teman eller problemområden. Dessa teman kan 
vara återkommande och ställas i jämförelse med den teoretiska uppfattning som 
forskaren har inom området. På detta sätt kan den teoretiska uppfattningen forska-
ren har bekräftas eller bli tvingad att omformuleras. (Holme, Solvang, 1997). 
 
I den andra fasen formuleras relevanta frågeställningar utifrån de teman som hit-
tats från första fasen, frågeställningarna ska hjälpa forskaren att hitta citat och 
påståenden som kan sorteras under olika kategorier (Holme, Solvang, 1997). Här 
beskriver författarna inte i detalj hur den konkretiseringen av frågeställningar ska 
ske, utan vi tolkar det som att det lämnas till forskarens eget omdöme och kun-
skap.  
 
Den tredje fasen består av en systematisk analys av det insamlade materialet i 
relevans till de frågeställningar som uppkom i den andra fasen av denna analys-
metod. Konkret går det till så att forskaren i materialet markerar citat och påstå-
enden som tillhör de valda frågeställningarna genom exempelvis färgkodning där 
olika frågeställningar och dess resultat färgläggs. Detta arbete är iterativt i den 
bemärkelsen att frågeställningarnas innehåll kan ändras och läggas till allt efter-
som forskaren får djupare insikt i det insamlade materialet. Det material som 
forskaren bedömer är relevant för sin undersökning sammanställs och används för 
vidare bearbetning. (Holme, Solvang, 1997). För att tydliggöra hur vi använt ana-
lysmetoden har vi skapat en bild (Bild 2.1) som visar vårt tillvägagångssätt.  
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Teorianalys 
                 

Tänkbara Faktorer 

                       
Helhetsanalys 

          Fas 1 
 
 
 
 
     
       
          Fas 2 
 
 
 
 
 
           Fas 3 

Råmaterial 
  

    
Frågeställningar 

Teman

Faktorer med tillhörande 
Citat & Påståenden 

Bild 2.1 Vårt tillvägagångssätt vid analysen 
 
Detta visar vi med att vi från teorianalysen har hämtat tänkbara faktorer som kan 
påverka systemutvecklarens tillvägagångssätt vid skapandet av en Method-in-
Action. Analysarbetet påbörjades med genomläsning av det transkriberade mate-
rialet, som vi benämner råmaterial, några gånger för att få en helhetsbild. Därefter 
tog vi var för sig de olika respondenternas svar och började söka efter återkom-
mande teman utgående från det syfte vi hade med uppsatsen. De teman vi fann 
färglades med olika färg för att snabbt kunna hitta dem i det transkriberade mate-
rialet. Därefter jämförde vi dessa teman som var och en hittat och förde en diskus-
sion om de var av relevans för vårt syfte och låg inom den avgränsning vi gjort. 
Vi sorterade respondenternas svar under dessa teman vilka är Tillvägagångssättet 
vid ett utvecklingsprojekt, Metodval för systemutvecklingen, Faktorer som inver-
kar på val av metoder vid systemutveckling och Metodvalets påverkan på resulta-
tet vilket ledde till vår presentation av empirin där dessa teman beskrivs. 
 
När vi enats om vilka teman som var av relevans utifrån vårt syfte skapade vi frå-
geställningar som skulle hjälpa oss att under de olika teman hitta de faktorer som 
vi funnit från vår teorianalys, samt om det eventuellt kunde dyka upp några nya 
faktorer som inte nämnts i teorin. Detta moment var svårare att göra men vi kom 
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fram till några övergripande frågeställningar som vi såg fungerade i vårt analysar-
bete De frågeställningarna lyder: 
  
1. Var används faktorn (exempelvis nytta , tid, storlek) i samband med att respon-
denten nämner den som anledning till att han/hon valde att frångå en viss använd 
metod eller lägga till komponenter till den använda metoden? 
 
2. Vilken/vilka andra anledningar nämner respondenten till att han/hon valde att 
frångå en viss använd metod eller lägga till komponenter till den använda meto-
den? 
 
3. Vad nämner respondenten för orsaker till att han/hon valde att använda en viss 
metod i ett visst syfte? 
 
I den tredje fasen använde vi oss av frågeställning 1 för att hitta citat och påståen-
den som kunde sorteras in under de olika faktorerna. Citaten och påståendena 
färglades med samma färg som tillhörande faktor. I denna fas skedde en iteration 
tillbaka till den andra fasen då vi med frågeställning 2 och 3 fann citat och påstå-
enden som inte kunde sorteras under de tänkbara faktorer vi hittat i teorin. Vi dis-
kuterade de uppkomna faktorernas relevans utifrån syftet. Där vi bedömde dem 
som relevanta använde vi frågeställning 1 för att hitta tillhörande citat och påstå-
enden som kunde sorteras under den i analysmaterialet hittade faktorn. Detta ar-
betssätt anser vi stämmer väl överens med vårt hermeneutiska synsätt, då vi ville 
finna nya fenomen för att skapa förståelse för hur systemutvecklaren arbetar med 
metoder.  
 
När analysen var klar sammanställdes det analyserade materialet i analys kapitlet. 
Vid presentationen av analysmaterial har vi förutom den sammanställning vi 
gjort, även med citat försökt visa hur respondenterna tänker i vissa situationer, 
detta för att ge en mer fördjupad insikt i det problemområde vi undersöker. Med 
användandet av citat kan forskaren visa på det typiska i det insamlade materialet 
och det överraskande i förhållande till den teoretiska uppfattning som råder, den 
senare anledningen är det som kan visa den djupgående förståelsen för männi-
skors handlande (Repstad, 1999; Holme, Solvang, 1997). 

2.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Tillförlitlighet i användandet av kvalitativa metoder handlar enligt Trost (1997) 
om att ge läsaren en förståelse för hur forskaren kommit fram till de fenomen som 
undersökningen enligt forskaren påvisar. Detta handlar om att forskaren ska kun-
na visa vilket tillvägagångssätt han/hon använt och hur forskaren reflekterat över 
sitt arbetssätt och resultat.  
 
Med trovärdighet menas enligt Trost (1997) att en undersökning mäter det som är 
avsett att mätas. Vid kvalitativa intervjuer ska avsikten vara att undersöka hur den 
intervjuade uppfattar en företeelse. För att uppnå trovärdighet i arbetet skall det 
mätinstrument som används vara konstruerat så att det som är avsett att mätas 
verkligen mäts (ibid).  
 
För att uppnå tillförlitlighet i vår uppsats har vi använt oss av dokumenterade me-
toder i vårt arbete. Vi har beskrivit vilka metoder vi använt och under arbetets 
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gång fört en diskussion om varför vi valt att använda dessa metoder. Sedan har vi 
beskrivit vårt tillvägagångssätt så detaljerat som möjligt. Den empiriska under-
sökningen är väl dokumenterad med bandinspelning och ordagrann transkribe-
ring. Detta ger en läsare möjligheten att följa vårt arbete och hitta de fenomen 
som vi funnit och därmed anser vi att vi uppnått tillförlitlighet i vårt arbete.  
 
För att uppnå trovärdighet i vårt arbete har vi läst mycket litteratur inom det ämne 
vi ska forska kring. Utifrån den teorin har vi formulerat de övergripande fråge-
ställningarna i vår frågeguide. Vårt syfte var att undersöka hur systemutvecklaren 
upplever vissa fenomen i sitt dagliga arbete. För att inte styra respondenterna allt 
för mycket i någon riktning använde vi oss av guidade intervjuer där responden-
terna fick bestämma strukturen på svaren. Detta anser vi har gett oss utvecklarens 
syn på de frågeställningar vi hade. Med guidade intervjuer kunde vi, i de fall där 
frågorna inte var nog tydliga, ändra på frågornas utformning för att få en bättre 
förståelse för vad respondenterna menade med sina svar. Vi har under hela arbetet 
gjort ständiga reflektioner över vårt arbetssätt och de resultat vi kommit fram till, 
för att tillse att vi verkligen mäter det som varit avsikten att mäta. Vårt tillväga-
gångssätt är beskrivet och där vi gjort val har vi motiverat dessa val. Med dessa 
ovan nämnda faktorer anser vi att vi uppnått trovärdighet i vårt arbete. 
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3. Teori 
I detta kapitel lägger vi fram den teori som vi funnit om ämnet vi valt att undersö-
ka. Vi inleder med att förklara vissa begrepp som används för att klargöra vår 
syn på dessa begrepp.. Ramverket som tas upp i detta kapitel är utgångspunkten 
för vårt arbete. Detta görs med syftet att ur systemutvecklarens perspektiv hitta 
möjliga faktorer som kan påverka dennes val av metoder och anpassningen av 
metoder. 

3.1 Informationssystem 
Termen informationssystem definierar Andersen (1994) som ett system för insam-
ling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av information. Med in-
formation menar han upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden vilket 
förmedlas genom symboler och signaler. Behandlingen av informationen utförs av 
maskiner men kan även utföras av människor (ibid).    
 
Hägerfors (1995) ger i sin bok Att samlära i systemdesign inte en direkt definition 
av informationssystem. Hon skriver att ett huvudsyfte med design av ett informa-
tionssystem är att förändra en organisation så att rätt information finns vid rätt tid 
och på rätt plats. Hägerfors (1995) skriver vidare att ett informationssystem om-
fattar förutom datasystem, vilket är program och datorer, också människors arbe-
ten och informationshantering och en fördelning av arbetsuppgifter mellan männi-
skor och mellan människor och maskiner.  
 
Författare som Buckingham et al (1987 i Fitzgerald et al 2002, sid. 4) skriver att:  

”An information system is a human activity (social) system which  
may or may not involve the use of computer systems.” 

 
Här ser vi en viss skillnad mellan författarnas synsätt på människan och datorns 
involvering i informationssystemet. Vi tolkar det som att Hägerfors (1995) ser 
informationssystem som ett samspel mellan människa och maskin, medan Ander-
sen (1994) menar att informationssystemet kan innefatta människor och deras 
aktiviteter. Buckingham et al (1987) menar däremot att datorer inte är en nödvän-
dighet i ett informationssystem utan att det är människor som är huvudaktörer i 
informationssystemet.  
 
Hägerfors (1995) syn av ett informationssystem stämmer väl överens med vår syn 
på vad som kännetecknar ett informationssystem. Vi ser inte att det i design av ett 
informationssystem kan uteslutas vare sig människa eller maskin, eftersom det 
alltid är någon som ska utveckla ett system vilket ska användas av människor och 
maskiner.     

3.2 Systemutveckling 
Begreppet systemutveckling har förekommit sedan 1960-talet och avser då gene-
rellt utveckling av informationssystem (Bansler 1990). Bansler (1990) ser begrep-
pet systemutveckling som sammanhängande aktiviteter där syftet är att utveckla 
och införa ett nytt system i avsikt att förändra den organisation vari informations-
systemet ska ingå. Detta menar även Andersen (1994) som beskriver systemut-
veckling som arbetet med att skapa ett informationssystem. Detta arbete bedrivs 
av personer med särskilda kunskaper om metoder tekniker, verktyg och arbets-
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former som är ändamålsenliga för systemutvecklingsarbetet, dessa personer kallas 
systemutvecklare (ibid).  
 
Fitzgerald et al (2002) gör en åtskillnad mellan termerna Information systems de-
velopment (systemutveckling av informationssystem) och software design (mjuk-
varuutveckling). Mjukvaruutveckling ser författarna mer som en inriktning på 
design av matematiska algoritmer och fokusering på den slutliga mjukvaran. Sy-
stemutveckling av informationssystem baseras enligt författarna mer på kommu-
nikation och interaktion där slutprodukten, informationssystemet, ingår i en helhet 
och då oftast i en organisation. Vidare skriver författarna att en systemutveckling 
innebär att utvecklaren utför olika aktiviteter vilka syftar till att ta fram system-
krav och anpassa informationssystemet till den miljö i vilken informationssyste-
met ska användas. 
 
Då vi sammanfattar det som ovan nämnda författarna i detta avsnitt skrivit, över 
vad som kännetecknar systemutveckling ser vi ingen större skillnad mellan förfat-
tarnas åsikter om definitionen av systemutveckling. Vilket leder till den definition 
av systemutveckling som vi arbetar efter i denna uppsats.  
 
Systemutveckling som begrepp handlar om att utveckla informationssystem för 
organisationer. Systemutvecklingen utförs genom olika aktiviteter i syfte att ut-
ifrån de krav som den unika utvecklingssituationen ställer på informationssyste-
met, skapa och anpassa informationssystemet till den miljö som informationssy-
stemet ska verka i.  

3.3 Systemutvecklingsmetod  
Under 60-talet när datorer i början användes för att utveckla system för ADB 
(Administrativ DataBehandling) låg fokus till stor del på själva programmeringen. 
Dock insågs relativt snabbt, med tanke på de problem som fanns, att det var nöd-
vändigt att ändra fokus och ett ökande värde för systemanalys och design i sy-
stemutveckling uppstod därför (Fitzgerald et al 2002). De första teknikerna som 
användes för systemutveckling importerades från industrins ingenjörskonst och 
baserades på den traditionella ingenjörsmässiga metoden för problemlösning. Den 
systemutvecklingsmodellen delades då in i Analys, Design, Konstruktion, Imple-
mentering och Utvärdering. (Flensburg, Friis, 1999).  
 
I den litteratur vi studerat används termerna systemutvecklingsmetod och system-
utvecklingsmodell. Det finns inte någon enhetlig överenskommelse på termernas 
betydelse och hur de ska användas (Fitzgerald et al 2002). Enligt Andersen (1994) 
är en metod mer detaljerad än en modell. En modell ska enligt Andersen ses som 
en översikt över utvecklingsarbetet, beskrivet i grova drag över vad som ska göras 
och vem som bör utföra arbetet. Modellen är uppbyggd av olika delar och ofta 
används många olika beteckningar på dessa delar exempelvis termer som faser, 
steg och områden. Andersen (1994) anser att en metod bör vara så detaljerat be-
skriven att två personer oberoende av varandra kommer fram till samma resultat, 
om de använder samma metod.  
 
Fitzgerald et al (2002 sid.5) definierar Information system development method, 
vilket är den engelska termen för systemutvecklingsmetod, som: 
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”A coherent and systemic approach, based on a particular philosophy of systems 
development, which will guide developers on what steps to take, how these steps 
should be performed and why these steps are important in the development of an 

information system” 
 
Vår uppfattning om vad som kännetecknar en systemutvecklingsmetod stämmer 
väl överens med som Fitzgerald et al (2002) då vi anser att en metod ska vägleda 
systemutvecklaren över vilka uppgifter som ska utföras, hur uppgifterna bör utfö-
ras och varför det är viktigt att utföra dessa uppgifter i en systemutveckling. Den-
na definition stämmer väl överens med vår hermeneutiska syn då det ger system-
utvecklaren möjlighet att utifrån sin egen erfarenhet avgöra när och på vilket sätt 
metoden ska användas. Vi kommer i fortsättningen att använda ordet metod i 
denna uppsats och då med den definition som Fitzgerald et al (2002) ger ordet 
systemutvecklingsmetod.  

3.4 Behov av nya ansatser för systemutveckling 
På senare tid har faktorer uppkommit som förespråkar användandet av nya ansat-
ser för systemutveckling av informationssystem. En faktor är att den snabba för-
änderlighet som finns i dagens affärsmiljö, vilket tvingar organisationer att re-
spondera snabbare och mer effektivt. De traditionella metoderna är mer inriktade 
på stora och långvariga projekt men i och med att utvecklingen inom organisatio-
nen går så snabbt, ökar kraven på snabbare utvecklingstider. Andra faktorer som 
förespråkar användandet av nya ansatser är att en grundläggande filosofi om det 
”perfekta” resultatet som levereras i ett stort snyggt paket, ersatts av en filosofi 
som grundar sig på att ett ”tillräckligt bra” resultat och en snabb inkrementell le-
verans. Därför behövs nya och radikala ansatser för systemutveckling av informa-
tionssystem. (Fitzgerald et al 2002). 
 
Detta stöds även av Nandhakumar och Avison (1999) som anser att de traditionel-
la metoderna är för mekanistiska för att kunna användas i den detaljerade dagliga 
aktiviteten för en utvecklare och ser ett behov av nya, alternativa ansatser för att 
hantera systemutveckling av informationssystem (Nandhakumar, Avison, 1999 
sid. 177): 

“in order to provide suitable ways of supporting and managing the IS 
development process, alternative approaches that recognize the particular 

character of work in such environments are required.” 
 
En sådan ansats framställs i nästa avsnitt där vi beskriver ett ramverk som Fitzge-
rald et al (2002) tagit fram för metodhantering vid systemutveckling av informa-
tionssystem.  

3.5 Ramverket för Method-in-Action   
Fitzgerald et al (2002) har tagit fram ett ramverk (Bild 3.1) för att belysa kom-
plexiteten vid utveckling av informationssystem och vilka komponenter som mås-
te tas i beaktning inklusive den metod (Method-in-Action) som skräddarsys för 
varje unik utvecklingssituation.  
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Bild 3.1 Framework for Information Systems Development Method Use. s. 12 efter Fitz-
gerald et al (2002) 
Enligt Fitzgerald et al (2002) visar ramverket hur de olika komponenterna bidrar 
till systemets helhet. Samtidigt visar ramverket att det inte går att till fullo definie-
ra och förstå de enskilda komponenternas roll i ramverket utan att ta med hela 
ramverket i beaktandet. Författarna påpekar att ramverket i sig inte är en metod. 
Ramverket syftar enligt författarna till att göra det möjligt för utvecklare och fors-
kare att reflektera över systemutveckling av informationssystem som en komplex 
process som influeras av ramverkets olika komponenter och deras interaktion med 
varandra. Vi beskriver ramverket i bild 3.1 mer i detalj nedan.     

3.5.1 Formella metoder (Formalised Methods) 
Formalised methods är en term som Fitzgerald et al (2002) benämner de kommer-
siellt tillgängliga systemutvecklingsmetoder som är varumärkta och systemut-
vecklingsmetoder som är utvecklade och dokumenterade inom en organisation 
och används inom den organisationen. Formalised methods ska inte förväxlas 
med formal methods. Formal methods är en benämning på metoder som använder 
formella matematiska uttryck för att specificera systemfunktioner och design 
(Pressman, 2000). I fortsättningen i denna uppsats används det svenska uttrycket 
formella metoder istället för formalised methods, detta för att försöka använda ett 
enhetligt språk i den text som presenteras. Med formella metoder menar vi då 
systemutvecklingsmetoder med den definition som Fitzgerald et al (2002) ger för 
formalised methods.  
 
Användningen av formella metoder har enligt Fitzgerald (1996) flera faktorer 
bakom sig, bland annat krav från organisationer, myndigheter och företag. Stan-
dardisering av utvecklingsprocessen och bättre kontroll av processen från led-
ningens sida är andra faktorer som legat till grund för användandet av formella 
metoder i sin helhet (ibid). Fitzgerald et al (2002) tar även upp några faktorer som 
talar mot användandet av formella metoder. Exempelvis att metoder inte under-
sökts av oberoende experter på området, som inte har något egenintresse av själva 
metoden för att kontrollera att metoden är fullständig, det vill säga kontrollera 
dess teoretiska tillkortakommanden. Likaså att systemutveckling egentligen inte 
är en metodisk och rationell process, vilket många metoder utger systemutveck-
lingen för att vara. Mjukare sociala aspekter hamnar i skymundan där tonvikten 
istället ligger på teknisk rationalitet och att metoder inte tillgodoser faktorer som 
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är väsentliga för en framgångsrik utveckling, exempelvis individuell kreativitet 
och intuition samt det långsiktiga lärandet (ibid). Nandhakumar och Avison 
(1999) anser att traditionella systemutvecklingsmetoder i första hand används för 
att ge ett skenbart intryck av kontroll och som en statussymbol. Författarna anser 
även att metoderna är för mekaniska för att vara till någon större nytta i det detal-
jerade, dagliga arbetet en systemutvecklare utför. 
 
Exempel på formella metoder är XP (Extreme Programming) och RUP (Rational 
Unified Process). För att ge läsaren en bild av en formell metod, ger vi en över-
gripande beskrivning av RUP.  
 
Rational Unified Process 
RUP (Rational Unified Process) har sitt ursprung från en sammanslagning 1995 
mellan Rational Software Corporation och Objectory AB. Vid sammanslagningen 
sammanfördes kunskaper om iterativ utveckling och arkitektur med processmo-
deller och användarfall.  Detta resulterade i systemutvecklingsmetoden Rational 
Objectory Process. Efterföljaren till Rational Objectory Process heter RUP och 
utkom första gången 1998, har sedan dess vidareutvecklats. RUP är en beskriv-
ning av hur projektarbete ska bedrivas. Målet med RUP är att kunna garantera hög 
kvalitet på den utvecklade mjukvaran inom de bestämda tids och kostnadsramar 
som angivits. (Kruchten 2000). 
 
RUP är en iterativ process som indelas i fyra faser: Förberedande fas (Inception 
phase), Etableringsfas (Elaboration phase), Konstruktionsfas (Construction phase) 
och Överlämningsfas (Transition phase). Arbetet i faserna bygger i sin tur på ite-
rationer. Varje iteration resulterar i en körbar produkt, en del av den slutliga pro-
dukten som är under utveckling, vilken växer inkrementellt från iteration till itera-
tion för att till slut bli det färdiga systemet. RUP ska ses som ett ramverk som bi-
drar med gemensam terminologi och arbetssätt för ett projekt.  Metoden är an-
passningsbar för olika utvecklingssituationer, vilket innebär att de ansvariga för 
ett utvecklingsprojekt väljer ut vilka delar av RUP som ska användas i just det 
projektet. (Kruchten 2000).  
 
RUP är anpassningsbar och kan modifieras utifrån olika kriterier. Den flexibilite-
ten som är inbyggd i RUP tillåter att metoden kan konfigureras på en mängd olika 
sätt, vilket gör den lämplig att använda som grund för en Method-in-Action. (Fitz-
gerald et al. 2002). 

3.5.2 Metodens roll (Roles of Methods)  
Enligt Fitzgerald et al (2002) är den roll som metoder kan ha, en viktig kompo-
nent i ramverket. Författarna delar in de roller som metoder kan spela i en utveck-
lingsprocess, i en rationell och en politisk roll. De rationella rollerna är de som 
representerar faktorer som ligger till grund för användandet av metoder och an-
vänds även som argument för metodanvändning vid systemutveckling. En roll 
som metoderna har är att bryta ner och indela systemutvecklingen, som är en 
komplex process, i mindre och mer passande steg. En annan roll som metoderna 
har är att underlätta för projektledningen att ha kontroll över utvecklingsprocessen 
genom att göra processen mer påvisbar och tydlig. Ytterligare roller som meto-
derna har är att ge ett ramverk för vilka tekniker som ska användas, vilka resurser 
som ska användas och när resurserna ska användas. Metoderna spelar också en 
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ekonomisk roll genom att de möjliggör specialisering och indelning av arbetskraf-
ten som behövs vid en systemutveckling. Den ekonomiska vinsten ligger i att ar-
betsgivaren kan sätta löner efter den kunskap som erfordras i de olika faserna i 
systemutvecklingen och att resurserna kan fördelas rätt i tid och plats. Ytterligare 
rationella roller som metoderna spelar är att vara ett systematiskt ramverk för att 
dokumentera processer och resultat för utvecklarens kunskapsbyggande och som 
hjälp för standardisering av utvecklingsprocesser. (ibid).   
 
De politiska rollerna som metoderna spelar är exempelvis att vid användandet av 
metoder försäkra att systemutvecklingen gjorts på ”rätt sätt” och att utvecklaren 
följt en erforderlig praxis. En annan politisk roll som metoderna antar är den som 
”legitimitets faktor”, där organisationer påstår att de använder en viss metod i 
syfte att vinna kontrakt eller uppnå ISO-certifieringar. En annan faktor som förfat-
tarna menar trycker på användningen av formella metoder är större myndigheter 
och organisationer, som har egna metoder som standard för sina utvecklingspro-
jekt i syfte att få mer inblick och kontroll över utvecklingsprocessen. Introna och 
Whitley (1997) skriver att eftersom myndigheter ofta kräver användandet av en 
viss metod kan det vara nödvändigt för ett utvecklingsföretag att använda eller ge 
intryck av att de använder just den metoden i syfte att få kontrakt med myndighe-
ten. 
 
Vidare bidrar metoder till att skapa en mer professionell anda vid systemutveck-
ling och samtidigt försäkra att utvecklaren har ett skydd mot orimliga deadlines 
och krav från användare (Fitzgerald et al, 2002). Metoder kan också användas 
som en maktfaktor bland utvecklarna. Med stora kunskaper om en viss metod ges 
utvecklaren mer inflytande och högre status och utvecklaren kan därför vara mer 
benägen att använda just denna metod för att uppnå inflytande och status (ibid). 
De rationella rollerna rättfärdigar de formaliserade metoderna och de politiska 
rollerna influerar den Method-in-Action som utvecklaren använder (ibid). 

3.5.3 Skräddarsydd metod (Method-in-Action) 
Med uttrycket Method-in-Action menar Fitzgerald et al (2002) den unika skräd-
darsydda metoden som utvecklaren skapar för den unika utvecklingssituationen. 
För att kunna forma en Method-in-Action efter ett sammanhang måste utveckla-
ren kunna analysera sammanhanget och genom erfarenhet av tidigare utveckling 
och kunskap om olika systemutvecklingsmetoder avgöra vilka metoder eller delar 
av metoder som passar att använda. Med de krav på snabba utvecklingstider som 
finns från organisationer finns det inte ekonomi och tid för en utvecklare att rigo-
röst följa en formell metod i sin helhet. Detta medför att utvecklaren kan bli 
tvungen att gå ifrån vissa faser och aktiviteter i en utvecklingsprocess, vilket då 
formar en Method-in-Action. (Fitzgerald et al 2002).  
 
Formella metoder ses enligt Fitzgerald et al (2002) som en mall vilken kan, men 
inte nödvändigtvis måste, ligga till grund för den Method-in-Action som används 
för den unika utvecklingssituationen. Enligt författarna används sällan den for-
mella metoden i sin helhet eller på det sätt som skaparna av metoden avsåg att den 
ska användas. Istället menar författarna att utvecklaren kan utgå från en formell 
metod som sedan skräddarsys för att passa in i den situation som den ska använ-
das i. För att skapa en Method-in-Action kan utvecklaren även helt bortse från att 
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använda en formell metod som grund och plocka delar från olika metoder. Meto-
derna integreras därefter med varandra och anpassas till utvecklingssituationen. 

3.5.4 Utvecklingssammanhanget (Development Context) 
All utveckling sker i ett sammanhang, men Fitzgerald et al (2002) menar att även 
om vissa utvecklingssituationer till viss del liknar varandra så är sammanhanget 
alltid unikt för varje ny utvecklingssituation. Övriga komponenter i ramverket kan 
ändras under utvecklingsprocessen men inte sammanhanget, vilket gör att det är 
sammanhanget som är den viktigaste komponenten i ramverket och influerar de 
övriga komponenterna (ibid). Löwgren och Stolterman (1998) anser att eftersom 
varje designsituation är unik krävs det unika lösningar, vilket gör att designern 
inte kan följa ett generellt ”recept” eller någon patentlösning, för att lösa design-
uppgiften. 
 
Om utvecklaren skall lyckas att skapa ett fungerande informationssystem för en 
organisation måste utvecklaren vara medveten om utvecklingssammanhangets 
betydelse och vilka faktorer i sammanhanget som påverkar utvecklingsprocessen. 
En faktor är att förstå sambandet mellan ändringar i organisationen och ändringar 
i teknologin och vilken av ändringarna som är den primära anledningen för att 
starta ett systemutvecklingsprojekt. Även att förstå och ta reda på vilka ändringar 
som är kulturellt möjliga att genomföra är en faktor att ta i beaktande. En annan 
faktor är vilken ansats som skall användas, för att skapa en förändring i ett sam-
manhang. Ansatserna kan vara en förebyggande eller reaktiva (respondera på 
händelser i omgivningen), problemlösande eller innovativa, inkrementell eller 
radikal, långsiktiga tidsperspektiv eller kortsiktiga tidsperspektiv samt om det är 
ett högriskprojekt eller lågriskprojekt. Fitzgerald et al (2002). 
 
Fitzgerald et al (2003) tar exempelvis upp att användandet av formella metoder 
koncentrerar sig mer på att följa metoden i sin helhet än på resultatet. Detta med-
för enligt författarna en risk att utvecklaren tappar helhetsbilden och fokuseringen 
på det primära, vilket är att skapa ett fungerande informationssystem som är an-
passat till den organisation där systemet ska användas. Likaså menar författarna 
att det inte finns en universell formell metod som passar den unika utvecklingssi-
tuationen. För att få reda på dessa ovan beskrivna faktorer och hur de påverkar 
och påverkas av utvecklingen av ett nytt informationssystem så är alltid viktigt att 
utvecklaren skaffar sig kunskap om sammanhanget och dess innehåll. Detta för att 
utvecklaren ska kunna bestämma vad som är kulturellt och praktiskt möjligt att 
genomföra och vilket tillvägagångssätt som utvecklaren ska använda. (ibid). 

3.5.5 Informationssystemet (Information Processing System) 
Synen på informationssystem som system har pendlat från tekniskt system till ett 
socialt system, men informationssystem ska ses som en samverkan mellan teknis-
ka system och sociala system. Traditionellt har informationssystem skapats för en 
organisation för att användas inom den organisationen. Idag finns behov av en ny 
typ av informationssystem där organisationen ska kunna kommunicera med andra 
organisationer och användare utanför organisationen. Oavsett om informationssy-
stemet är exempelvis ett affärssystem, kritiskt system, nöjessystem eller besluts-
stödjande system, påverkar det sättet som utvecklingen ska ske på och hur utveck-
laren kommer att forma sin Method-in-Action. (Fitzgerald et al 2002). 
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3.5.6 Utvecklaren (Developer) 
En central komponent i ramverket är utvecklaren vilket är en benämning för an-
vändare av informationssystemet, analytiker, designers, programmerare, klienter 
och problemägare (Fitzgerald et al 2002). Det är viktigt att lyfta fram utvecklaren 
eftersom det är utvecklaren och inte metoderna som utvecklar systemen. Löwgren 
och Stolterman (1998) skriver att det inte är möjligt att diskutera vad som utmär-
ker design utan att den som utför designen tilldelas en central roll. Författarna 
anser att en skicklig designer är den som utifrån ett komplext sammanhang och 
utgående från en kreativ tanke skapa en design, som uppfyller de funktionella, 
tekniska, etiska och estetiska krav som är bundna till sammanhanget.  
 
Metoder är bara ramverk som utvecklaren väljer att använda i en utvecklingssitua-
tion utifrån erfarenhet och kunskap om metoderna. Många av de formella meto-
dernas mål var just att eliminera utvecklarens personliga egenskaper som påver-
kan på utvecklingsprocessen (Fitzgerald et al 2002). Författarna menar dock att 
det är just utvecklarens egenskaper som är viktiga att beakta eftersom det är ut-
vecklaren som analyserar ett sammanhang och utifrån detta skapar en Method-in-
Action för att utveckla ett informationssystem.  
 
I den undersökning som Fitzgerald (1997) gjort av metodanvändningen i större 
utländska organisationer, framkom att det ofta sker en anpassning av metoder. De 
metoder som organisationerna valt att använda vid utvecklingsprojekt anpassas av 
utvecklarna, enligt resultatet av undersökningen, främst av två anledningar. Den 
ena är att skapa tidsvinster eftersom utvecklingstiden är knapp och det ska skapas 
snabba resultat. Den andra anledningen är att undvika en mängd dokumentation 
som inte har ett mervärde för projektet, finns det ingen orsak att använda metoden 
i en specifik utvecklingssituation ska den inte användas.  
 
Karlsson (1997) pekar på några faktorer som kan påverka att en utvecklare väljer 
att ta bort eller byta ut vissa metodkomponenter från en viss använd projektmetod.  
Dessa är att: 

• Delar av en metod inte passar in i organisationens sätt att arbeta.  
• Det finns metodkomponenter i den egna organisationen som fungerar bätt-

re än de som finns i den metod som projektet ska följa.  
• En ny eller speciell situation uppkommer som ställer nya och/eller föränd-

rade krav på vilka metoder som behöver användas 
• Erfarenhet och vana gör att utvecklaren föredrar vissa metodkomponenter  

 
Därigenom erhålls en situationsanpassning vilket innebär att vissa delar av en 
metod skall kunna utelämnas, modifieras och/eller att metoddelar från andra me-
toder kan lyftas in i den anpassade metoden (ibid). 
 
Även Introna och Whitley (1997) menar att systemutvecklaren fokuserar alldeles 
för mycket på metoder och metodanvändning istället för att låta metoden vara ett 
hjälpmedel för att nå fram till ett bra resultat. En systemutvecklare ska koncentre-
ra sig på att utveckla ett informationssystem och metoden ska vara ett verktyg för 
att lösa den uppgiften. Verktyget blir, om det används rätt, osynlig för själva upp-
giften. 
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Tidigare enkätundersökning som Fitzgerald (1998) gjort över metodanvändningen 
i företag, visade att 60 procent av utvecklarna inte använde metoderna som de var 
tänkta. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur många procent av ut-
vecklarna som använde metoder och om metoderna följdes. Undersökningen indi-
kerade även några orsaker till varför metoderna inte följdes. En orsak var projek-
tets storlek, där den generella åsikten var att vissa metoder var tids- och resurs-
krävande vilket gjorde att vid mindre projekt följdes inte metoden. En annan or-
sak var att när projektet ansågs enkelt och inte behövdes integreras med andra 
system kunde utvecklaren frångå att följa metoderna rigoröst. Vidare visade un-
dersökningen att det oftast är kundmodellerna som modifieras eftersom den kan 
innehålla komponenter som utvecklaren inte har vana eller kunskap av att använ-
da. Att inte ha någon fördel eller nytta av en metod eller delar av en metod var 
också en orsak som angavs till att metoder inte följdes rigoröst. Här menade un-
dersökningsobjekten att utvecklaren måste utgå från den specifika situationen, 
sammanhanget och reflektera över om metoden ska användas eller inte användas.  

3.6 Teorianalys 
Utifrån den teori vi lagt fram och de förkunskaper vi hade, har vi hittat vissa tänk-
bara faktorer som kan påverka att utvecklaren väljer att frångå en metod och/eller 
lägga till metodkomponenter till en Method-in-Action.   

3.6.1 Tänkbara faktorer som påverkar sammansättningen av en 
Method-in-Action 
 

• Nytta – I ramverket ingår komponenterna utvecklaren och utvecklings-
sammanhanget och i dessa komponenter har vi hittat en tänkbar faktor vi 
kallar nytta. Med nytta menar vi vad användningen av metoden tillför pro-
jektet och vilket användbart resultat som metoden ger upphov till, utveck-
laren måste undersöka och reflektera över vilken nytta man har av att följa 
en metod i dess helhet. Om det inte ger några resultatmässiga fördelar att 
följa metoden, det vill säga att fokus hamnar på att följa metoden och inte 
på resultatet av att använda den finns ingen nytta av att följa metoden 
(Fitzgerald, 1997; Fitzgerald, 1998, Fitzgerald et al, 2003; Fitzgerald et al., 
2002). Om metoden genererar en mängd dokument som inte har något 
mervärde för projektet finns det ingen nytta av att använda metoden (Fitz-
gerald, 1997). Nytta handlar även om att se vilka brister som metoden har 
och tillföra de komponenter som kan ge ett bättre resultat. Om en ny eller 
speciell situation uppkommer vilket förändrar kraven på metoderna som 
behöver användas eller det finns metodkomponenter i den egna organisa-
tionen som fungerar bättre än de som finns i den metod som projektet ska 
följa. (Karlsson, 1997).  

• Tid – Även tid har vi funnit vara en tänkbar faktor vilken även den ingår 
komponenterna utvecklaren och utvecklingssammanhanget. Eftersom kra-
ven ökar på att utveckla informationssystem snabbt, måste utvecklarna an-
vända metoderna på ett sådant sätt att det skapas tidsvinster för att nå till-
räckligt bra resultat snabbt och leverera inkrementellt istället för ett per-
fekt resultat med lång leveranstid (Fitzgerald, 1997; Fitzgerald et al., 
2002).  
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• Storlek – Under komponenten utvecklaren i ramverket har vi funnit att 
storleken på projektet kan påverka det sätt som utvecklaren väljer att an-
vända en metod. Vid större projekt följs metoden mer strikt för att skapa 
kontroll och struktur, vid mindre och enklare projekt frångår utvecklaren 
helt eller delvis från metoden. (Fitzgerald, 1998). Formella metoder är mer 
inriktade på större och långvarigare projekt men då utvecklingen inom or-
ganisationerna går snabbare, måste utvecklaren anpassa metoderna efter 
projektets storlek (Fitzgerald et al., 2002).  

• Vana –En tänkbar faktor vi funnit i teorin och som beskrivs i komponen-
ten utvecklaren är vana, vilket vi finner ganska självklart.  Om utvecklaren 
är van eller har erfarenhet från användning av en metod kan han/hon före-
dra att använda den metoden istället för en annan metod. (Karlsson, 1997; 
Fitzgerald et al., 2002).  

• Makt – Att en utvecklare föredrar att använda en metod som ger ho-
nom/henne makt inom organisationen kan vara en faktor till Method-in-
Action och ligger i ramverket under komponenten metodernas roller. Om 
en utvecklare är specialiserad på en metod kan utvecklaren välja att an-
vända den metoden i syfte att stärka sin egen position och status (Fitzge-
rald et al, 2002). Här sker återkopplingen till komponenten metodens poli-
tiska roll. 

 
Dessa ovan nämnda faktorerna kommer vi att använda som underlag vid ana-
lysen för att analysera det empiriska materialet. 
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4. Empiri 
I det här kapitlet ges en kort beskrivning av de företag där respondenterna arbe-
tar, samt en kort beskrivning av respondenternas bakgrund och arbetsuppgifter 
inom företaget. Sedan redovisas en sammanställning över det empiriska materia-
let.  

4.1 Respondenter 
Här ger vi en kort beskrivning av de respondenter vi intervjuat gällande arbets-
uppgifter och bakgrund så som utbildning och erfarenhet inom branschen, samt en 
kortare beskrivning av de företag de jobbar på. Vi kommer inte att namnge de 
respondenter vi intervjuat utan kommer att kalla dom respondent A, respondent B, 
osv. 
 
Respondent A är anställd i större IT-företag med Norden som hemmamarknad. 
Företaget erbjuder ett utbud av tjänster, där deras målgrupp är större företag och 
organisationer. Han arbetar som systemutvecklare och konstruktör av datasystem 
på lågnivå, det vill säga hårdvarunära och operativsystemnära med komponenter 
men inte så mycket med gränssnitt (GUI). Respondenten sitter oftast som in-
house konsult som inte träffar kunder så mycket. Är utbildad dataingenjör från 
högskolan i Luleå och har arbetat åt försvaret. Började sin nuvarande anställning i 
mitten på 1990-talet där han framförallt arbetat med systemutvecklingsprojekt. 
 
Respondent B arbetar på ett mellanstort IT-företag med hela Sverige som mark-
nad och har sina kunder inom basindustrin, statliga organisationer och bolag samt 
landsting och kommuner. Företagets verksamhet omfattas av konsulttjänster och 
produktutveckling med inriktning på IT-området. Systemutvecklare som tar hand 
om allt från planering till färdigställande och även felsökning. Håller i utbildning-
ar i xml och systemutveckling. Läst programmeringsteknisk linje på Luleå Tek-
niska Högskola, har arbetat cirka 15 år som systemutvecklare inom olika organi-
sationer varav de senaste två är på sin nuvarande arbetsplats. 
 
Respondent C är anställd på ett IT-företag med leveranser av tjänster i hela Sve-
rige. Deras huvudområde är framförallt IT för hälso- och sjukvården där det sker 
systemutveckling, förvaltning av IT-system samt skötsel- och drift av IT-system. 
Respondent C arbetar ungefär 50 % som projektledare och 50 % som utvecklare, 
framförallt i SQL-miljö. Ansvarar för företagets processmodell sen anställningens 
början för ungefär två år sedan. Före den nuvarande anställningen har han ungefär 
8 års erfarenhet från systemutveckling från andra organisationer och företag. Har 
utbildat sig inom datateknik vid Luleå Tekniska Högskola. 
 
Respondent D arbetar, i sammanhanget, i ett mindre IT-konsultföretag. Företaget 
erbjuder kunderna systemutveckling, drift, datasäkerhet, kommunikation, mobila 
lösningar, bastjänster och produkter samt verksamhetskonsulting. Han arbetar 
som systemutvecklare, med webbapplikationer och med administrativa applika-
tioner av olika slag. Utbildad på dataingenjörslinjen vid högskolan i Luleå. Har 
cirka 10 års erfarenhet av systemutveckling. 
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4.2 Sammanställning av intervjuerna 
Här sammanställer vi svaren från respondenterna. Då vi har använt en intervju-
form som tillåter följdfrågor och att intervjuaren ändrar på frågeställningarna un-
der intervjun uppstod lite svårigheter vid hur redovisningen av empirin skulle se 
ut och sammanställas. För att kunna skapa en struktur för presentationen utgick vi 
från vår frågeguide och utifrån det transkriberade materialet vi hade. Därigenom 
fick vi fram fem större teman som vi kunde sortera alla frågorna under. Vi marke-
rade vilka frågor och följdfrågor som kunde sorteras under de olika teman vi 
kommit fram till. Därefter sammanställdes svaren från de sorterade frågorna och 
lades in i presentationen, vilket kan ses som ett första steg i analysen.  
 
När vi presenterat empirin med sammanställning av svaren under de olika temana 
har det arbetet varit iterativt. Då vi under analysens gång sett att vi missat något 
som borde presenteras i empirikapitlet har vi lagt in det. Vi har därigenom läst, 
studerat och reflekterat över vår insamlade data innan vi presenterat och använt 
det. Detta anser vi har i hög grad motverkat att våra förkunskaper och egna värde-
ringar är det som ges uttryck för i vår Analysdel. 

4.2.1 Tillvägagångssättet vid ett utvecklingsprojekt 
Med detta tema menar vi hur tillvägagångssättet ser ut innan själva systemutveck-
lingen börjar och hur de övergripande delar upp systemutvecklingsarbetet. Här 
ville vi försöka skapa en förståelse hos respondenterna att vi ser en skillnad mel-
lan projektstyrningen och själva systemutvecklingen och att vi var intresserad av 
den senare. 
 
Respondent A: Respondenten, vars arbete styrs av diverse certifieringar, beskri-
ver tillvägagångssättet i form av en leveransprocess indelad i faser vilka ska följas 
för att leverera resultat enligt certifieringsstandarden. Dessa faser finns beskrivna 
i företagets egen modell där arbetet börjas med en offert och går vidare till ett 
avtal med kunden. Därefter sker själva systemeringen vilket resulterar i leverans 
och testning av systemet. Sedan avslutas projektet.  
 
Respondent B: Kunden ska formulera sina egna kravspecifikationer och därefter 
möts kundens krav, vilket görs främst med Ericssons projektmodell PROPS. Det 
tas fram nödvändiga dokument enligt PROPS och projektet bedrivs på så sätt att 
något som kallas toolgates passeras, vilket innebär att det går att iterera vid behov. 
Huvuddragen i det som ska göras finns inskrivet redan i offerten till kunden, där 
kunden lagt in sina önskemål och beskrivningar av det tänkta systemet. Efter det 
upprättas en designspecifikation på systemet där respondenten försöker visualise-
ra för kunden hur det är tänkt att se ut. Det görs med diagram, bilder och med text. 
Här sker utvecklingen i huvudsak efter RUP och redan i kravspecifikationen ska 
det vara formulerat vilka aktörer som är inblandade. Vad ska aktörerna kunna 
göra, vad de ska förse systemet med och vad ska aktörerna förväntas få av syste-
met. 
 
Respondent C: I projektstyrningen så är det en anpassning av PROPS, som gjorts 
lite lättare, men den beskriver alla dom viktiga styrdokumenten när det gäller pro-
jektets liv. Arbetsflödet går från förstudiedokument till slutrapport och statusrap-
port. Däremellan beskrivs ett antal beslutspunkter som ska göras under projektets 
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gång, där det går att ändra inriktning beroende på hur det ser ut. Försöker värdera 
omvärlden när den förändras. När det gäller själva specifikationen av jobben så 
har företaget försökt föra in användarfall för både specifikation och systemtest. Är 
det kortare projekt så sker det ofta på rutin när det gäller att uppskatta tidsåtgång-
en. 
  
Respondent D: Tittar mycket på om det finns liknande projekt dom gjort tidigare 
och utgår i så fall därifrån. Nyutveckling från ”scratch” sällan sker med tanke på 
dagens konjunktur i IT-branschen, då projekten oftast är vidareutveckling av re-
dan befintliga system.  Vidare utgår han från kravspecifikationen och bryter ner 
det tänkta systemet i mindre delar och funderar utifrån det. I och med att dom 
alltid har en databas i botten tas en datamodell fram utifrån skärmbilder och funk-
tioner. Efter det sker kodningen av applikationen 

4.2.2 Metodval för systemutvecklingen 
Meningen med detta tema är att försöka visa vilka metoder som respondenterna 
använder i sina systemutvecklingsprojekt. Detta för få veta om metoder används 
och i sådana fall vilka metoder som används. Under detta tema ser vi en svårighet 
att beskriva metoderna i detalj eftersom vi valt att anonymisera våra respondenter.  
 
Respondent A: Det finns två varianter beroende på vad det är för kund. Ena sce-
nariot är att kunden själv får välja vilken metod som ska följas, där sker en an-
passning till deras valda metod. I det andra fallet finns en egen metod och den 
finns i olika varianter. Är det ett stort projekt används metoden fullt ut, annars 
finns en mindre version som är anpassad för korta uppdrag, uppdrag runt 100 
timmar. Deras egen metod innebär samtidigt kvalitetskrav ställda utifrån vissa 
certifieringar. Här handlar det, enligt respondenten, om ett flöde. Hur det går till 
från första kundkontakt till leverans, och då är det ett visst flöde som genomsyrar 
dom flesta modeller. Användningsfall, lite UML och diagramlösningar används 
för att presentera lösningar när jobbet i design pågår. Det förekommer alla varian-
ter, nästan snudd på XP när tekniska detaljer i ett projekt ska lösas. Där finns det 
ett ganska fritt spelrum. Sen händer det att dom anpassar sig till kundernas meto-
der. Det är lite att plocka russinen ur kakan. 
 
Respondent B: Här är det också väldigt olika beroende på vad det är för projekt. 
Jobbar respondenten för till exempel tullen, så är det deras dokument och metoder 
som ska följas. Är det ett projekt som ska initieras och ägas av respondenten så är 
det företagets metoder som gäller.  
 
Respondent C: Strävan är att likrikta sig, någon riktning att jobba mot. Just nu är 
det beroende på intresse och erfarenhet hos respektive utvecklare. Dom lite mer 
erfarna har lite svårare att söka stöd i metoder när det gäller framförallt att upp-
skatta tid än dom mer oerfarna, som har lättare att finna trygghet i ett visst arbets-
sätt. För kvalitetens skull jobbar dom i processer inom olika områden, med krav 
om att arbeta i samma process under hela projektet. När det gäller systemutveck-
ling så är det krav och test med hjälp av användningsfall. Det är det respondenten 
menar är tanken med att försöka likrikta sig inom projektet, att det ska användas 
samma metod. 
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Respondent D: Har egentligen inga systemutvecklingsmetoder. Arbetar mer löst 
och diskuterar inom projektet. Har inte heller blivit ålagda av kunder att arbeta 
efter vissa metoder. Oftast kör dom hela projektet själva där kunden egentligen 
inte lägger sig i hur dom gör. I vissa fall använder respondenten dock RUP:S mall 
för att ta fram en kravspecifikation och lite användningsfallsmodellering. Att han 
använt RUP och användningsfall är för att många andra använder det. 

4.2.3 Faktorer som inverkar på val av metoder vid systemut-
veckling? 
I detta tema låg koncentrationen på att finna och sortera in vilka faktorer som re-
spondenterna ansåg inverkade på deras metodval.  
 
Respondent A: Kundens krav är de som är primära. Det är affärsägaren tillsam-
mans med kunden som avgör vilken metod som ska användas. Detta för att kun-
den har oftast ett utvecklingsgäng sen tidigare och då kommer respondentens fö-
retag in som underkonsult. Detta betyder att det finns ett system som redan är 
igång och då får de anpassa sig till kunden. En faktor som påverkar metodvalet är 
att kunna ha något som styr upp projektet som kan bestå av flera inblandade parter 
och därigenom med användandet av samma metod nå gemensamma mål. När det 
gäller den egna metoden är det fördelar med att använda den. Detta eftersom det 
finns en vana att arbeta med den och därigenom blir arbetet effektivare då utveck-
larna inte behöver lära sig en ny metod.   
  
Respondent B: Här anser respondenten att det handlar om nyttan av en metod, 
om det finns nytta av att följa en metod eller inte. En systemutvecklare ska inte 
använda en metod bara för sakens skull menar respondenten. Likaså bestäms me-
todvalet av vad som är en lämplig arbetsinsats. Vid större projekt där det krävs 
ordning och reda stämmer RUP bättre. Att arbeta med XP ger snabba resultat och 
lämpar sig mer i mindre och lösare styrda projekt.  
 
Respondent C: Här menar respondenten att det handlar om erfarenhet. Metoder-
na i sig är inte så värdefulla anser respondenten. Metoderna innebär enhetlighet 
och kvalitet, men erfarenheten anser han ändå vara det viktiga. Vitsen med att 
använda en metod är att det är lättare att bygga på erfarenheterna. 
 
Respondent D: Dom jobbar oftast med mindre projekt och då menar responden-
ten att det inte får gå ut på att skapa en massa dokument som till exempel RUP 
eller liknande gör. Där det finns dokument för allt möjligt som ingen kanske läser. 
Att använda en metod ger inte nödvändigtvis någon högre kvalitet. Eftersom dom 
inte är så många inblandade i projekten är det ganska lätt att hålla koll på vad som 
händer och vad dom andra i projektet gör. Helst av allt ska det inte ge allt för 
mycket extraarbete tycker han. Däremot använder respondenten delar av RUP i 
några projekt eftersom han känner till den och RUP som metod har stor spridning. 
Detta ger erfarenhet som sedan kan leda till andra och större projekt, samma reso-
nemang för respondenten gällande de programmeringsspråk som han använder.   

4.2.4 Anpassning av metoder 
Här redovisas vad respondenterna ansåg vara orsaker till att de anpassade meto-
derna som de använde vid systemutvecklingen. I detta tema ville vi få fram vad 
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som orsakade att respondenten själv valde att plocka bort eller lägga till metoder 
eller metodkomponenter till en metod som de från början valt att använda för sy-
stemutvecklingen.  
 
Respondent A: Om kunden saknar vissa elementära delar i sin metod så tillämpas 
den egna metoden på dessa bitar. Även vana är en faktor som påverkar anpass-
ningen. Jobbar respondenten mot till exempel Erisoft som använder Ericssons 
metod så kan han, just för vanan, utgå från dom mallar som finns i den egna me-
toden. Det här görs för att snabbt få fram dokumentationen och sen anpassa den 
till den uppsatta metoden. I dessa fall används bara godbitarna i den egna model-
len för att det ska bli tempo i arbetet. I och med vanan vid användandet av en me-
tod går det snabbare och det ser även kunderna. Det handlar också om erfarenhet 
hos systemutvecklarna att skapa metoder som sedan kan dokumenteras. 
 
Respondent B: Här blandar dom PROPS och RUP. PROPS är mer händelser och 
dokument som ska tas fram. RUP handlar mer om systemutveckling och om hur 
designen av systemet ska gå till. Så enligt respondenten går det mycket bra att 
kombinera metoderna. RUP som metod är bra men utgående från den tid och det 
sammanhang som projektet utgår ifrån används inte alla delar av RUP. Respon-
denten använder även gamla flödesdiagram med trianglar och rutor som han anser 
kan vara mycket illustrativt vid en del tillfällen. Även tabelldiagram som inte in-
går i RUP används. Mycket ofta utgår dom från dessa diagram när strukturen av 
databasen ska designas. Det här gör respondenten därför att han anser att det inte 
går att jobba objektorienterat mot databaser och definitivt inte mot befintliga da-
tabaser.  Om det är ett litet projekt som ska skapas följs inte en metod rakt av utan 
då förs ett samtal med kunden om systemets övergripande utformning. Sedan görs 
en mindre prototyp för att ge kunden en visuell bild över systemet, som kunden 
sedan kan godkänna eller refusera.  
 
Respondent C: Respondenten anser att det blir ganska tungt att försöka blanda in 
någon annan metod. Dom använder det som finns dokumenterat och anpassat till 
deras arbetssätt. Respondenten anser alla metoder vara väldigt teoretiska. Han 
menar även att om dom sammanblandar modeller skulle det bli en total härdsmäl-
ta av allt möjligt. Dom försöker göra sånt som fungerar bra och då dokumenteras 
det. Men är det så att kunden vill att de ska använda en modell så görs det. Oftast 
är det RUP som ska användas, men här menar respondenten att eftersom RUP är 
så omfattande så använder de bara delar av RUP. Det görs en avvägning över vad 
som ska göras och vilken kvalitet som erfordras, sedan avgörs utifrån ekonomi- 
och tidsramar hur mycket av RUP som ska användas. 
 
Respondent D: Här menar respondenten att, eftersom dom inte använder meto-
der, så anpassar dom inte metoderna på något speciellt sätt.  

4.2.5 Metodvalets påverkan på resultatet 
Med detta tema ligger fokus på hur respondenterna ansåg att resultatet påverkades 
av metodvalet och i så fall på vilket sätt.  
 
Respondent A: Att metoden i sig skulle spela någon roll tror respondenten inte 
påverkar resultatet. Modeller är ju ganska lätta i sig, konsten är ju bara att lära sig 
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följa dom anser han. Om det strular så är det oftast inte metodproblem. Det är 
mera mänskliga faktorer, tekniska saker och svårlösta tillämpningar. 
 
Respondent B: Respondenten tror inte det har så stor betydelse för resultatet. 
Han tror det är viktigt att ha något beskrivet på vad som ska göras, så att det inte 
blir anarki. Det måste finnas lite ramar för verksamheten för att annars blir det 
lika många viljor som det finns personer, vilket inte fungerar enligt respondenten. 
I vilken komposition något plockas ihop har inte så stor betydelse menar respon-
denten, som har jobbat med bra resultat i lite olika varianter.  
 
Respondent C: Har tidigare resultat blivit bra har dom fortsatt på det sättet, men 
respondenten har svårt att uttala sig om hur det gjordes tidigare, resultaten är lite 
dåligt dokumenterade. Det fanns ingen analys om vad som var bra och vad som 
var dåligt. Så länge den reflektionen inte gjorts så är det svårt att veta hur det ser 
ut. 
 
Respondent D: Även om dom inte använt någon speciell metod upplever respon-
denten att det blivit bra resultat, men det finns också fall där resultat inte blivit 
lika bra. Funktionen har blivit bra men det som är under skalet har kanske inte 
alltid sett så bra ut. Respondenten tror att resultatet eventuellt kunde ha blivit an-
norlunda om dom använt någon metod men har som sagt inte jobbat så mycket 
med metoder. Han är mer intresserad av att prova någon metod som ett test för att 
se vad det kan ge i praktiken, om det verkligen blir någon skillnad eller om det 
bara ger en massa extraarbete som inte genererar något.  
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5. Analys och Diskussion 
I detta kapitel redovisar vi den analys vi gjort av det empiriska materialet och för 
en diskussion runt det analyserade materialet.  

5.1 Sammansättningen av en Method-in-Action 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som påverkar system-
utvecklarens sätt att sätta ihop en Method-in-Action. Vi hade avgränsat oss till att 
undersöka vilka faktorer som systemutvecklaren själv upplevde hade en påverkan 
på att hon/han frångick och/eller lade till metodkomponenter till en Method-in-
Action. Utifrån teorin fick vi fram att Nytta, Tid, Storlek, Vana och Makt kunde 
vara tänkbara faktorer. En faktor som ligger till grund för alla vinstdrivande före-
tag är naturligtvis ekonomi. Vi tycker dock att det är en så pass övergripande fak-
tor och har därför valt att inte lägga något större fokus på den. Respondenterna 
nämner inte heller det som en faktor till hur dom skapar en skräddarsydd metod 
men den finns förstås med som en grundsten även för dom.  
 
Vi presenterar faktorerna nedan och för en diskussion om varje faktor relaterat till 
den teori som vi lagt fram i denna uppsats  

5.2 Faktorer 
Många av dessa faktorer hänger ofta ihop med varandra på ett eller annat sätt men 
vi har valt att separera dom för att tydliggöra våra tolkningar. 

5.2.1 Nytta  
En anledning som dök upp i undersökningen var att om utvecklaren såg att kun-
den saknade vissa delar i sin modell, som utvecklingsföretaget hade i den modell 
dom normalt använde, plockades de delarna helt enkelt in för att komplettera 
kundmodellen. Några av respondenterna menade att utvecklaren måste reflektera 
över vad projektet ska resultera i och vad som ska utföras för att nå målet med 
projektet. Undersökningen visar även att respondenterna inte vill använda en me-
todkomponent som skapar en massa onödiga dokument som ingen läser och då 
istället väljer att plocka bort de onödiga komponenterna. Enligt Fitzgerald et al 
(2002) ska den roll som metoderna har ge ett ramverk för vilka tekniker och re-
surser som ska användas och när de ska användas. Teorin indikerade att nytta var 
en faktor som påverkade utvecklaren vid skapandet av en Method-in-Action. Det-
ta bekräftades av resultatet från vår undersökning. En av de faktorer Fitzgerald et 
al (2002) tar upp är att systemutvecklare ska koncentrera sig på resultatet av det 
system som utvecklas, snarare än att fokusera på att följa metoden till punkt och 
pricka. I undersökningen som Fitzgerald (1997) gjorde, tas också anledningen att 
användandet av en metod inte får skapa en mängd dokumentation som inte har 
mervärde för projektet upp. Detta visar också ett svar vi fick från en respondent 
som arbetade i ett företag som inte hade en egen företagsmodell utan skapade en 
Method-in-Action för varje nytt projekt: 
”Eftersom vi jobbar med mindre projekt får det inte gå ut på att skapa en massa 
dokument som till exempel RUP gör, där det finns dokument för allt möjligt som 

ingen kanske läser.” 
 
Nyttan av en metod tryckte flera författare på som en anledning till att formella 
metoder inte följs. Jämför vi svaren från respondenterna ser vi att det är väl över-
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rensstämmande med teorin. Alla respondenter i undersökningen uttrycker i någon 
form att nyttan är en viktig faktor för att använda eller inte använda en metod. 
Detta visar enligt vår tolkning på att utvecklarna i sitt arbete ser till vilket resultat 
som förväntas och att metodanvändningen därför utgår utifrån detta. Responden-
terna skapar en skräddarsydd metod för att på enklast sätt utföra sitt arbete utan att 
för den sakens skull inverka på kvaliteten av sitt utförda arbete. Detta ser vi inte 
som någon större överraskande faktor och anser, utifrån våra egna arbets- och 
livserfarenheter, att det inte bara inom systemutveckling är på detta sätt. Oavsett 
vad någon arbetar med så försöker dom flesta göra det på enklast möjliga sätt utan 
att det ska påverka resultatet.   

5.2.2 Tid 
Tid var en annan faktor som ofta nämndes av respondenterna som avgörande fak-
tor för att skräddarsy en Method-in-Action.. När utvecklaren var ålagd att använ-
da en kundmodell kunde han plocka godbitarna från företagets egen modell för att 
skapa tempo i utvecklingsprocessen. I lägen där utvecklaren snabbt ville få fram 
resultat ansåg respondenterna att det då gick snabbare att använda sig av delar 
från den egna metoden för att snabba upp utvecklingstiden. I vissa lägen skapades 
en Method-in-Action utan en formell metod som bas, när det var fråga om mycket 
snabba utvecklingsprojekt. I dessa lägen skapade utvecklaren en metod, som ut-
ifrån den tidsram som blev satt, skulle leverera resultat till kunden. Tid var även 
en faktor som teorin tar upp. Fitzgerald et al (2002) menar att den snabba utveck-
lingen inom dagens organisationer ställer krav på att snabbt kunna utveckla och 
leverera informationssystem inkrementellt, snarare än att leverera ett helt system 
som utvecklats under lång tid. Fitzgerald (1997) menar att tidsvinsten gör att ut-
vecklare avstår helt från att använda en modell, eller plockar delar ur en modell. 
Som en av respondenterna uttryckte sig när vi frågade om varför han/hon inte 
använde företagets egen modell i vissa utvecklingsprojekt: 

”Är det snabba projekt så tillämpar man vår metod på det enklaste sättet. Om 
man till exempel bara gör ett webbhack och levererar en html-sida så tar man 

bara det viktigaste från den metoden” 
 

Här ser vi, i likhet med teorin, att de respondenterna vi intervjuat jobbar inkre-
mentellt för att snabbt kunna visa upp ett resultat för kunden, som antingen god-
känner eller förkastar det. För att kunna göra detta använder sig respondenterna 
antingen av delar ur en metod som dom är van vid eller så avstår dom helt enkelt 
från användningen av metoder. Det senare har förstås att göra med vilken storlek 
på projektet det handlar om. Det här var också en faktor som vi förväntat oss skul-
le ha stor betydelse för skapandet av en Method-in-Action. Dels för att det tar för 
lång tid att lära sig en ny metod och dels på grund av kraven som ställs på snabb 
utvecklingstakt. Här ser vi att faktorn tid har en koppling med att utvecklarna an-
vänder få metoder. Med krav på snabba utvecklingstider ges inte utvecklarna möj-
lighet att testa och reflektera över om andra metoder, än de som utvecklaren är 
van vid att använda, kan vara bättre i vissa sammanhang. Detta anser vi vara en 
bidragande orsak till att utvecklarna endast använder några få metoder. 

5.2.3 Storlek  
Ytterligare en faktor, enligt alla respondenterna, som påverkar en Method-in-
Action är storleken på det aktuella projektet. En respondent sa att RUP är en mo-
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dell som används i stora projekt för att hålla ordning och reda, medan det i mindre 
projekt var svårt att använda RUP på grund av dess omfattning. I teorin uttrycker 
Fitzgerald (1998) att utifrån den tid och de resurser som krävs för att följa vissa 
metoder i sin helhet kunde man inte applicera dessa metoder på projekt av liten 
storlek och komplexitet. Fitzgerald et al (2002) menar att valet av ansats, långsik-
tiga eller kortsiktiga tidsperspektiv, kan ses som en faktor till att anpassa sin me-
tod. Respondenterna menar att beroende på hur stort ett projekt är finns olika be-
hov från projektledningen att ha kontroll över hur arbetet utvecklar sig. Vid större 
projekt med många inblandade är kontrollen nödvändig för att se till att resurserna 
används på rätt sätt och att projektet styr mot det uppsatta målet. Dessa påståen-
den kan kopplas till den roll som Fitzgerald et al (2002) menar att metoder har, 
där metoder används för att underlätta för projektledningen att ha kontroll över 
utvecklingsprocessen genom att göra processen mer påvisbar och tydlig. Denna 
faktor visas tydligt av ett citat från en av respondenterna.    
”Ska jag göra ett litet webbhack åt en kund så upprättar jag ju förstås inget alls 
överhuvudtaget. Då sker ett samtal mellan mig och beställaren och en överens-
kommelse om antal timmar som jag ska lägga ner på det här. Då lägger vi inte 

ner någon tid alls på något mer övergripande. 
 
Den här faktorn anser vi hänger ihop med en del andra faktorer, bland annat nytta 
och tid. Är ett projekt litet, tidsmässigt sett, så används metoder på ett väldigt 
sparsamt sätt, om dom överhuvudtaget används. I större projekt, där fler personer 
är involverade, ser vi att nyttan av att följa en metod har en betydelse för att kun-
na strukturera och ha kontroll i projektet. Att utvecklaren vid små projekt frångår 
en metod eller i vissa skeden plockar in en enklare metod gör att de slipper ägna 
sig åt att dokumentera och utföra uppgifter som förknippas med ett stort projekt. 
Därför blir det oftast delar av en metod med lösare ramar som används vid små 
projekt. Det här ser vi också som en självklar faktor och eftersom ingen av re-
spondenterna har någon annan uppfattning anser vi också detta vara generellt oav-
sett vad någon håller på med. Andersen (1994) jämför ett husbygge med att an-
vända en systemutvecklingsmetodmetod. Bygger någon ett helt hus är det nöd-
vändigt att använda byggritningar och andra dokument för att ha kontroll över 
arbetet och kommunikation mellan de inblandade. Byggs det däremot en sandlåda 
räcker det med en enkel skiss för att kunna genomföra bygget.       

5.2.4 Vana 
Att som utvecklare vara van vid att använda en viss metod utgör, enligt respon-
denterna, en faktor till varför en utvecklare skräddarsyr en metod. Oftast sker till-
passningen vid användandet av en kundmodell där utvecklaren tar komponenter 
från den egna modellen som de är vana att använda. Detta för att utvecklaren kän-
ner sig säkrare med den metod den är van vid. Det finns även en koppling mot 
tidsfaktorn där utvecklaren, för att snabbt få fram ett resultat, använder en metod 
som han/hon är van vid och för att det tar tid att lära sig en ny metod. En av de 
faktorer som Karlsson (1997) pekar ut är erfarenheten och vanan av att använda 
en metod. En respondent uttryckte sig på följande sätt: 

”Om jag till exempel jobbar mot Erisoft som använder Ericssons modell så kan 
man, just för att man är van vid vår modell, utgå från dom mallar som finns i den 
egna modellen, för att snabbt få fram dokumentationen och anpassa den till kun-

dens modell.” 
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Vi ser att respondenterna, i vissa lägen, använder delar av metoder som dom kän-
ner till och är vana att jobba med även om dom blivit ålagda av till exempel en 
kund att använda en helt annan metod. Undersökningen bekräftar här teorin om 
vanan av att använda en metod. Det här är en faktor som inte heller var någon 
större överraskning för oss. Människor gör gärna det dom är vana vid för att det 
skapar en större trygghet och därmed känner dom sig säkrare i det dom gör och att 
det förhoppningsvis ger ett bra resultat, som i slutändan hänger ihop med att dom 
även sparar tid och pengar.  

5.2.5 Visualisering 
Visualisering var en faktor som nämndes av två respondenter som skäl för att 
skräddarsy en Method-in-Action. Olika beskrivningar exempelvis flödes och ta-
belldiagram lades till företagets egen metod för att illustrera flöden och egenska-
per hos informationssystemet. Detta görs oftast för kundens skull, då den egna 
metoden inte ansågs ha lämpliga tekniker eller beskrivningar som på ett tydligt 
och enkelt sätt visade kunden vad utvecklaren ville framhäva eller beskriva om 
systemets funktioner. I den litteratur vi tagit del av har vi inte hittat något som 
säger att en orsak för att skräddarsy en metod skulle vara visualisering. En kopp-
ling kan göras till det som Fitzgerald et al (2002) tar upp om metodernas teoretis-
ka tillkortakommanden. Det här innebär att en metod bör vara kontrollerad av 
oberoende experter inom området, som inte har något egenintresse av själva me-
toden för att tillse att metoden innehåller de delar som bör ingå i en metod. Som 
en av respondenterna sade vid frågan om varför han/hon plockat in en metod för 
att kombinera med den metod de var ålagda att använda: 
”Jag kan fortfarande göra gamla flödesdiagram med trianglar och rutor. Det kan 

vara mycket illustrativt vid en del tillfällen” 
 
Resultatet av de intervjuer vi gjort visar att några av respondenterna ser visualise-
ring som en stor fördel när dom ska presentera sitt tänkta system för kunden. Den 
här faktorn var något som vi inte stötte på någonstans i teorin och har gett oss lite 
funderingar om varför den inte funnits med. I de fall respondenterna använder 
metoder handlar det oftast om RUP eller delar av den. I RUP, som har en objekt-
orienterad ansats, anser en respondent dock att det inte finns något bra verktyg 
eller någon bra teknik för att just visualisera flöden och tabeller och blandar där-
för in andra metoder för detta ändamål. Just för att RUP har den objektorienterade 
ansatsen ansåg han att det är i princip omöjligt att bygga strukturen i en befintlig 
relationsdatabas med RUP. Övriga respondenter nämnde inte det här. Här ser vi 
att det kan finnas flera orsaker till varför en respondent menar att RUP inte har 
bra verktyg för detta ändamål medan övriga inte nämner det. 
 
Tänkbara orsaker kan vara att respondenten som nämnde det här ser en brist som 
inte dom andra ser eller så har han inte förstått innebörden fullt ut med RUP. Det 
kan också vara så att dom respondenter som inte nämner detta har löst problemet 
med integrationen mellan objektorienterad ansats och relationsdatabaser eller så 
har dom inte tillräckliga kunskaper om RUP för att inse att det är en brist som 
finns i metoden. Vi har dock själva alldeles för dåliga kunskaper om RUP för att 
kunna motivera vilken av orsakerna det skulle kunna vara. Det skulle även kunna 
vara någon helt annan orsak det handlar om. Vi har inte heller funnit belägg för 
detta i empirin så därför lämnar vi den frågan öppen. 
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Den respondent som nämnde visualisering som en faktor ansåg dock att dessa 
verktyg inte fungerade på ett tillfredsställande sätt i RUP. Ordspråket ”en bild 
säger mer än tusen ord” tycker vi passar in utmärkt när det gäller att få utvecklare 
och beställare/kunder att prata samma språk. Vi tycker därför det är en viktig fak-
tor att beakta vid utveckling av ett informationssystem. 

5.2.6 Trend 
Denna faktor beror på hur stor spridning en eller flera metoder har för tillfället. 
Alla respondenter nämnde några metoder som de använde eller kände till. Dessa 
metoder var RUP och XP, där framförallt RUP eller delar av RUP användes mer 
eller mindre av respondenterna i deras projekt. En av respondenterna vi intervjua-
de menade att användningen av RUP är spridd och många företag använder den 
metoden och att det för den anledningen var bra att känna till den metoden. I före-
taget där utvecklarna inte hade någon specifik metod att följa, utan skapade en 
Method-in-Action för varje utvecklingssituation, användes delar av RUP just ef-
tersom den har en stor spridning och kunde ge fördelar i framtiden för utvecklaren 
och företaget. I ramverket kan den här faktorn kopplas till den politiska roll en 
metod får vid ett systemutvecklingsprojekt, för att vinna kontrakt eller uppnå ISO-
certifieringar (Fitzgerald et al, 2002). Även Introna och Whitley (1997) menar att 
i vissa fall vill kunden att en metod ska användas och för att få uppdraget uppvi-
sas att den metoden används. Detta kan ses i följande svar när vi frågade om orsa-
ken till att han använde delar av RUP i sin Method-in-Action:  

”Dels är den ganska spridd, det är många som använder den.  
Det är lättare om man tar ur det som finns på marknaden och lär sig den  

 för att sedan få jobb inom det” 
 
Trend är något som nämns i många olika sammanhang och vi tycker att det kan 
var värt att nämna även här. Vi anser att det finns ett samband med faktorn att 
använda en viss metod för att få ett kontrakt med en kund som nämns i teorin. Det 
tycker vi speglar sig i att, när respondenterna väljer att använda en (eller delar av 
en) metod gäller det i första hand RUP. Att dom väljer att använda RUP anser vi 
har att göra med att det är den i särklass mest använda metoden/modellen för till-
fället och därför tycker vi trend är en faktor att ta med i sammanhanget. Vi anser 
även att en bidragande orsak till att respondenterna känner till så få metoder är 
just för att RUP används i så väldigt stor grad, rent allmänt inom systemutveck-
ling. Respondenterna studerar sin omgivning och ser då att det finns en metod 
som används av flertalet andra företag med samma inriktning.  

5.3 Summering 
Alla utom en av de faktorer som framkom som tänkbara i teorin, hittade vi även i 
vår undersökning. Det vi inte hittade belägg för var Makt, men detta behöver inte 
betyda att den inte har en påverkan. En tänkbar orsak till att Makt inte framträdde 
var att det används så få metoder och att företagets egna metoder är de som an-
vänds till störst del av respondenterna. Detta gör att utvecklarna kan metoden och 
det skapas ingen större konkurrens mellan utvecklarna att använda vissa metoder 
för att skapa egna fördelar och därmed höja sin status. En annan orsak kan vara att 
den faktorn kan ses som en negativ faktor av respondenterna som beskrivning 
över deras personliga egenskaper, vilket kan göra att den inte nämns av respon-
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denterna. Det kom även fram nya faktorer, Visualisering och Trend, utöver de 
från Teorin. 
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6. Avslutning 
I detta kapitel redogör vi vilka slutsatser vi kommit fram till. Därefter lägger vi 
fram förslag på fortsatt forskning och avslutar kapitlet med egna reflektioner över 
arbetet. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som påverkar system-
utvecklarens tillvägagångssätt vid skapandet av en Method-in-Action. Från teorin 
fick vi fram att Nytta, Tid, Storlek, Vana och Makt kunde vara tänkbara faktorer 
som kan påverka sammansättningen av en Method-in-Action. I vår undersökning 
fick vi stöd för att alla förutom Makt var faktorer som påverkade sammansätt-
ningen.  
 

• Nytta – Här utgår respondenterna från vilken användning och vilket resul-
tat som en metod ger. Finns det ingen nytta av att använda en metod så 
plockas den bort. Likaså om respondenterna ser att det finns behov av en 
metod eller delar av en metod så lägger respondenterna till den metoden 
eller metodkomponenten.. 

• Tid – För att snabba upp utvecklingsprocessen använder sig respondenter-
na antingen av delar ur en metod som dom vet går snabbare att använda el-
ler så avstår dom från att följa en metod i dess helhet och utelämnar vissa 
delar av metoden. 

• Storlek – Beroende på projektets storlek används metoderna på olika sätt. 
Vid mindre projekt frångår respondenterna metoderna eller så används 
enklare metoder i vissa faser för att respondenterna inte ska behöva doku-
mentera eller utföra uppgifter som hör samman med större projekt. I större 
projekt ses en nytta av att följa en metod för att ge kontroll över utveck-
lingsprocessen.  

• Vana – Att respondenterna modifierar metoder hänger ofta ihop med va-
nan av att använda en metod de lärt sig. Respondenterna känner större 
trygghet i att använda en metod som de känner till hellre än att lära sig en 
ny metod 

 
Utifrån det analyserade materialet kom det även fram att Visualisering och Trend 
är faktorer som påverkar systemutvecklarens tillvägagångssätt vid skapandet av 
en Method-in-Action. 
  

• Visualisering - Respondenterna plockar in metoder med beskrivningar 
som bättre visualiserar det som han/hon vill påvisa. Detta sker i skeden då 
utvecklaren vill visa någon form av resultat för kunden eller andra utveck-
lare.  Det görs då för att kunna förstärka/förtydliga uppfattningen om att 
det inom utvecklingsteamet och mellan utvecklare och kund/beställare ta-
las om samma sak.  

• Trend - Där såg vi att respondenterna ofta använde delar av en välkänd 
och spridd metod. I vår undersökning visade det sig att delar av RUP an-
vändes av de flesta respondenter i någon form. 

 
Vår undersökning visar att det används få metoder vid systemutveckling. Orsaker 
till det här är tidsbristen som uppkommer genom att sätta sig in och lära sig en ny 
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metod, samt att kunskaper och erfarenheter om olika metoder inte finns i den ut-
sträckning som är nödvändig för att kunna skapa en Method-in-Action enligt det 
ramverk som beskrivits i teoriavsnittet. Undersökningen visar även att systemut-
vecklare reflekterar över arbetet som gjorts, hur resultatet blev, men att reflektio-
nen sällan involverar valet av metod. Den reflektionen (eller brist på reflektion) 
hänger ihop med att systemutvecklarna inte känner till så många metoder och där-
för sker inte den reflektionen naturligt.   
 
Slutsatserna vi kan dra av denna undersökning är att det, förutom de faktorer som 
vi fann i teorin, finns ytterligare faktorer som påverkar sammansättningen av en 
Method-in-Action. Vi drar även slutsatsen att det oftast är kundmetoder som an-
passas till förmån för en metod utvecklaren är van vid. Generellt bland våra re-
spondenter var Vana, Tid och Storlek på projektet avgörande faktorer som påver-
kade att utvecklarna modifierade metoder.  

6.2 Fortsatt forskning 
Som vi tidigare skrivit är få undersökningar gjorda för att forska kring hur sy-
stemutvecklaren använder och skräddarsyr metoder i sitt dagliga arbete med sy-
stemutveckling. Vår uppsats syftade till att bidra med undersökning och forskning 
kring detta ämne. Under arbetet med uppsatsen framkom att metodkännedomen är 
begränsad hos de systemutvecklare vi har intervjuat. De kände till några få meto-
der och använde oftast sitt eget företags systemutvecklingsmetod. Oftast beroende 
på styrning från företaget att använda dess egen metod och att det inte fanns tid att 
lära sig nya metoder. Med en större styrning från företagen att systemutvecklaren 
ska följa en viss metod uppstår vissa frågeställningar som det finns intresse av att 
undersöka.  
 

• Hur agerar företagen för att tillse att deras egen metod är dynamisk och 
följer med i den snabba utvecklingen som råder inom IT-branschen. 

• På vilket sätt är kunskapsbyggandet för systemutvecklaren integrerat i fö-
retagets egen systemutvecklingsmetod 

 
Dessa frågeställningar ser vi att det bör forskas mer kring för att fördjupa kunska-
pen över hur systemutvecklingsmetoderna används och underhålls.  

6.3 Egna reflektioner 
Vi känner att om det funnits mer tid hade det varit bra med kompletterande inter-
vjuer för att respondenterna skulle kunna lära känna oss bättre och därigenom 
kanske ge oss ännu bättre underlag för undersökningen. För att ytterligare 
komplettera empirin skulle en fallstudie med observationer vid ett systemutveck-
lingsprojekt också ha kunnat ge oss mer förståelse och djupare insikt i hur en sy-
stemutvecklare går till väga vid sin metodanvändning.  
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Bilaga A 
 

Frågeguide.  
 

1. Beskriv/berätta om dina arbetsuppgifter i företaget? 
o Ansvarsområde 
o Arbetsuppgifter 
o Ensam/Grupparbete 

2. Hur ser din bakgrund ut inom det här området?  
o Utbildning 
o Yrkeserfarenhet 

3. Kan du/ni berätta om hur ni går tillväga vid ett systemutvecklingsprojekt?  
o Upptakt 
o Arbetsfördelning 
o Indelning av arbetet i faser 
o Uppföljning 
o Exempel 

4. Metodanvändning vid projektarbetet? 
o Används metoder 
o Vem avgör vilka metoder som ska användas 
o Hur sker uppföljning av metodanvändning 

5. Vilka faktorer anser du spelar in vid val av metoder vid ett projektarbete? 
o Yttre faktorer – kunder, standarder, utvecklingssammanhanget  
o Inre faktorer – organisationens riktlinjer, kvalitetskrav, företagsme-

tod 
6. Vad anser du påverkar sättet som metoden används på? 

o Hur följs den 
o Om den inte följs varför 
o Läggs det till komponenter, i så fall varför 
o OBS! Nämns Tid, Storlek, Nytta, Makt, Vana 

7. Om du skapat en egen metod kan du beskriva tillvägagångssättet för hur 
du skapade denna metod? 

o Tankar 
o Exempel, med motiveringar 

8. Vad blev resultatet vid de projekt där du/ni skapat er egen metod? 
o Vad tror du det berodde på? 

9. Fanns det någonting i metodvalet eller bristen på metodval som kan ha på-
verkat resultatet? 

10. Är det nåt du vill tillägga utifrån det vi diskuterat om, som du tycker vi 
glömt att nämna? 
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