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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka hur systemförvaltningsarbetet kan förbättras med agila meto-

der. Litteraturstudien omfattar teori om förvaltning och agila metoder samt teori om agil förvalt-

ning. Denna referensram blev sedan ett underlag för den empiriska undersökningen som genom-

fördes som en fallstudie. Detta gav oss möjlighet att se ifall användning av en agil metod har lett 

till förbättringar i vissa av de svagheter som finns i systemförvaltningsarbetet. 

Slutsatsen från studien visar att vissa svagheter i systemförvaltningsarbetet kan förbättras med 

agila arbetsprocesser. Agila metoder med fördel kan användas för att skapa struktur i arbete och 

för att uppmuntra förvaltningen till nära samarbete med verksamheten när systemet förändras. 

Agila metoder kan bidra till bättre kunskapsöverföring, kommunikation och uppmuntra till själv-

styrning inom teamet vilket leder till bättre resultat och kortare ledtider. Däremot anser vi att 

agila metoder brister på att ge verktyg för att hantera oförutsatta händelser som ska hanteras inom 

förvaltning och att inte finns något bra stöd för dokumentation inom förvaltning. En ytterligare 

svårighet är att metod användning kan bli rutin på längre sikt. Slutligen finns inget stöd att han-

tera det kunskapsbortfall som sker när en kompetent person lämnar teamet. 

 

Nyckelord: Agil förvaltning, systemförvaltning, agil manifest.   
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ABSTRACT 

The objective of our study is to look how software maintenance can be improved when agil 

principles are applied. The literature study included theory about software maintenance and is-

sues that has been identified there, and also agile methods together with agil maintenance. This 

frame of reference then became the basis for the empirical investigation. The study was con-

ducted as a case study which gave us an opportunity to examine whether use of an agile method 

has led to improvements in some of the shortcomings and weaknesses of software maintenance. 

 

The conclusion from this study indicates that some weaknesses in system maintenance can be 

improved when agile processes are used. Agile methods can be advantageously used to structure 

maintenance work flow and to encourage the maintenance to work closely with the business 

when changes in the system are carried out. Agile methods can help to improve knowledge 

transfer, communication, and encourage self-management within the team which leads to better 

results and shorter cut off times. However, we believe that agile methods are lacking in provid-

ing tools to manage acute and non-exposed events that must be handled within the maintenance 

also the method lacks of how to support documentation. A further difficulty is that agile meth-

ods may become a routine when used for a longer period. Finally method cannot contribute with 

knowledge drop off that is caused when a competent person leaves the team. 
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1 INLEDNING 

I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för studiens problemområde. Inledningsvis 

beskrivs bakgrund, problemdiskussion och problemformulering. Därefter sammanfattar vi 

studiens syfte och forskningsfråga. Slutligen redovisa de avgränsningar vi har valt. 

1.1 BAKGRUND  

En mängd modeller där hela livscykeln för systemutveckling beaktas finns allmänt tillgäng-

liga. Andersen (1994) delar in ett informationssystems liv i följande generella faser;  

 Förändringsanalys  

 Systemering  

 Realisering  

 Implementering  

 Förvaltning och drift  

 Avveckling 

Agila systemutvecklingsmetoder har funnits på marknaden ungefär ett decennium medan de 

underliggande koncepten och praktisk tillämning har funnits tillgängliga betydligt längre tid. 

De agila metoderna sägs vara uppbyggda av positiva erfarenheter från äldre systemutveckl-

ingsmodeller. Det som inte har fungerat har modifierats eller tagits bort (Cronholm, 2008). 

  

Intressant nu, menar till exempel Des Greer (2011) i sin artikel att det inte finns någon över-

enskommelse om vad de Agila systemutvecklingsmetoder är mer än att den gemensamma 

nämnaren för dem är att de försöker att svara på behovet att utveckla programvara snabbt i en 

miljö med snabbt föränderliga krav. Det finns ett flertal olika tillämpningar av agila metoder 

däribland Scrum och Extreme Programming, vilka branschtidningar på senare tiden har skrivit 

mycket om (Larsson, 2008).  

När projektet kring det nyutvecklade systemet slutar, finns systemet kvar och har flyttats till 

förvaltningsfasen. I förvaltningsfasen ska systemet förbättras på det sätt att det fortfarande 

stödjer kärnverksamhetens mål på ett bra sätt. Enligt Brandt (2008; 2010) finns det i Sverige 

en väl etablerad definition för systemförvaltning, som Intressegruppen för Systemförvaltning 

(ISF) bestående av 300 medlemmar från större organisationer i Sverige, har fastställt:

  

Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att administrera 

och hantera ett informationssystem i drift, så att det under dess hela livs-

tid effektivt bidrar till att uppfylla verksamhetens mål. 

Brandt (2005) förklarar att gränsen mellan systemutveckling, systemförvaltning och avveckl-

ing inte är exakt eller tydlig. Även Nordström och Welander (2007) beskriver att beroende på 

organisationens syn på förändringskrav behandlas liknande krav som nyutveckling eller för-

valtning. Men Bergwall och Welander (1996) vill göra skillnaden tydligare och menar att för-

ändringsarbetet inte bör drivas som nyutveckling då det gör arbetet omständigt. Nordström 

och Welander (2007) delar systemförvaltningen i två huvudtyper; vidmakthållande och vida-
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reutveckling. Vidmakthållande är en kombination av felrättningar, användarstöd och daglig 

IT-drift och underhåll, medan vidareutveckling består av anpassningar och förbättringar. 

De tre senaste decennierna har fokus legat på nyutveckling och förvaltning saknar därmed den 

mångfald av tekniker, metoder och verktyg som systemutvecklingsområdet har haft (Bergwall 

& Welander 1996). Även Andersen (1994) beskrev i sin bok förvaltningsfasen med några få 

meningar. Enligt vår uppfattning har de akademiska studierna koncentrerat sig mycket på ny-

utveckling av informationssystem. Intresset för systemförvaltning har ändå ökat under senare 

år. En möjlig förklaring för det ökade intresset för förvaltning är att det samlade värdet på det 

befintliga systemet ökar (Nordström & Welander, 2000; Brandt, 2005). Oavsett ökat intresse 

menar många att det fortfarande har lägre status att arbeta med förvaltning jämfört med att 

arbeta med nyutveckling (Nordström & Welander, 2000; Glass, 2004; Brandt, 2004).  

Vårt intresse för ämnet växte allt eftersom litteratursökningen visade att systemförvaltning har 

hamnat i skuggan av systemutveckling, även om det är den mest tidskrävande och dyraste 

fasen i livscykelmodellen enligt många författare. Agila systemutvecklingsmetoder har varit 

på frammarsch sedan 1990-talet och det finns mycket litteratur och forskning kring dem. Men, 

det saknas enligt vår uppfattning forskning inom hur agila metoder kan användas inom 

systemförvaltning och vilken påverkan de har på förvaltningsarbetet. Denna slutsats hade 

även en annan författare kommit på. Inom examensarbeten ”Scrum som utvecklingsmetod” 

har Martin Levin kunnat identifiera att det finns” [en] otydlig bild över hur Scrum -projekt 

överförs från utveckling till förvaltning. Det hade därför varit intressant att forska kring det 

och se om hur Scrum fungerar” (Levin, 2008).  

1.2  PROBLEMDISKUSSION 

Intresset har ökat för förvaltningen eftersom den kostar mycket pengar. Förvaltningen av be-

fintliga IT-system är ganska kostsam eftersom administration, förändring och förvaltning av 

system alltid behövs i en verksamhet för att systemet ska kunna anpassas till verksamhetens 

behov och förändringar (Brandt, 2004). Systemförvaltningskostnader är enligt Brandts tidi-

gare undersökningar större än kostnader för systemutvecklingen (Brandt, 2005). I förvalt-

ningslitteraturen uppskattas kostnaden för förvaltningsfasen till någonting mellan 35 % - 75 % 

eller 20 % - 80 % (inklusive drift) av totala kostnaden för systemet under dess livstid (Nord-

ström & Welander, 2000; 2002; Glass, 2004). I sin rapport anger Brandt (2008) att aktuella 

siffror för Sverige är 18 % systemutveckling, mot cirka 48 % förvaltning och drift 33 %. 

Ofta beskrivs även förvaltning som ett problemfokuserat område och ses inte som en skap-

ande verksamhet, även om endast 17 % av kostnaden beror på ren rättning av systemet och 60 

% går åt till förbättringar i systemet (Glass, 2004). Oavsett vilken typ av förändring som sker i 

förvaltningen är kompetent personal den viktigaste tillgången för att bedriva effektiv system-

förvaltning enligt Brandt (2004) som också påpekar att förvaltning generellt sätt har lägre 

status jämfört med utveckling av nya produkter. 

Brandt (2004) beskriver att det ofta saknas en helhetsbild över systemets liv. Även när det 

gäller förändringsarbetet är risken stort att strukturen i systemet försvinner (Nordström & 

Welander, 2000). Vidare förklarar författarna att förvaltning har ofta fokus på informationssy-

stemet och inte på verksamheten i organisationen systemet stödjer vilket kan leda till problem. 

Det finns ytterligare några problem som att ändringsarbetet är dokumenttungt (Nordström & 



Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning 2012 

 

3 

 

Welander, 2000) vilket Brandt (2004) håller med och säger även att rollbeskrivningar ofta är 

otydliga och inte aktuella (Brandt, 2004).  

Dekleva (1992) har studerat de vanligaste problemen i systemförvaltningsarbetet inom alla 

förvaltningskategorier och han sammanfattar cirka 19 vanliga problem. Nedan finns ett antal 

problem från studien listade: 

 Hantera ändringsprioritet. 

 Obefintlig eller bristande systemdokumentation.  

 Anpassning till snabba förändringar i kärnverksamheten.  

 Stor eftersläpning av ändringskrav.  

 Källkoden i befintliga system är komplex och ostrukturerad.  

 Svårigheter att förstå och möta användarnas förväntan.  

 Brist på erfarenhet när systemförvaltare lämnar gruppen eller företaget.  

  

 (Dekleva, 1992). 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Vi tror att en möjlighet att övervinna några av problem inom förvaltning är att använda agila 

metoder. Agila metoder har kunnat förbättra produktiviteten, kund- och arbetstillfredställelsen 

när de har används inom utvecklingsfasen. De har även visat sig att fungera väl när de an-

vänds av erfarna team (Dybå & Dingsøyr, 2008).   

Hur fungerar agila utvecklingsmetoder i systemförvaltningen? Företagen som har börjat an-

vända agila metoder i förvaltning har upptäckt positiva effekter som bättre kod, kortare testti-

der och bättre kunskapsöverföring samt mer samhållning i teamet vilket uppnåtts genom att 

metoderna har synliggjort problem som finns i processen (Larsson, 2008). Svensson & Höst 

(2005) som har forskat på agil förvaltning ger en mer försiktig syn på saken, men de anser att 

agila metoder lämpar sig även för förvaltningsfasen.  

 Kan det som kännetecknar agila metoder erbjuda lösningar även till några av de problemen 

som finns i förvaltning? Det agila manifestet förespråkar hög interaktion, vikten av funge-

rande programvara, kundsamarbete och anpassning till föränderliga krav (Manifest för Agil 

systemutveckling, 2012). Utifrån dessa egenskaper hos agila metoder tycker vi att metoderna 

kan vara ett förbättringsverktyg för systemförvaltningsarbetet.  

Då den största delen av förvaltningsarbetet är att göra förbättringar (Glass, 2004, Brandt, 

2005) tror vi att agila metoder kan förbättra en del av de brister och svagheter som har identi-

fierats inom systemförvaltningsarbetet och att moderna organisationer kan effektivisera sin 

systemförvaltning med hjälp av agila metoder. 

Än så länge är det endast få forskare som har undersökt hur agila metoder lämpar sig inom 

förvaltningen. En av de svåraste delar av agil förvaltning är att hantera befintlig kod som finns 
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i systemet som ska förvaltas (Svensson & Höst, 2005) eftersom agila metoder främjar enkel-

het och snabb förändringstakt (Manifest för Agil systemutveckling, 2012). Hanssen et al. 

(2009) påpekar också att systemets struktur kan försämras när systemet blir äldre och det har 

skett många förändringar. Flera forskare menar att agila metoder behöver anpassning när de 

används inom förvaltning (Svensson & Höst, 2005; Kajko-Matsson & Nyfjord, 2009).  

Vi tycker att det är intressant att undersöka närmare vilka förbättringar som kan ske i system-

förvaltning när en agil metod har implementerats. Finns det verktyg och tekniker som ger till-

räckligt stöd för förvaltning?  

1.4 SYFTE  

Syftet med studien är att få djupare kunskap kring, och förståelse för, hur agila systemutveckl-

ingsmetoder påverkar förändringsarbetet i systemförvaltning för förbättring och vidareut-

veckling av befintliga IT-system. Kan metoderna genom de karaktäristiska drag som finns i 

figur 1 leda till att vissa av de brister och svagheter som finns i systemförvaltningsarbetet för-

bättras och på vilket sätt kan problemen lösas? Vidare undersöker vi vilka fördelar och nack-

delar som kan identifieras när en agil metod används inom systemförvaltning.  

1.5 FORSKNINGSFRÅGA  

För att studera hur agila metoder påverkar arbetet i systemförvaltningsfasen har vi ställt föl-

jande forskningsfråga:   

 Hur systemförvaltningsarbetet kan förbättras med agila metoder? 

1.6  AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att studera agila metoder inom systemförvaltning från ett användarperspektiv. Med 

användare menar vi här de som använder metoden i förvaltningsarbetet. I studien kommer inte 

alla aktiviteter i systemförvaltningen att studeras utan fokus ligger på förändringshantering 

dvs. förbättring, anpassning och vidareutveckling av IT- system. Inom området agila metoder 

kommer vi att avgränsa oss till att studera de karakteristiska drag för agila metoder som besk-

rivs i figur 1. Studien hanterar därmed inte implementering av agila metoder. 

1.7 BEGREPPSMODELL  

Vi har valt att illustrera de centrala begreppen i vårt arbete och hur de relateras till varandra i 

figur 1. Med denna begreppsmodell vill vi tydligt visa våra utgångspunkter för att utföra stu-

dien. Modellens syfte är att visa sambanden mellan vårt undersökningssyfte, referensram, 

frågor och resultatet vi förväntar oss. 

Principer och dess egenskaper i begreppsmodellen är hämtad från den teoretiska referensra-

men för studien. Den gråa baggrundsfärgen visar vilka delar vi har valt att studera vidare i 

studien. Den första delen, livscykelmodell och informationssystem, är ett begrepp som omfat-

tar hela systemets liv och därmed omfamnar delarna vi har valt att studera i vår studie. De 

egenskaper som kännetecknar agila metoder beskrivs i blocken till vänster. Dessa är kärnprin-

ciperna från det agila manifestet. Därefter, till mitten, följer de principer som kopplas till den 
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agila metoden Scrum, som exemplifierar en agil metod i vår studie. Nästa block illustrerar 

några egenskaper som ofta kopplas till systemförvaltningen. Därifrån kan man följa en pil till 

de olika åtgärdstyper som hanteras i systemförvaltningen. Slutligen, illustreras en förenklad 

bild över hur studien har utförts. 

 

Figur 1 Modell över centrala begrepp i arbetet 
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2 TEORI 

I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensram som vi har använt oss av i denna 

studie. Utgångspunkten för referensramen finns illustrerad i figur 1. Begreppen i modellen 

beskrivs med hjälp av tidigare studier och litteratur. Inledningsvis beskrivs systemets livscy-

kelmodell, därefter följer beskrivning av agila metoder som exemplifieras genom metoden 

Scrum. Teoriavsnitt forsätter med en beskrivning av förvaltning och dess problemområden. 

Slutligen avslutas kapitlet med en kort sammanfattning av andra studier som vi har hittat om 

agil förvaltning.  

2.1  LIVSCYKELMODELL INOM SYSTEMUTVECKLING  

Livscykelsmodellen är en central term inom systemutveckling och präglar hur man ser på 

utveckling och förvaltning. Modellen är grunden till hur systemutvecklingsarbetet sker och 

alla delar i en livscykelmodell ingår i systemutvecklingsarbetet även om arbetet sker på olika 

sätt beroende på vilken metod som har valts. Andersen (1994) beskriver livscykelmodellen på 

ett bra sätt och därför har vi valt att använda hans beskrivning över de olika faserna som finns 

i modellen.    

Livscykelmodellen delar in systemutveckling av informationssystem i sju olika faser. Den 

första fasen, förändringsanalys, är en fas för undersökning av problem och möjligheter. An-

dersen (1994) påpekar vikten av denna fas och menar att utan en bra analys är det omöjligt att 

forma ett bra system. Felaktig analys går inte att korrigera efteråt i de följande faserna. Fasen 

följs av systemering och består av analys, och utformning. Beskrivningar som tas fram i 

denna fas är viktiga för att de främjar kommunikation mellan människor utan att hela tiden 

observera verkligheten själv eller genom att försöka minnas hur verkligheten var. Beskrivning 

är alltså ett sätt att fånga verkligheten för att kunna analysera verkligheten eller en viss aspekt 

av verkligheten djupare oberoende av tid och rum. Efter systemeringsfasen följer realisering 

och implementering av systemet vilket är starten för användandet av systemet. Förvaltning 

och drift är en fas som består av eventuella korrigeringar och förbättringar av systemet där 

man kan utnyttja driftinstruktioner och erfarenhetsmaterial från användarna. Förvaltningsfa-

sen följs av avveckling av systemet, vilket sker om andra system tar över nuvarande systemets 

uppgifter, eller om verksamheten läggs ner. (Andersen, 1994). 

 

 

 

 

                  Utveckling 

 
Figur2 Livscykelmodellen för systemets livcykel (Andersen 1994, s. 41).  

 

2.2 AGILA SYSTEMUTVECKLINGSMETODER 

Förändrings-    Analys     Utformning    Realisering     Implementation    Förvaltning & drift    Avveckling 

analys 
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Rötterna för agil systemutveckling finns flera decennier tillbaka i tiden. Redan från 1950- 

talet finns exempel där inkrementell, iterativ och evolutionär utveckling användes för att nå 

framgång i projekt. Dessa egenskaper kännetecknar agil utveckling. Den sekventiella vatten-

fallsmetoden sågs ofta som en standard för systemutveckling under de kommande decennier-

na, men det har även funnits projekt och utvecklare som har tagit stöd från iterativ och inkre-

mentell utveckling (Larman & Basili, 2003).  

Populariteten med de moderna agila metoderna har exploderat på 1990-talet. Böcker och stu-

dier har lyft fram och uppmuntrat iterativ, inkrementell och evolutionär arbetssätt för en bre-

dare publik och flera olika tillämpningar av tankesättet har tillkommit (Larman & Basili, 

2003). Många inom systemutvecklingslitteraturen menar att agila metoder bör användas som 

systemutvecklingsmetod för att övervinna problem i de äldre plandrivna och sekventiella me-

toderna som vattenfallsmetoden vilken introducerades redan på 1970-talet (Larman, 2005).  

De flesta akademiska studierna om agila metoder är fallstudier som lämpar sig i utvecklings-

fasen, menar Dybå & Dingsøyr (2008) som har studerat ett antal empiriska studier om agila 

metoder. Studierna har haft fokus på de sociala och mänskliga faktorerna hos agila metoder. 

Det finns även en del jämförande studier, som påpekar att den största skillnaden mot till ex-

empel äldre traditionella utvecklingsmetoder är inom projektledning. Framgångsfaktorer som 

Chow & Cao (2007) har bekräftat är; hur leveransstrategin ser ut, hur agila tekniker används 

och vilken kompetens gruppen har. Det finns även andra viktiga faktorer inom projekt, men 

till skillnad från de tre ovannämnda är dessa inte nödvändiga för ett lyckat resultat.  

2.3  AGILT MANIFEST 

2001 samlades erfarna representanter från olika lättrörliga metoder bland andra XP, DSDM 

och Scrum för att lägga grunden för Agile Alliance. Tillsammans har nätverket publicerat ett 

manifest som förklarar de huvudprinciper som bör prioriteras i utvecklingsarbetet när agila 

metoder tillämpas (Larman & Basili, 2003). 

Det officiella manifestet för agil systemutveckling lyder: 

”Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att 

utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till väns-

ter mer (Manifest för Agil systemutveckling, 2012).  

För att stärka manifestet har gruppen även definierat tolv principer för utvecklingsarbetet. 

Manifestet och principerna har mycket fokus på enklaste möjliga och flexibla arbetssätt och 

kundfokus, där fungerande programvara efter varje leverans är det viktigaste (Manifest för 

Agil systemutveckling, 2012). 
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2.3.1 FUNGERANDE PROGRAMVARA  

Ordet Iterativ betyder en upprepad handling (Nationalencyklopedin). Agila metoder känne-

tecknas av korta, funktionsdrivna iterationer som syftar att skapa några specifika lösningar åt 

gången. Iterationer är ofta tidsbestämda, och inkluderar samtliga steg som finns i utvecklings-

arbetet. Verksamheten mäter framgången i form av en fungerande programvara. Kundens 

viktigaste uppgift är att identifiera och prioritera funktionalitet som stödjer kärnverksamheten 

och som sedan ska planeras i iterationer för att snabbt kunna skapa en fungerande program-

vara (Millett et al., 2011). 

Utvecklarnas fokus är att skapa en fungerande programvara och inte att skapa omfattande 

dokumentation (Manifest för Agil systemutveckling, 2012). Utvecklarna anser ofta att doku-

mentationen finns i koden och tung dokumentation med omfattande kravspecifikation eller 

koddetaljer är inte heller att föredra eftersom att de föråldras snabbt. Det finns behov för 

dokumentation enligt Selic (2009). Han menar att det är svårt att försöka förstå systemet ge-

nom att undersöka koden, även om utvecklaren är erfaren. Selic föreslår istället agil doku-

mentation. Han menar att syftet med dokumentation är att den stödjer kommunikation genom 

att visa struktur, funktionalitet och designlogiken bakom det komplexa systemet vilket gör 

förändringsarbeten enklare och snabbare (Selic, 2009).  

2.3.2 ANPASSNING TILL FÖRÄNDRING 

Både manifestet och principerna lyfter fram förändringen som en positiv faktor och föränder-

liga krav välkomnas i alla stadier av projektet. Förändring används till för att öka kundens 

konkurrensfördel (Manifest för Agil systemutveckling, 2012). Syftet med agil utveckling är 

att snabbare svara på förändringskrav. Detta kan ske genom att teamet kan kommunicera ef-

fektivt genom att sitta fysiskt nära varandra och genom att använda rak kommunikation där 

t.ex. whiteboardtavlor utnyttjas. Ett annat sätt för ett team att snabbare svara på förändrings-

krav är att tiden mellan ett beslut som fattas och att beslutet verkställs kan minimeras. Detta 

kan ske genom att användarexperter är tillgängliga för teamet och helst som en del av teamet 

(Cockburn & Highsmith, 2001).  

2.3.3 KUNDSAMARBETE 

De finns ett starkt krav för kontinuerligt samarbete mellan ”Verksamhetskunniga och utveck-

lare” (Manifest för Agil systemutveckling, 2012).  Det agila teamet arbetar efter prioritering 

från den verksamhetskunniga (Millett et al., 2011). Genom samarbetet har användaren möj-

lighet att förstå konsekvenser av designbeslut som tagits och snabbt se hur den tänka designen 

fungerar i praktiken (Cockburn & Highsmith, 2001). Studier visar även att kunderna uppskat-

tar möjligheten att ge och få återkoppling, men det kan bli påfrestande att vara tillgänglig för 

ett projekt under en längre period (Dybå & Dingsøyr, 2008). 

2.3.4 INDIVIDER OCH INTERAKTION   

Projekt bör bygga på ”motiverade individer” som kan arbeta i en bra miljö och som får det 

rätta stödet för arbetet (Manifest för Agil systemutveckling, 2012). En agil process behöver 

agila människor och organisationer, förklarar Cockburn och Highsmith (2001).  Det betyder 

att mycket fokus ställs på individens förmåga men även att grupper uppmuntras att vara själv-

organiserande team som har möjlighet att strukturera om sig för att bli så effektivt som möj-
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ligt (Cockburn och Highsmith, 2009). Lättrörliga grupper kännetecknas av självstyrning och 

intensiv samverkan, inom och över organisationsgränserna. Självstyrning betyder att teamet 

kan möta olika utmaningar genom att strukturera om sig. Teamet bör ha gemensamt fokus, 

respektera varandra och ha ömsesidigt förtroende. En snabb beslutprocess som baseras på 

samarbete möjliggör även att oklarheter kan hanteras på ett bra sätt (Cockburn & Highsmith, 

2001). Fokus på teamet och utvecklarna är starkt i agila metoder och kanske därför den mest 

nöjda användargruppen av agila metoder är utvecklarna själva (Dybå & Dingsøyr, 2008). 

När kompetenta människor kan arbeta i ett team och organisation som genomsyras av bra 

kommunikation och samspel höjer det produktiviteten i teamet till ännu högre nivå än vad en 

enskild talang kan leverera. Genom olika tekniker kan teamet arbeta gemensamt för att för-

bättra kunskapen och skickligheten hos individer. Agila metoder främjar teamets ansvars-

känsla då teamet åtar sig arbetsuppgifter, istället för att bara ansvara för leveransen utan be-

stämmanderätt (Cockburn & Highsmith, 2001).   

2.4 SCRUM 

Scrum används som ett typfall av agila metoder i vår studie. Metoden tillämpar de olika tek-

niker som baseras på de principer som kännetecknar agila metoder. Ett exempel på en sådan 

teknik är daglig Scrummöte som innebär löpande personlig kommunikation inom teamet.     

Scrum hämtar inspiration från Japansk produktutveckling, ”sashimi”, som använde små tvär-

funktionella team och iterationer för utveckling. Metoden beskrevs i sin ursprungliga form 

redan 1987 av skaparna Jeff Sutherland and Ken Schwaber. Men först på 90-talet började me-

toden kallas för Scrum (Cockburn & Highsmith, 2001). 

Scrum marknadsförs som en undersökande och anpassningsbar metod. Projektet ska resultera 

i ”mjukare” mjukvara och på det sättet svara på föränderliga krav. Metoden beskriver inte 

utvecklingsarbetet i detalj utan varje projekt har unika problem som ska hanteras och teamet 

har bästa verktyget att göra detta under de omständigheter de har (Sutherland & Schwaber, 

2011) 

2.4.1 ARTEFAKTER 

Scrum består av tre huvudartefakter; Produkt Backlog, Sprint Backlog och Burndown Grafen. 

Produkt Backlog  

Är en färdplan till den färdiga produkten, en levande dokument som beskriver funktionaliteten 

och kraven (Sutherland & Schwaber, 2011). Produktägaren ansvarar för kraven och prioriterar 

kontinuerlig kvarvarande funktionaliteten (Millett et al., 2011). 

Sprint Backlog 

Den del av Produkt Backlog väljs för den aktuella iterationen (Sutherland & Schwaber, 2011).  

Burndown graf 

Visualiserar hur sprinten utvecklas och visar vilka aktiviteter är kvar för sprinten (Millett et 

al., 2011).  

2.4.2 SCRUM ROLLER 



Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning 2012 

 

10 

 

Ett Scrum team består av produktägare, utvecklingsteamet och Scrum Master skapar som till-

sammans ansvarar för leverans under Scrum–projektet. 

Produktägare 

Produktägaren har ansvaret för produkten och dess vision, funktionalitet och maximering av 

ROI (Return of Investment). Ibland är kunden och produktägaren en och samma person (Sut-

herland & Schwaber, 2011). 

Teamet 

Teamet utför själva arbetet och ska bestå av 5-9 individer som är kompetenta att ta fram pro-

dukten (eller en del av produkten) vilken definieras av produktägaren (Sutherland & Sch-

waber, 2011). 

Scrum Master 

Scrum Masters uppgift är att se till att teamet och produktägaren har möjlighet att ta fram det 

den bästa möjliga produkten. Det betyder att Scrum Master hjälper andra att förstå Scrums 

principer och att använda dessa effektivt. Ibland är någon i teamet Scrum Master men i större 

projekt bör en person arbeta heltid med uppgiften (Sutherland & Schwaber, 2011). 

2.4.3 AKTIVITETER 

Scrumprojekt består av en serie (oftast 3-8) tidsbestämda (ungefär 30 dagar långa) iterationer 

som kallas för sprint. Samtliga faser som kravhantering, analys, design, programmering han-

teras under en sprint, men målet är att även leverans ska ingå. Balansen mellan utvecklarnas 

arbetsro och kundens krav på framsteg ska säkerställas under samtliga sprintar (Sutherland & 

Schwaber, 2011).   

En sprint startar alltid med ett förberedande möte ”Sprint planering”. Mötet delas upp till två 

delar. Första delen syftar till att teamet ska förstå vad produktägaren behöver. Tillsammans 

(under Scrum Masters ledning) definieras de högst prioriterade aktiviteterna från produkt 

backloggen. Under diskussionen kan teamet ge idéer till produktägaren för att kunna göra 

produkten till någonting ännu bättre. Deltagarna definierar även vad det betyder att en aktivi-

tet är utförd och klar. Syftet är att deltagarna ska förstå varandra. Andra delen av mötet kon-

centreras på hur uppgiften uppfylls. Ett sätt att demonstrera självstyrning är att teamet väljer 

den andelen hög-prioriterade aktiviteter som de anser att de kan avsluta under sprinten. Akti-

viteterna bryts ner till mindre uppgifter som hanteras i prioritetsordning (Sutherland & Sch-

waber, 2011).  

Mötet, daglig Scrum, är en kort uppdatering om vad som har hänt sedan förra mötet, vilka 

frågor och hinder som finns för att avsluta den pågående aktiviteten, och vad som ska göras 

före nästa möte. Syftet med mötet är att utvecklingsteamet har möjlighet att dela kunskap vil-

ket förstärker det självstyrande teamet och förståelsen för vad som är viktigast. För att kunna 

styra sig själv, ska teamet veta hur det går för dem. Därför anger varje utvecklare hur många 

timmar som kvarstår att avsluta den pågående aktiviteten i Sprint Backloggen. Resultatet 

sammanfattas i sprint Burndown grafen som placeras väl synlig för alla för att främja kom-

munikation (Sutherland & Schwaber, 2011).  

All onödig dokumentation minimeras, uppföljning och planering ska ske på rätt nivå. Tanken 

är att teamets produktivitet ökar, när de får koncentrera sig på själva utförandet. Därför ska 

Scrum Master hantera många administrativa uppgifter. En viktig princip är att inga nya aktivi-
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teter läggs i Backlog under Sprinten vilket främjar utvecklarnas arbetsro och tillåter kreativitet 

att prova sig fram med designen. Detta ger även ledningen och kunden möjligheten att se 

framsteg. Scrum Master hjälper intressenterna att förstå detta (Sutherland & Schwaber, 2011).  

Varje sprint har en bestämd längd, och ska inte förlängas även om allt inte avslutas i tid. 

Sprinten avslutas med granskning där teamet och produktägaren gemensamt går igenom 

sprinten för att ge återkoppling till varandra och till kunden. Syftet är att produktägaren förstår 

vad som har hänt med produkten och hur teamet fungerar. Genomgången ska vara en diskuss-

ion som främjar förståelsen för möjligheter och eventuella problem. En kontinuerlig leverans 

är ett fokusområde inom agila metoder och därför demonstreras den nya funktionaliteten efter 

varje iteration om möjligt. Då har produktägaren möjlighet att ge återkoppling om själva pro-

dukten. Scrum Master verifierar att teamet har blivit klart. De eventuella oklara aktiviteterna 

ska föras tillbaka till Produkt Backloggen och omprioriteras (Sutherland & Schwaber, 2011).   

”Sprint Retrospective” är ett annat möte som sker i slutet av sprinten. Teamet ges då möjlig-

het att reflektera över framgångar under sprinter och vad som gick fel. Teamet, produktägaren 

och Scrum Master deltar på mötet (Millett et al., 2011). Fokusen är att utvärdera metoden och 

förbättringarna ska implementeras till följande sprint (Sutherland & Schwaber, 2011).    

2.5 SYSTEMFÖRVALTNING 

Med systemförvaltning avses underhåll och förbättring, vidareutveckling och förändring av 

IT-system efter att systemet sätts i drift. Verksamheten kan utvecklas genom att förändra och 

förbättra sina IT-system och anpassa dem efter verksamhetens förändringar, behov och krav. 

Systemförvaltningens mål är att uppfylla användarnas krav och verksamhetens mål (Brandt, 

2004; 2005; Nordström & Welander, 2002; 2007). 

Internationellt ses systemförvaltning ha teknisk tillhörighet, medan det i Sverige anses ligga 

mellan teknik och samhällsvetenskap. I internationell forskning handlar systemförvaltning 

mest om antingen teknik/programutveckling eller människor/management medan i svensk 

forskning fokuserar IT-stödets samspel med verksamheten som systemet ska stödja (Nord-

ström & Welander, 2002). 

Driftfunktionen hjälper att det dagliga användandet av systemet ska ske ”på bästa möjliga 

sätt” och att löpande korrigeringar, bedömning av större underhåll görs kontinuerligt. Paral-

lellt med driften sker kontinuerlig kontroll av kvalité vilket i vissa fall kräver att man gör små 

eller stora förbättringar (Andersen, 1994).  

Enligt Brandt (2004)  är systemförvaltning något nödvändigt och viktigt i de företag och or-

ganisationer som har IT- system i sina verksamheter. Författaren tycker att man bör redan i 

utvecklingsarbetet för system fundera på systemförvaltningsarbete och utföra och använda ett 

antal åtgärder som har med det att göra. Författaren säger att det finns några speciella tillfällen 

i utvecklingsarbetet, då det kommande förvaltningsarbetet borde beaktas. Dessa tillfällen är; 

förstudie, projektplanering, kravspecificering och projektavslut. 

Brandt säger att ”systemförvaltning behövs primärt för att ändra informationssystem och/eller 

tjänst och stödja affärsverksamheten i form av användarstöd av olika slag” (Brandt 2005, s 

38). 



Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning 2012 

 

12 

 

I undersökningen som Brandt gjorde 2008 på de 200 största företagen i Sverige angående 

systemförvaltning, visade det sig att de viktigaste ”situationsfaktorerna” som bör bli uppfyllda 

för att lyckas med systemförvaltningsarbetet är kunskap om verksamhetens behov, tillgång till 

kompetent personal och definierat leverantör/ägarförhållande (Brandt, 2008, tabell 19.1). 

2.5.1 SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELL 

De flesta stora organisationer har idag en individuell modell för förvaltningsarbete. IT-

verksamheten länkas ihop med kärnverksamheten gällande systemförvaltning via systemför-

valtningsmodellen som är en modell för planering för utförandet av förvaltningsarbete i verk-

samheten (Brandt, 2000). I ett nyare verk definierar Brandt (2010) systemförvaltningsmodell-

en som ” en detaljerad beskrivning av de processer, rutiner, aktiviteter och artefakter som 

anges i förvaltningsstrategin och som i övrigt långsiktigt behövs för att bedriva förvaltning av 

IT- relaterade system och tjänster” (Brandt 2010, s. 30). Brandt (2010) säger vidare att 

systemförvaltnings modeller är riktlinjer och rekommendationer för hur man önskar system-

förvaltningsarbetet ska genomföras och det är inget absolut krav att ha en modell och att det 

finns olika modeller som skriver olika företeelser i verkligheten. 

Förvaltningen av system blir mer och mer komplicerad och svår ju fler komplexa IT-system 

det blir. Därför är det viktigt att förvaltningsverksamheten har ett planerat och väl strukturerat 

arbetssätt för förvaltning av dessa system. En systemförvaltningsmodell kan användas som 

beskriver hur arbetsprocessen för förvaltningen av system bör bedrivas. Modellen är anpassad 

till att stödja företagets/organisationens förvaltningsobjekt. Det som förvaltas är förvaltnings-

objektet och det är ofta flertal IT-system som blir förvaltningsobjektet i en systemförvalt-

ningsverksamhet (Nordström & Welander, 2007). 

2.5.2 FÖRVALTNINGSORGANISATION 

En systemförvaltningsorganisation består av ett antal processer, roller och samverkan mellan 

rollerna. Förvaltningsorganisationens huvudsakliga mål är att sköta och styra förvaltningen av 

förvaltningsobjektet (Nordström & Welander, 2002). Brandt (2004) definierar systemförvalt-

ningsorganisation som ”[en] systemförvaltningsorganisation är en miniorganisation i en orga-

nisation, med ett antal roller, funktioner, processer och relationer som styr systemförvalt-

ningsarbetet” (Brandt 2004, s.83). Det finns enligt Brandt (2004) olika antal roller i en organi-

sation beroende på organisationens storlek och behov av mer systemförvaltningsarbete. Större 

företag har oftast fler olika roller i olika förvaltningsorganisationer. Rollerna kommer både 

från affärs- och IT-verksamhet. En person kan ha fler roller i samma organisation eller i flera 

organisationer. Förutom rollerna förekommer det andra grupperingar som till exempel IT-råd, 

styrgrupp och referensgrupp. 

2.5.3 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET 

Med förvaltningsverksamhet avses det som görs inom ramen för förvaltning och kan brytas 

ner till aktiviteter (Nordström & Welander, 2007). Systemförvaltningsverksamhet bedrivs i 

organisationer som använder IT – system. Enligt Brandt (2010) ligger förvaltningsverksamhet 

mellan IT-verksamhet och affärsverksamhet. I vissa organisationer sker förvaltningen bara 

inom IT-verksamhet eller helt externt. Systemförvaltningsverksamhetens arbete är enligt 

Nordström (2005, s. 258) ”arbetet att kontinuerligt styra, stödja, vidmakthålla och vidareut-

veckla permanenta förvaltningsprodukter där IT-system ingår som delar, med syfte att säker-
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ställa tillgänglighet och avsedd nytta i objektverksamheten.”  Systemförvaltningsverksamhet-

ens huvudaktiviteter är att ge användarstöd/kunskapsstöd till användare, hantera förändringar, 

styra förvaltningsarbetet och underhålla alla IT-system i drift. För att styra verksamheten an-

vänds oftast någon modell för styrning (Nordström 2005; Nordström & Welander, 2007).  

Förvaltningsarbeten kan klassificeras genom att kategorisera efter åtgärdstyp. De vanligaste 

åtgärdstyperna är korrigering, förbättring, anpassning och sanering. Antalet åtgärdstyper kan 

vara olika beroende på verksamhetens storlek och antalet IT-system som förvaltas (Brandt, 

2004). 

2.5.4 ROLLER I SYSTEMFÖRVALTNING 

Hur man väljer att fördela ansvaret kan dock vara olika inom olika organisationer. Enligt 

Brandt (2004) finns det ungefär sju olika roller inom systemförvaltningsarbete men det kan 

finnas fler eller färre antal roller i en organisation för systemförvaltningsarbete beroende på 

komplexitet och antal olika system som behöver förvaltas i en organisation. En person kan ha 

flera roller för systemförvaltningen i organisationen. 

 Nedan beskrivs rollerna för systemförvaltning, enligt Brandt (2004). 

Förvaltningsledare 

Förvaltningsledaren är ansvarig för förvaltning och säkerheten av ett eller flera system. Som 

uppgift ska förvaltningsledaren administrera, planera, och följa upp förvaltningsarbetet av 

systemen och har ansvar för bland annat förberedning av systemändringar och driftsättningar, 

uppdatering av förvaltnings- och systemdokument och ger förslag på förbättringar. 

Informationsägare 

Informationsägaren har ansvar för all information som används av ett eller flera system i or-

ganisationen och ser till att information används och hanteras på rätt sätt och att de stödjer 

verksamheten. Han/hon fattar beslut om information, till exempel beslut om behörigheten till 

informationen, om det finns behov för nyutveckling, vidareutveckling, förvaltning och av-

veckling av information etc. Han kontrollerar uppdateringar och ändringar och Produktägare. 

Produktägare 

Produktägaren har ansvar för en eller flera informationssystem med tillhörande tjänster. 

Han/hon fattar beslut om systemens förvaltning och är ansvarig för informationssäkerhet. Det 

är produktägarens uppgift att teckna avtal med systemägare och att följa gällande systemför-

valtningsstrategi m.m. 

Systemansvaring 

Systemansvarige är den som administrerar system och ser till att systemägarens mål uppnås i 

praktiken. Systemansvarig har som uppgift att identifiera alla önskemål dvs. begäran och krav 

för förändringar, värderar och prioriterar dem, gör beställningar som behövs och kontrollerar 

att ändringar blir gjorda. Systemansvarige har ansvar för t.ex. analys av utbildningsbehov, 

uppföljning av förvaltningsarbete.  

Systemförvaltare IT 

Systemförvaltare administrerar och följer upp förändringsarbetet för ett eller flera system. 

Han/hon leder och medverkar i ändringsarbetet och avrapporterar till förvaltningsledare 

och/eller chef för systemförvaltning eller motsvarande och får arbetsuppgifter från systeman-
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svarig inom affärsverksamhet. Systemförvaltare har ansvar för bland annat att se till att be-

gärda ändringar genomförs, medverkar i ändringsarbetet och uppdatera ändringsdatabasen. 

Systemrättsägare 

Systemrättsägaren har liknande ansvar som systemägaren men eftersom det som regel är en 

leverantör eller en annan part som äger systemet då har systemrättsägaren inte ägaransvaret 

för systemet eftersom endast systemägaren har rätt att använda systemet. Han/hon har ansvar 

för bland annat framtagning av systemförvaltningsbudget och systemförvaltningsplan, till-

lämpning av säkerhetapolicy och systemförvaltningsstrategin. 

Systemägare 

Systemägaren har övergripande ansvar för den verksamhet som systemet ska stödja och fattar 

viktiga beslut om systemet. Han/hon bestämmer om nyutveckling, vidareutveckling, avveckl-

ing och förvaltning av system behövs och ska göras. Systemägaren har som ansvar att bland 

annat ta fram systemförvaltningsplan och systemförvaltningsbudget och teckna avtal med 

produktägaren och har ägaransvaret för systemet. 

2.5.5 FÖRVALTNINGSAKTIVITETER 

De mest frekventa förekommande aktiviteterna som ingår under förvaltningsarbetet beskrivs 

nedan enligt Nordström & Welander, (2002; 2007). Nordström och Welander (2007) tycker 

att daglig IT- drift och underhåll bör betraktas som en del av förvaltningsverksamhet och ingå 

under aktiviteterna för förvaltningen av system. Författarna tycker att drift och systemförvalt-

ning går in i varandra medan Brandt (2005) sätter en gräns mellan drift och förvaltningen. 

Förvaltningsstyrning 

Förvaltningsstyrning innebär verksamhetsplanering av systemförvaltningsverksamheten och 

avser de aktiviteter för styrning och administrering av förvaltningsarbetet. Aktiviteterna är 

utarbetande av förvaltningsplan inklusive budget och avtal, beställningar, prioriteringar, upp-

följning, prognostisering, planering och genomförande av förvaltningsmöten, rapportering till 

styrgrupp och optimering av förvaltningsorganisationens arbete. Marknadsföring och utvärde-

ring är ytterligare två aktiviteter i förvaltningsstyrningen. 

Användarstöd 

Med användarstöd avses ofta stöd till slutanvändarna av system och omfattar de aktiviteter för 

att ge användarna stöd i problemsituationer samt aktiviteter för att förebygga problem, utbilda 

och informera användaren inom IT-system. Användarna får svar på frågor som rör systemet 

och systemanvändningen. Syftet med användarstödet är att slutanvändaren använder systemet 

på ett effektivt och fungerande sätt. 

Daglig IT-drift och underhåll 

Avser de åtgärder och aktiviteter för att hantera tekniska infrastrukturer och IT- system med 

syftet att göra IT-systemet tillgängligt för användare. Arbetet med drift och underhåll kan vara 

till exempel att utföra säkerhetskopior, övervaka och köra IT-system, filöverföring, förebyg-

gande och hantering av problem (Nordström & Welander, 2007). 

Ändringshantering 

Med ändringshantering avses samtliga aktiviteter från det att ett ändringsbehov uppstår till 

dess att ändringen är införd. Rättning, anpassning, förbättring och sanering av befintligt IT-

system är de aktiviteter som ingår under ändringshantering. Syftet är att systemen är korrekta 

och aktuella och att ändringer möter behovet för förändringen. Vid ändringar finns olika änd-
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ringsstrategier, det kan vara att genomföra ändringar, avvisa och ej genomföra ändringar, an-

passa objektverksamheten efter IT-systemet eller att använda IT-systemet till annat än ur-

sprungssyftet. 

Nordström och Welander (2000) nämner förändringar som en central aktivitet i systemför-

valtning och menar att jämförelsevis få organisationer har uppmärksammat arbetssättet i sam-

band med förändringsarbetet. Författarna tycker inte att förändringsarbetet bör drivas som 

nyutveckling eftersom det gör arbetet omständigt. 

2.6 AGILA METODER I SYSTEMFÖRVALTNING 

Antalet studier som koncentrerar sig på agil förvaltning är begränsad. Nedan finns resultat 

från några av de studier som har gjorts inom området. Alla studier nedan är fallstudier och 

samtliga författare menar att det finns ett behov för fler studier inom områden. Svensson och 

Höst (2005) har undersökt hur agila metoder kan implementeras i en förvaltningsorganisation. 

Kajko-Mattsson & Nyfjord (2009) har tagit fram en agil förvaltningsmodell där de beskriver 

hur ett agilt tillvägagångssätt kan se ut. Hanssen et al. (2009) har identifierat vilka utmaning-

ar, möjligheter och framtids visioner finns för agil förvaltning. 

Svensson och Höst (2005) menar att en organisation oftast behöver anpassa den agila metoden 

något så att den stödjer förvaltningsarbetet på ett bra sätt. Anpassning behövs ifall miljön där 

informationssystem finns och förvaltningsteamet arbetar är komplex. Komplexmiljö betyder 

att miljön består av ett antal olika men sammanhängande system. I en sådan miljö kan det 

vara svårt att tillämpa till exempel kontinuerlig testning, vilket är en praktik som beskrivs i 

agila metoder. En annan viktig slutsats är att det är viktigt att teamet förstår den agila proces-

sen och terminologin som används och att det har stöd från ledningen för att tillämpa agil me-

tod. Det viktigaste fördel med agil metod visade vara att kunskapsöverföring blev mer effek-

tiv då agila metoder främjar kommunikation. Genom bättre kommunikation kunde teamet 

även öka produktiviteten (Svensson & Höst, 2005).  

I en studie, som gjordes av Kajko-Mattsson & Nyfjord (2009), definieras en agil förvaltnings-

process ’Evolution and Maintenance Process Model’ vilken forskarna sedan utvärderade med 

hjälp av några organisationer. Forskarna undersökte vidare vilka aktiviteter ingår i förbered-

ningen av ändringen (visionen, förändringsplan och iterationsplanering), och vilka aktiviteter 

ingår i när själva ändringen genomförs (förberedning av iteration, daglig statusmöte, utveckl-

ing och avslut). Forskare menar att agila metoder inte går att använda inom förvaltning rakt 

av, utan att metoden behöver förändras något.  

Ett viktigt resultat från studien var också att teamet kunde vara mer agil när förändringen ge-

nomfördes jämfört med att förändringen förbereddes. Det som forskarna lade till i sin modell 

handlade om kontraktshantering och kravspecifikation som ansågs vara nödvändiga inom 

förvaltning. Forskarna summerar att det viktigaste resultatet av studien är att genom bra pla-

nering kan lättrörligheten ökas om man samtidigt har kontroll över produktvisionen, mål och 

hur dessa mål kan uppfyllas (Kajko-Mattsson & Nyfjord, 2009). 

 

Hanssen et al. (2009) har studerat fenomenet ’Software Entropy’ och hur den påverkar för-

valtning där agila metoder tillämpas. ’Software Entropy’ förklarar fenomen där systemet för-

ändras över tiden och som resulterar i att strukturen i systemet försämras samtidigt. Försäm-

ringen sker stegvis. Fenomenet är en utmaning för organisationer där agila metoder tillämpas 
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inom förvaltningsfasen eftersom lättrörliga metoder förespråkar enkelhet samt snabb och kon-

tinuerlig respons till förändring. Saknaden av struktur kan till exempel leda till ”Kodsmällar” 

där förändringar ger oväntade konsekvenser i andra delar av koden. Komplexiteten hos sy-

stemet gör det svårt att förstå kodstruktur och dess beteende. Detta leder bland annat till långa 

inlärningsperioder för nya utvecklare. En ytterligare konsekvens är att eftersom det är svårt att 

överblicka vilka konsekvenser som förändringar ger, kan det förhindra teamet att förändra 

koden. Ett sätt att hantera problematiken med det sistnämnda är att hela systemet publiceras 

om för säkerhetens skull. Andra utmaningar, enligt forskarna, är hur dokumentationen bör 

hanteras inom agil förvaltning. Numera menar många förespråkare av agila metoder att det 

räcker att dokumentationen finns i koden. Tidigare har man kanske föredragit andra metoder 

och därför finns inte dokumentationen i koden. 

Testning kan också bli en utmaning på grund av mängden av kod och korsande referenser blir 

det svårt att testa hela systemet systematiskt. Att göra regressionstester för hela systemet med 

hög belastning i slutet av iterationen är svårt. Oviljan att förändra kan då förstärkas, eftersom 

testning blir så omfattande uppgift. För att hantera dessa svårigheter hade teamet olika lös-

ningar. En lösning var att ha en expert i varje team. Detta gjorde att teamet bättre kunde lösa 

olika uppgifter, men och andra sidan gjorde det teamet mer sårbar då man var beroende av 

experten (Hanssen et al., 2009). I studien sammanfattar författarna att de flesta agila metoder 

beskriver processen som att den börjar med en tom sida och slutar med en leverans. Det som 

händer efter releasen och i förvaltningsfasen diskuteras inte i agila metoder (Hanssen et al., 

2009). 
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3 METOD  

I detta kapitel redogör vi för vår forskningsprocess för att läsaren ska kunna granska uppsat-

sen och kunna ta ställning till resultatet. 

3.1 VAL AV FORSKNINGSANSATS 

Forskning som baseras på tidigare teorier inom samma problemområde kallas för deduktiv 

ansats. Det betyder att teorin prövas och härleds i verkligheten med vetenskapliga metoder. 

Forskare analyserar data och teorin för att hitta ett mönster och ett förhållande mellan teori 

och empiri, sedan dras slutsatser utifrån detta. Studien styrs då av teorin. I de induktiva studi-

erna samlar forskaren data oftast med flera olika metoder, tolkar och analyserar insamlat 

material och genererar ny teori utifrån det (Bryman & Bell 2005). Vi har en teoretisk bak-

grund för vår studie som beskriver principer, processer, svårigheter och möjligheter inom 

agila metoder och systemförvaltning. Denna referensram har vi sedan använt oss av för att 

undersöka hur olika begrepp refererar till varandra i verkligheten och detta innebär att vi an-

vänder oss av en deduktiv ansats för vår studie. Vår avsikt har inte heller varit att generera ny 

teori från fenomenet vilket gör att vår ansats inte är induktiv.  

3.2 FORSKNINGSSTRATEGI 

All forskning behöver en lämplig forskningsstrategi som stödjer syftet väl. Om inte frågeställ-

ningar och teori går att översätta till lämpliga mätinstrument, är forskningen meningslös 

(Svenning, 2000 ). Forskningsstrategin utformar studien på det sättet att studien kan svara på 

forskningsfrågan. Valet av forskningsstrategi styr forskaren att välja datainsamlingsmetod och 

avgöra vad som är relevant data och vilka slutsatser som kan dras för att svara på forsknings-

frågan (Yin, 2003). Det finns två olika forskningsstrategier som forskare utgår ifrån den kvan-

titativa och kvalitativa forskningsstrategin (Bryman & Bell, 2005). I den kvantitativa forsk-

ningen kvantifieras det insamlade data. Resultatet presenteras med kvantitativa analysmo-

deller. Resultatet av studien generaliseras mot den population som urvalet representerar. Syf-

tet med studien är att hitta samband och förklaringar mellan olika variabler.  

Den kvalitativa forskning är en tolkande forskning som söker beskrivning och förståelse för 

den existerande sociala verkligheten och vardagslivets ”mikropraktiker” genom empiriska 

studier. (Alvesson & Deetz, 2000). I den kvalitativa analysen av empirin visar forskaren om 

teorin är stämmer i verkligheten visar forskaren om teorin stämmer med verkligheten, och 

vilka skillnader och likheter finns. Analysen resulterar slutsatser från de verkliga exemplen 

(Svenning, 2000). Syftet med kvalitativa studier är att få en djupare förståelse för verkligheten 

utifrån individernas uppfattning av verkligheten de lever i. Det betyder att det finns flera olika 

verkligheter utifrån individernas uppfattningar (Bryman & Bell 2005).  

 

Vår uppsats är en kvalitativ studie till sin karaktär. Vi har valt denna forskningsstrategi för att 

vårt syfte är att nå en djupare förståelse och få mer detaljerad information om hur agila meto-

der fungerar i systemförvaltning. Det är viktigt att respondenterna har möjlighet att med egna 

ord beskriva sina erfarenheter av metoden i deras arbete. Vi samlar in data, analyserar och 

tolkar data utifrån respondenternas uppfattning av fenomenet vi studerar. Då vårt syfte är att 

beskriva hur fenomenet existerar i verkligheten anser vi att en kvalitativ metod är mer pas-

sande som undersökningsmetod för vår studie. 
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3.3 FALLSTUDIE  

Fallstudie innebär undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, 

en grupp individer, en organisation eller en situation, händelse eller en plats. Det går att stu-

dera fler än ett fall till exempel fler organisationer. I studier med syfte att studera processer 

eller förändringar används ofta fallstudie som undersökningsdesign (Patel & Davidson, 2003). 

 

Syftet med en fallstudie är att öka kunskap kring ett aktuellt fenomen genom en empirisk 

undersökning i den omgivningen där fenomenet finns i det verkliga livet och där gränserna 

mellan fenomenet och omgivningen inte är så klara och tydliga (Yin, 2003 ). Materialet sam-

las ofta in genom ett antal olika metoder som intervjuer, observationer och enkäter (Svenning 

2003; Yin, 2003). Enligt Gable (1994)  är möjligheten att presentera, utforska och upptäcka 

hög, med fallstudie som forskningsdesign. Däremot är deduktionsmöjlighet, kontrollbarhet, 

repeteringsmöjlighet och generaliserbarheten ganska låg med denna forskningsdesign. Om 

forskningen undersöker endast en organisation kan flera analysenheter finnas genom att stu-

dera ett antal underenheter i en organisation. Underenheter kan vara till exempel arbetsgrup-

per (Yin, 2003).  

 

Eftersom vårt syfte är att utforska och presentera hur en agil metod används i ett verkligt fall 

har vi valt att använda en kvalitativ metod i form av en enkel fallstudie för att genomföra stu-

dien. Valet att använda fallstudien som undersökningsmetod grundar sig på att vi vill jämföra 

ett teoretiskt ramverk med en praktisk tillämning. 

3.4 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudier är väsentliga för hela studien, men har avgörande roll i början av studien då 

forskaren har behov av stöd för att kunna finna möjliga frågeställningar och finna lämpliga 

teorier som presenterar forskningsområdet (Svenning, 2000). Vi började vår studie med en 

litteraturgranskning där vi hade som syfte att hitta relevanta teorier inom förvaltning och agila 

metoder. 

Genom litteraturstudien upptäckte vi att det endast finns fåtal studier om agil förvaltning och 

dessa i sin tur refererar till forskning som drivits inom systemutveckling och agila metoder. På 

grund av bristen på befintliga teorier inom agil förvaltning har vi valt att använda teorier om 

både agila metoder och systemförvaltning som vi har kunnat relatera till varandra. Eftersom 

forskning inom agila metoder och även inom förvaltning är så omfattande, valde vi att göra 

några begränsningar. Inom agila metoder valde vi att koncentrera oss till kärnprinciper från 

den agila manifestet. Inom området systemförvaltning valde vi av att avgränsa studien till 

förändringsarbetet. En ytterligare avgränsning inom förvaltning är att vi har valt att studera 

enbart några av de problemen som ofta kopplas mot förvaltning. Dekleva (1992) har i sin stu-

die definierad 19 stycken förvaltningsproblem och vi har valt ut några av dem problemen som 

vi kommer att studera i empirin och se om de kan förbättras med tillämpningen av agila me-

toder i förändringshanteringsaktiviteter i systemförvaltningen. Problemen vi har valt är vanligt 

återkommande och sådana som vi tror agila metoder med sina karakteristiska drag och förde-

lar bör kunna påverka. De problem som hamnar utanför förändringshanteringen valdes bort 

dvs. de problemen i andra förvaltningsaktiviteter såsom förvaltningsstyrning, användarstöd 

samt drift och underhållsaktiviteter eftersom studien avgränsar sig endast till förändringshan-

teringsaktiviteter i systemförvaltningen och de problem som relateras till denna aktivitetska-
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tegori t.ex. ändringsprioritering men kan även vara gemensamma problem som finns även i 

andra aktivitetskategorier till exempel problemet då en kompetent person lämnar teamet. 

 Vi valde artiklar genom att läsa abstract, och genom referenser som andra författare hade 

använt. De artiklar som motsvarade studiens syfte inkluderades i studien. Genom teorier och 

tidigare studier har vi fått mer förståelse för problemet och det har hjälpt oss att skapa en refe-

rensram för vår egen empiriska studie. Utifrån de befintliga teorier vi har studerat, kunde vi 

bestämma vilket empirisk information skulle samlas in, hur informationen ska tolkas och se 

hur resultatet förhåller sig till befintliga teorier.   

Teorin till den här uppsatsen innefattar böcker, aktuella rapporter och artiklar som vi har be-

dömt som tillförlitliga och relevanta för vår studie. Artiklarna och studier som hänvisas till 

söktes i databaserna Scopus och IEEE Xplore Articles. Vi har även använt google scholar. 

Sökorden som har använts är  ’Agil Software Development’, ’Scrum’, ’Maintenance’, ’Agile 

Maintenance’ och ’systemförvaltning’. Vi har även använt bibliotekets databas Lucia för att 

hitta relevanta böcker som även refererats av andra i samma problemområde. 

3.5 URVAL 

Vi valde undersökningsfallet eftersom vi ansåg att vi kunde få relevant empirisk data som 

därmed hjälpte oss att svara på studiens syfte och forskningsfrågan. För att få relevant empiri 

relaterat till vår forskningsfråga och studies syfte samt att få olika synvinklar valde vi att in-

tervju några olika personer med olika roller i det valda undersökningsobjektet. Intervjuade 

personer var de som har jobbat med en agil metod inom systemförvaltning under en längre 

tid. 

3.5.1 FORSKNINGSOBJEKTET 

Teamet vi studerat arbetar i en svensk offentlig organisation som har en intern IT avdelning. 

Formellt tillämpar organisationen en förvaltningsmodell i förvaltningsverksamheten. Vi 

kommer inte att beskriva organisationens förvaltningsmodell, -organisation och -

verksamheten i mer detalj eftersom det inte ger stöd till att uppfylla studiens syfte och skulle 

hamna utanför ramar för studiens avgränsningar. 

Studerade teamet är ett förvaltningsteam som jobbar med förändringsarbete för ett internt, 

stort IT-system som är en datawarehouselösning som sattes i drift i början av 2000 - talet. 

Teamet tillämpar den agila metoden Scrum för att hantera förändringar i systemet. I teamet 

arbetar åtta personer på hel- eller deltid. Syftet med systemet var att underlätta dataleveranser 

för externa kunder genom att samla in grunddata till ett tillhandahållande system. Idag stödjer 

systemet även andra syften. Den används internt i ajourhållningsprocesserna som organisat-

ionen har samt i kvalitetssäkringssyfte. I systemet görs löpande underhåll, och det har konti-

nuerligt anpassats till nya interna och externa krav. 

3.5.2 RESPONDENTER 

Vi har valt att intervjua tre personer från Scrumteamet för att få en bild över hur de arbetar 

med agila metoder. En av respondenterna arbetade som Scrum Master och de två andra arbe-

tar som databasutvecklare. De officiella rollerna som Scrum Master haft i den formella orga-

nisationen heter systemförvaltningsansvarig (SFA) och applikationsansvarig (AA). Rollen 
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SFA har kontakten mot verksamhetssidan och rollen AA ansvarar för den tekniska delen av 

systemet. Scrum Master, som vi intervjuade, har jobbat med systemet sedan slutet av 90-talet.  

Databasutvecklaren A har arbetat i teamet ett par år tillbaka och databasutvecklaren B har 

arbetat med systemet sedan slutet av 90-talet.  

 

Numera har teamets roller förändrats och Scrum Master har bytt arbetsuppgifter. Databasut-

vecklaren A har tagit över rollen Scrum Master med den officiella benämningen applikations-

ansvarig. 

3.6 DATAINSAMLING   

Efter litteraturstudien genomfördes den empiriska studien. Eftersom vår studie är en kvalitativ 

studie med en deduktiv ansats valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer som 

metod för datainsamling. Fallstudien genomfördes i ett team som använder agil metod inom 

förvaltning.  

 

Semistrukturerade intervjuer är en typ av kvalitativa intervjuer och innebär att samma frågor 

ställs till samtliga respondenter. Frågorna är öppna utan fasta svarsalternativ och respondenter 

svarar fritt på frågorna på sitt eget sätt. Det är viktigt att forskaren har förkunskaper och är 

förberedd inom det studerade området (Patel & Davidson, 2003). Vi har valt att använda oss 

av typen semistrukturerade intervjuer eftersom författarna Alvesson och Deetz (2000) menar 

att det finns fördelar med att använda de i kvalitativ forskning. Fördelen är att respondenter-

nas erfarenheter, kunskaper, föreställningar och intryck kan beaktas och dokumenteras på ett 

rikare sätt. De menar att data som samlas in är rik och meningsfull för forskningens syfte. 

3.7 ANALYS AV DATA  

Det är viktigt att redovisa tillvägagångssättet vid bearbetning av kvalitativ data (Patel & Da-

vidson, 2003). Syftet är att från en begränsad mängd data begripa problematiken man under-

söker. Kvalitativ analys är inte lika exakt som kvantitativ analys men har istället en känslighet 

som tillåter att visa nyanser. I bästa fall kan det ge nya infallsvinklar för kända fenomen. Pro-

cessen är cyklisk, materialet läses ‘om och om igen’ för att få nya infallsvinklar. Forskaren 

sätter etiketter för begrepp och allt eftersom analysen sker skärps den successivt (Svenning, 

2000). Analysmetoden som Yin (2003) föreslår för fallstudier kallas för ’mönstermatching’. 

Arbetssättet i mönstermatchning bygger på att det empiriska undersökningsresultatet jämförs 

med i förväg uppsatta kriterier för att kunna identifiera olika lösningar. Det betyder att mönst-

ret från den empiriska undersökningen jämförs med den teoretiska referensramen (Yin, 2003).  

För att behålla insamlat data samtliga intervjuer spelades in och transkriberades efteråt. Data 

lästes igenom och sedan sorterades efter teman och nyckelord som beskrevs i begreppsmo-

dellen (figur 1). Samtliga respondenternas svar kring teman samlades sedan ihop för att vidare 

analysera svaren. Vi har sedan tagit bort all data som identifierar den organisationen vi har 

studerat.  

 

I vår studie används Yins mönstermatching som analysmetod. Vi har sammanfattat det empi-

riska undersökningsresultatet i kapitel fyra. Det empiriska resultatet samlades under de olika 

teman som visas i figur 1. De bearbetad empirisk data jämfördes först mellan de olika respon-
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denternas svar. I kapitlet fem analyseras det insamlade materialet kring teman för att kunna 

identifiera likheter och skillnader i mellan teori och empiri. Vi har sedan dragit slutsatsen uti-

från den jämförelseanalysen mellan teorin och empirin.  

3.8 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Både validitet och reliabilitet handlar om hur noggranna mätningarna är.  

 

Validitet 

Med validitet menar man att man undersöker det man avser att undersöka (Bryman & Bell 

2005). Validitet handlar om hur forskaren lyckas fånga den unika situationen i sin studie, ge-

nom hela forskningsprocessen. Vad gäller datainsamlingen kopplas validiteten till om forska-

ren lyckats skaffa det underlag som krävs för att göra en trovärdig slutsats (Patel & Davidson, 

2003).  Patel och Davidson (2003) menar att varje kvalitativ studie är så unik att det inte går 

att sätta några regler eller procedurer för att säkerställa validiteten. Yin (2003) däremot menar 

att det finns sätt att höja validiteten även i fallstudier och delar begreppet vidare till inre -, 

yttre - och begreppsvaliditet. 

 

Intern validitet  

Intern validitet berör relationen mellan orsak och verkan, och om denna relation i studien är 

giltig. Sambandet får inte vara falskt eller bara en tillfällighet. Ett exempel är att det finns ett 

korrekt samband mellan studiens slutsatser och det empiriska resultatet (Yin, 2003).  

  

Extern validitet 

Extern validitet handlar om i hur hög grad man kan generalisera studiens resultat till andra 

miljöer och till andra grupper (Yin, 2003). Bryman (2011) menar att kvalitativa forskningsre-

sultat är svåra att generalisera utöver den situation i vilken de producerades, det är inte möjligt 

att generalisera resultaten till andra miljöer och liknande situationer och resultatet gäller bara 

för det fallet man undersöker (Bryman, 2011). Yin (2003) menar att generalisering kan göras 

mot existerande teorier. 

  

Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet ämnar sig åt att verifiera om studien mäter det den ämnar mäta. En risk mot 

detta är subjektiva bedömningar som forskaren har (Yin, 2003). Forskaren kan stärka validitet 

genom att välja flera olika datakällor som olika personer, platser eller tidpunkter. Då kan 

forskaren studera samma fenomen i olika sammanhang för att sedan kunna tolka variationen 

hos fenomenet (Patel & Davidson, 2003).   

 

För att stärka uppsatsens validitet har vi försökt tänka igenom hela forskningsprocessen.  

Den inre validiteten förstärktes genom att följa upp resultatet med de intervjuade. I dataana-

lysen har vi sedan jämfört empirin mot teorin för att sedan dra slutsatser som är relevanta för 

att svara på studiens syfte. Eftersom vi endast har studerat ett fall är det svårt att upprätthålla 

den externa validiteten. För att stärka upp begreppsvaliditeten har vi under hela processen sett 

till att vi håller ramar för studiens syfte och att teori, empiri och analys hänger ihop och blir 

utgångspunkt för studiens slutsatser för att kunna svara på forskningsfråga. Vi tycker att vi har 

kunnat skaffa de underlag som krävs för att göra trovärdiga slutsatser. Vi har använt multipla 
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källor. I litteraturstudien har vi försökt hitta relevant teori som stödjer studiens syfte. Vi har 

sedan försökt att hitta intervjufrågor som täcker teorin. För att få relevanta svar på intervjufrå-

gorna har vi varit noga att välja undersökningsfall och respondenter som har bra kännedom 

om ämnet. På detta sätt har vi kunnat ställa frågor som är relevanta för vår studie. Vi har även 

försökt att vara så objektiva som möjligt under datainsamlingen. När resultatet analyserades 

har vi noggrant skilt våra egna tankar från empirin och teorin.  

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet för en undersökning är tillförlitligt dvs. om resulta-

tet blir detsamma om undersökningen genomförs på nytt. Reliabilitet är oftast mer aktuellt för 

kvantitativ forskning. I kvalitativa forskning är reliabilitetsbegreppet väldigt nära begreppet 

validitet som gör att kvalitativa forskare sällan använder begreppet reliabilitet (Patel & David-

son, 2003). Bryman (2011) menar att kvalitativa forskare har andra begrepp som tillförlitlig-

het vilket innebär att studien är trovärdig, överförbar, pålitlig och objektiv. Vi har försökt höja 

tillförlitligheten i vår undersökning genom att beskriva vårt tillvägagångssätt så noggrant som 

möjligt. Vi har även testat våra intervjufrågor med en person för att säkerställa att de uppfattas 

rätt och att vi använder begreppen på konsekvent sätt. Genom att förstärka vår studies validi-

tet tycker vi att vår studies resultat blivit mer tillförlitligt. Men resultatet skulle kunna bli an-

norlunda om studien görs på nytt vid senare tillfälle eftersom organisationen förändras konti-

nuerligt och efter ett tag kan teamet ha fått andra förutsättningar för sitt arbete och arbetssitu-

ationen förändras. Teamet t ex. hinner då få lära sig mer om agila metoden de använt och an-

passa metoden mer efter sina arbetsuppgifter och ha andra synpunkter och åsikter om metoden 

eller att teamet byter till en annan metod.  
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4 EMPIRI 

I följande kapitel går vi genom den empiriska undersökningen som vi har gjort. Syftet med 

kapitlet är att visa hur teamet använder den valda typfallen av agila metoder Scrum i prakti-

ken. 

4.1 SYSTEMFÖRVALTNING OCH DEN AGILA METODEN SCRUM 

Scrum Master beskriver att systemet övergick ganska osynligt in till förvaltningsfasen då ut-

vecklingsprojektet blev klart. Systemet har utvecklats kontinuerligt, enligt respondenterna. De 

menar också att nya användningsområden (interna kvalitetssäkring och ajourhållningsproce-

sessen) som har tillkommit har varit oplanerade, ”det var det enklaste sättet att göra så och det 

har fungerat väl”, menar databasutvecklaren B. Organisationen tillämpar formellt ingen speci-

fik lättrörlig metod, men att arbetssättet beskrivs som agilt enligt Scrum Master. Databasut-

vecklare B förklarar att de fick in en stor systemförändring där teamet byggde upp nya in-

skrivningsrutiner. Scrum Master beskriver vidare att teamet valde att börja tillämpa Scrum för 

att “vi skulle få lite liv och fart på det hela” och för att dåvarande projektledaren som hade 

gått en kurs om Scrum. Ingen av de andra medlemmarna i teamet har gått någon kurs om me-

toden. Alla teammedlemmar beskriver att de inte använder metoden plikttrogen utan beskriver 

att de har tagit “godbitarna” från det och anpassat det för sig så att det ska vara enkelt att följa. 

Scrum Master förklarar också att de inte har gjort en uppföljning kostnadsmässigt och funde-

rar att “ vi är ungefär samma teamstorlek i alla år. Det finns ingen total kostnad sedan innan”.  

 

Scrum Master beskriver även att under den tiden som teamet har använt den agila metoden 

Scrum utvecklades själva förvaltningsorganisationen mycket. I början fanns ingen uttalad 

förvaltningsmodell i organisationen, som det finns idag beskriver hon. Scrum Master förklarar 

att de bland annat har fått uttalade förvaltningsroller, organisation och förvaltningsplaner efter 

att man har börjat tillämpa modellen.  

4.2 ROLLER 

Våra respondenter berättar att de officiella rollbeskrivningarna kommer från förvaltningsmo-

dellen. Nedan sammanfattas hur respondenterna beskriver rollerna. 

 Produktägare ansvarar för hela grunddata objektfamiljen och rollen sitter “högre upp i 

organisationen ” vilket betyder att de inte kan systemet på detaljnivå. Rollen heter 

Förvaltningsledare enligt teamet.  

 Scrum Master leder teamets arbete. Rollen ansvarar för två områden. Det första an-

svarsområdet är verksamhetsbenen som har kontakt med kunder och användare och 

kallas formellt för Systemförvaltningsansvarig (SFA). De andra ansvarsområdena är 

den tekniska sidan av förvaltningsarbetet med systemet och kallas formellt för appli-

kationsansvarig (AA). Numera har Scrum Master endast ansvar för den tekniska sidan 

av systemet och är inte ansvarig för verksamhetssidan.  

 Teamet består av åtta databasutvecklare som ansvarar för förändringsarbetet i syste-

met. 
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4.3 ARTEFAKTER  

Våra respondenter förklarar att de använder Produkt Backlog för att planera och prioritera 

arbetet. Användning av dokument har dock förändrats över tiden. Burndown Grafen används 

inte längre. Scrum master beskriver att förvaltningsplanen gäller för hela året och “där är vi 

(teamet) bidragande”. Vidare beskriver hon att “Alla som använder vårt system och är bero-

ende (av systemet). De kommer in med krav och så sätter man ihop planen med grova drag 

och det är den som är vårt Produkt Backlog”. Enligt teamet är Sprint Backlog en “att-göra-

lista” och databasutvecklare B sammanfattar ”iterationsplaneringarna är för att styra vad vi 

ska göra i närmaste tre veckorna”.  

 

Burndown grafen ritades enligt scrum master ”för att visa hur det går” och att den ofta visade 

att teamet inte riktigt höll planen vilket enligt Scrum Master berodde på de oförutsedda hän-

delser som kan ske mitt i en iteration. Hon sammanfattar att ”vi har inte brytt oss så mycket 

om vi har kommit ner till noll. Det har varit intressantare att se trenden så att vi har kunnat 

rapportera till beställaren att den här kommer nu att dra ut i tiden”.    

4.4 AKTIVITETER 

Scrum Master och databasutvecklarna beskriver att de har gjort gemensam bedömning om 

vilka aktiviteter som valdes till en iteration. Databasutvecklaren B berättar att små förändring-

ar testar de själv, men att vid större förändringar kan en iteration endast handla om att testa. 

Ofta vet man hur mycket man måste testa sammanfattar teamet.  

Iterationsplanering innehåller även estimering om och hur länge en enskild aktivitet kommer 

att ta. Beställaren är inte delaktig enligt Scrum Master då de inte har detaljkunskaper. För öv-

rigt är estimering en diskussion. Scrum Master berättar att “Vi har sagt att en halv dag- upp 

till fyra dagar kan vår aktivitet tar beroende på storleken”. Senare förfinades tekniken något 

och Scrum Master förklarar att “om någon säger att det tar två dagar så litar jag på det. Alla 

behöver inte bedöma alla aktivitet”. Nuvarande Scrum Master berättar att “Tidigare har vi 

gjort så att vi har brutit ner varje aktivitet till mindre aktiviteter och det gör vi inte så myck-

et“. Databasutvecklare B berättar att de använde en Scrumtavla med “lappar med arbetsupp-

gifter “.  Vilket hjälpte till att “man kunde se vad vi och andra håller på med” och att “det 

hjälpte att se att man kommer framåt”.  

 

Alla intervjuade poängterar att mindre förändringar sker oplanerat och hanteras flexibelt un-

der pågående iteration genom kommunikation mellan användare och utvecklare. Verksamhet-

en och externa kunder har förfrågningar som teamet säger att de behöver lösa snabbt. Teamet 

”synkar våra aktiviteter med andra” alltså förändrar systemet ifall andra system gör det. Det 

kan vara svårt som en av intervjuade beskriver att “vi sätter in någon procent till det men 

ibland händer ingenting” och att ibland måste teamet ”vara beredd att saker och ting kan kas-

tas”. Ifall man hinner bli klar med alla sina planerade aktiviteter för sprinten kan man välja 

flera aktiviteter att utföra. 

 

Teamet berättar även att organisationen har nyligen introducerad en mall för förändringshan-

tering där en release manager beslutar om alla förändringar. Organisationen ska klassificera 

olika förändringar till små och stora, men det har man inte gjort än, så förändringshantering 

har just nu blivit omständligt enligt Scrum Master.  
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Databasutvecklare B berättar att de inte har någon demo för kunder då systemet är redan i 

bruk. Vid sprintavslut har teamet istället en gemensam diskussion, sprint retrospective, där de 

kort diskuterar om vad som har hänt innan nästa sprintplanering påbörjas. 

4.5 KÄRNPRINCIPER OCH DESS PÅVERKAN PÅ PROBLEM I FÖRVALT-

NING  

4.5.1 INDIVIDER OCH INTERAKTION    

GEMENSAM PRIORITERING 

Alla respondenterna berättar att de kan styra det mycket av det dagliga arbetet själv. Databas-

utvecklare B berättar att planering sker i ”diskussion och samarbete med oss”. Teamet beskri-

ver att de är med och skapar Produkt Backloggen, och att de väljer och tidsestimerar aktivite-

ter som väljs till en sprint. Förvaltningsledaren är inte delaktig i planering enligt våra respon-

denter. Databasutvecklar C sammanfattar ”ibland kan man tycka att det behövs tydligare en-

gagemang”. 

 

Scrum Master beskriver resultatet med gemensam prioritering som hon har upptäckt är att 

“alla i teamet blir lika viktiga. Inte bara projektledaren, utan alla oavsett rollen är med och 

påverkar. Alla vet faktiskt vad som pågår och vad som är viktigt”. Å andra sidan menar hon, 

det kräver att man tar egna initiativ. 

STÄMPEL PÅ KOMMUNIKATION 

Databasutvecklare A berättar att alla i teamet sitter nära varandra, även de som inte jobbar 

hundra procent med systemet och hon menar att genom den fysiska närheten vet de vad andra 

gör. 

 

Databasutvecklaren B ger exempel på att scrumtavlan stödjer kommunikation genom att man 

ser lappar med arbetsuppgifter och att man på det sättet ser vad andra jobbar med och kan 

prata om det. Sedan sex månader tillbaka har man istället ett veckoscrum. Respondent B be-

skriver att daglig genomgång känns lite onödig och förklarar att alla inte arbetar med systemet 

heltid utan till exempel 50 % av tiden och då har man ingenting att berätta i vissa dagar. Där-

för har man istället börjat arbeta med scrummöte veckovis. Databasutvecklaren B upplever 

också att man visste hur det gick för teamet när man ser grafen (Burndown graf).  

Ett annat exempel på hur kommunikationen fungerar är vid Sprintavsluten. Här beskriver Da-

tabasutvecklare A att teamet sätter sig ner och går genom sprinten och har kunnat ta upp pro-

blem som de har upplevt. Det har varit tillåtet att prata även om problem, som har funnits och 

sedan har teamet kunnat förbättra saken. Scrum Master funderar om kommunikationens roll, 

och om det finns någon process som inte blir bättre att man kommunicerar med varandra? 

Hon säger att Scrum sätter stämpel på kommunikationen och det underlättar processen. Man 

ska kommunicera mycket. 

KOMPETENS 

Databasutvecklare B beskriver att han har varit med och utvecklat systemet och att han har en 

bra kännedom på systemet och varför de har valt göra vissa saker på ett visst sätt. Därför är 
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det enkelt att han fortfarande gör vissa aktiviteter. Scrum Master uttrycker detta genom att de 

är väldigt personberoende i teamet. Databasutvecklare B beskriver vidare, “att vissa personer 

kan vissa saker märks när aktiviteter planeras då det händer ibland att en person fick mycket 

uppgifter”. Scrum Master berättar att de har försökt att flera kan göra samma sak och att flera 

personer delar aktiviteter. 

KÄNSLA ATT MAN GÅR FRAMÅT  

Scrum Master berättar att innan de började tillämpa Scrum, jobbade de med ett “traditionellt 

veckomöte”. Det betyder enligt henne, att de hade två timmars möte där de diskuterade “precis 

samma saker och ingenting hände”. Scrum Master menar att man jobbade även tidigare 

framåt men att de inte hade det så tydligt beskrivet någonstans. Det togs aldrig upp på möten, 

fast det hände saker hela tiden. Hela förändringsprocessen blev mer överskådlig, sammanfat-

tar hon.  

 

Ett exempel på att se framstegen bättre med Scrum är, hur man använder Scrumtavlan enligt 

respondenterna. Skillnaden som båda databasutvecklarna beskriver är att man flyttar aktivite-

ter på tavlan och på det sättet kan man se att man kommer framåt. Även Burndown grafen har 

visat att man har utförd arbetet enligt respondenterna när man ser att kurvan pekar nedåt.  

Teamet berättar att senare tiden har man slutat med den dagliga Scrummöten, och har istället 

uppföljning på aktiveter på en gång per vecka. Databasutvecklare B förklarar att den dagliga 

uppföljning av aktiviteter passar när man “har konkreta uppgifter som ska lösas ”. Databasut-

vecklare A berättar att anledning att möten sker veckovis nu är att många i teamet inte jobbar 

heltid med systemet och då kan man inte visa framsteg varje dag. Databasutvecklare A funde-

rar om de eventuellt har förlorat lite för att man inte har möten varje dag, då man tidigare var 

“tvungen att jobba på”. Även om man fortfarande jobbar framåt så ser man inte det så tydligt.  

4.5.2 FUNGERANDE PROGRAMVARA 

KONTINUERLIG LEVERANS 

När det gäller aktivitetsplanering beskriver databasutvecklare B, att det var enklare att ta la-

gom stora arbetsuppgifter och avsluta dem innan man börjar med annat. Annars fanns det risk 

att man “började med allt samtidigt”.  

 

Teamet förklarar att det inte är alla aktiviteter som får ett slutdatum och en del aktiviteter 

sträcker sig över flera iterationer. En del förändringar behöver bestämmas i samråd med andra 

system och team. Därför kan planering bli svårt enligt databasutvecklare B, eftersom man är 

så beroende på andras planering och projekt. En del aktiviteter är enligt teamet mycket väl-

planerade. 

 

Scrum Master förklarar att teamet inte räknar att en aktivitet är klar om tre veckor. Teamet 

levererar kontinuerligt vilket betyder att leveransen kan ske ibland i mitten av en iteration 

alternativt kan en aktivitet stäcka sig över flera sprintar enligt respondenterna. Scrum Master 

förklarar även att eftersom systemet ligger i förvaltning så gör teamet förändringar efter beho-

ven. Teamet förklarar att de hanterar detta genom att alltid ha tid för att ordna oplanerade för-

ändringar i en iteration. Databasutvecklare B förklarar att när man måste till exempel ordna 

prestandaproblem, så får man släppa allt annat planerat.  

DOKUMENTATION 
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Respondenterna beskriver att dokumentation av systemet är ganska bra. Scrum Master förkla-

rar att en del dokumentation är viktigt som till exempel systemdokumentation. Andra saker, 

som planen för iterationen, dokumenterar man bara snabbt för att sedan slänga. Alla i teamet 

beskriver att en intern elektronisk dokumenthanteringssystem som kallas för “Wiki” används 

flitigt och att dokumentation finns där. Teamet beskriver också att det ibland är mer fokus på 

dokumentation och som till exempel när en förändring blir klart då “dokumenterar man som 

galning och sedan underhåller man det inte” enligt Scrum Master. Som Databasutvecklare B 

förklarar att dokumentationen görs främst för ens egen syfte men att de finns där även för 

andra. Scrum Master förklarar även att dokumentation är viktig för nyanställda, men att de får 

gå bredvid någon annan ett halvt år innan de lär sig. 

SYSTEM STRUKTUR 

Databasutvecklarna menar att systemet är komplicerat. Databasutvecklaren B menar att sy-

stemet är komplext för att “Det är system av system, vi hanterar information från flera olika 

datakällor, bearbetas på olika sätt sen beror på när det är utvecklats”. Databasutvecklare A 

beskiver även att “var och en av oss har sitt ansvarsområde” där de kan systemets struktur 

och även databasutvecklaren B menar att det är svårt att “kunna allt”. Andra sidan förklarar 

Scrum Master att systemet är ganska välplanerat då organisationen har från början haft “de 

allra bästa lösningsarkitekturer och designer och så databasutvecklare i huset och de jobbar 

enbart med de här frågorna”.  

4.5.3 KUNDSAMARBETE  

Alla intervjuade uppskattar att teamet har haft en stark förbindelse med verksamheten. Den 

starka förbindelsen går via rollen verksamhetsansvarig dvs. via SFA. Databasutvecklare A 

förklarar att “SFA är den som har kontakt med kunder och användare för att vi ska veta hur 

det går”. Respondenter upplever att samarbetet med kunden har fungerat väldigt bra. Respon-

denter säger att de har försökt vara flexibla inför förändringar som behövs och Scrum Master 

sammanfattar att de som har använd systemet har väldigt stort förtroende för teamets arbete. 

Databasutvecklare A förklarar också hur de vet att kunderna är nöjda genom att sammanfatta: 

”så länge det är tyst, så är allt väl”. 

 

De intervjuade förklarar att alla i teamet är med och prioriterar förvaltningsaktiviteter. För 

prioritering för hela året används Produkt Backlog enligt Scrum Master där teamet är bidra-

gande. Teamet gör sedan en egen Sprint Backlog enligt Scrum Master. För de dagliga arbeten 

görs prioritering tillsammans i teamet menar Scrum Master som förklarar att “vi styr oss helt 

själv, och om det är problem, så pratar vi med vår kravställare och berättar att vi har någon-

ting annat att prioritera. 95 % av fallen prioriterar vi själv i gruppen och det gör vi under de 

här dagliga möten”.  

 

Databasutvecklare A som numera arbetar som Scrum Master och som AA förklarar att då det 

har blivit nya personer i båda rollen verksamhetsansvarig (SFA) och den teknisk ansvariga 

(AA) är hon lite fundersam om hur det kommer att fungera framöver. Hon förklarar att hon i 

sin roll som AA har inte har hunnit skapa så bra kontakt än med det nya SFAn eftersom per-

sonen i den rollen har endast arbetat ett par veckor när intervjun gjordes.  

4.5.4 ANPASSNING TILL FÖRÄNDRING 
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Scrum Master sammanfattar det med att det är viktigt att systemen ”smörjs” hela tiden så att 

det fungerar. Respondenter förklarar att de kan styra mycket av arbetet själv. Databasutveck-

lare A förklarar också att ”alla sitter nära varandra, även de som inte jobbar hundra procent 

med systemet och då vet man vad andra gör”. 

 

Databasutvecklare B förklarar att på “senare år har man börjat tänja på gränser hur långt 

man kan komma med nuvarande system”. Han menar att systemet inte kan erbjuda informat-

ion i realtid eftersom systemet inte var designat så redan från början.  

 

Respondenter är eniga att de har kunnat vara snabba att svar för mindre förändringar fram till 

nu. Det delar en oro om hur det blir i framtiden då det sker många förändringar i organisation-

en just nu. Scrum Master förklarar att fallorganisationen har införd en ny process kring för-

ändringsarbetet och att det finns en ny roll som verifierar samtliga förändringar och när de kan 

släppas. Alla respondenter uttrycker frustration om det nya arbetssättet och ”det gör det hela 

väldigt omständigt” sammanfattar Scrum Master och förklarar att ”Nu måste teamet vara klar 

flera veckor innan releasen kommer medan dokument skickas fram och tillbaka”.  
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5 ANALYS 

I kapitlet redovisas en analys av det empiriska undersökningsresultatet kopplat till den teore-

tiska referensramen. Strukturen följer den övergripande teoretiska referensramen och be-

greppsmodellen i figur 1 som presenterades i början av studien. Kapitlet inleds med roller, 

artefakter och aktiviteter och därefter följs nyckelprinciper; individer och interaktion, funge-

rande programvara, kundsamarbete och kontinuerlig leverans kopplat mot förvaltning och 

problem som teorin förknippar med den. Agil förvaltning presenteras där vi har funnit teore-

tisk utgångspunkt för det.  

5.1 SYSTEMFÖRVALTNING OCH DEN AGILA METODEN SCRUM 

Systemet har gått genom de första faserna som beskrivs i Andersens (1994) livscykelmodellen 

och befinner sig nu i fasen förvaltning. Det finns höga krav på att de system som har utveck-

lats och befinner sig i förvaltningen ska fortsätta att stödja verksamhetens mål (Haverblad, 

2006; Brandt, 2004, 2005; Nordström & Welander, 2002; 2007).  

 

Respondenternas svar tyder att systemet har fortsätt utvecklas kontinuerlig under tiden den 

har funnits i förvaltningsfasen och anpassats efter befintliga och nya krav som både externa 

och interna kunder har haft och därefter stödjer verksamhetens mål. Problem som teorin kopp-

lar mot förvaltningsfasen är att förvaltning är den dyraste fasen i systemets liv vilket gör att 

den uppfattas ofta för kostsam (Glass, 2004).  

 

Vi har endast undersökt förvaltning på teamnivå, och därför kan vi inte dra slutsatser om agil 

förvaltning är mindre kostsam jämförd med traditionell förvaltning för en organisation. Vi 

anser att vi inte kan dra slutsatser på teamnivå då våra respondenter inte har uppskattat kost-

nadseffektiviteten i samband när de har börjat använda Scrum.  

 

Eftersom respondenterna dels beskriver att projektet övergick till förvaltningsläge ganska 

osynligt och dels för att systemet har fått flera användningsområden utan att man har planerat 

för det, anser vi att helhetssynen har varit bristande vilket Brandt (2004) har identifierad i 

teorin som ett problem för förvaltning. Enligt de svar som vi har fått var inte helhetssynen 

anledningen att börja tillämpa Scrum. Syftet var enligt vår uppfattning att testa ett lite nyare 

sätt att strukturera arbetet som eventuellt hade blivit lite rutinmässigt. Vi anser att Scrum har 

erbjudit en del verktyg för att skapa struktur för arbetet som på senare tiden delvis har erbju-

dits mer formellt från organisationens sida. 

5.2 FÖRVALTNINGSORGANISATION OCH FÖRVALTNINGSMODELL 

Förvaltningsteorin förklarar att de flesta organisationer har en förvaltningsmodell som beskri-

ver hur arbetsprocessen i systemförvaltningen bör bedrivas. Förvaltning av system sköts i en 

systemförvaltningsorganisation. Förvaltningsarbetet innebär t.ex. korrigering, förbättring, 

anpassning och sanering i ett system (Brandt, 2004). 

 

Som teorin rekommenderar bedriver fallorganisationen förvaltningsarbetet enligt 

en förvaltningsmodell sedan några år tillbaka. Utöver detta kan vi se att teamet vi har inter-

vjuat beskriver sina arbetsuppgifter i stora drag på det sätt som beskrivs i teorin om förvalt-
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ning. 

 

Vad vi kan läsa från teorin agil förvaltning, är det några saker vi kan reflektera. Det första är 

att det är viktigt att organisationen stödjer metodanvändningen och det andra är att man har 

bra kännedom om metodiken för att kunna utnyttja den i förvaltningen fullt ut(Svensson & 

Höst, 2005). Den övriga förvaltningsorganisationen använder inte en uttalad agil metod inom 

förändringsarbetet och därför kan vi inte se att metoden får stöd från organisationens sida, 

vilket kan anses som en stor brist. Agila metoden används endast inom teamet vi har inter-

vjuat. En annan reflektion, är att teamet inte har fått utbildning inom Scrum, men att det ändå 

fungerar att använda metoden. Teamet har, som vi uppfattar det, lärt sig under åren och delat 

sin kunskap till nya medlemmar i teamet. Det nuvarande teamet har inte fått någon formell 

utbildning om metoden. 

5.2.1 FÖRVALTNINGS ROLLER OCH AGILA ROLLER 

Teorin beskriver att beroende på storleken av förvaltningsorganisationen finns ett antal defini-

erade roller för att bedriva förvaltningsarbetet effektivt. Viktiga roller är bl.a. förvaltningsle-

dare och systemansvarig. Saknaden av dessa rollbeskrivningar, eller att de beskrivningar som 

finns är inaktuella, är vanliga problem inom förvaltning (Brandt, 2004). Teorin om agila me-

toder beskriver också ett antal roller med olika syften. Viktiga roller vilka är produktägaren, 

Scrum Master, kund och utvecklare (Sutherland & Schwaber, 2011). De intervjuade berättade 

att de officiella rollbeskrivningarna kommer från förvaltningsmodellen men teamet tillämpar 

även Scrum roller. Det finns rollbeskrivningar i den undersökta organisationen, och beskriv-

ningar av de formella rollerna är inte inaktuella som Brandt (2004) beskriver. Däremot kan vi 

inte dra slutsatsen att Scrum - metoden har gjort någon skillnad på detta i organisationen då 

man tillämpat de inom teamet och inte i hela organisationen. 

 

Teorin om förvaltning menar att förvaltningsledaren ska vara delaktig i teamet genom att till 

exempel föreslå förändringar (Brand, 2004). Liknande krav finns inom agila metoder för pro-

duktägaren (Sutherland & Schwaber, 2011).  

 

Enligt empirin är produktägaren eller förvaltningsledaren inte delaktig i teamets arbete vilket 

är meningen enligt teorin. Rollen är inte engagerad i daglig arbeten, däremot finns verksam-

hetskunniga representerad i teamet men enligt svar vi fått agerar verksamhetskunnig (SFA) 

som Scrum Master i teamet. Eftersom en person är både verksamhetskunnig och Scrum Mas-

ter och därmed representerar både kunden och leder teamets arbete kan det blir en konflikt 

mellan intressen att visa framsteg och ha arbetsro bland utvecklarna.  

5.2.2 ARTEFAKTER 

De artefakter som beskrivs inom teorin om Scrum är Produkt Backlog, Sprint Backlog, Burn-

down Graf. Syftet med artefakter är att de stödjer kommunikation, tidsestimering och för att 

prioritera aktiviteter (Sutherland & Schwaber, 2011; Millett et al., 2011).  Produkt Backlog 

motsvarar en förvaltningsplan enligt de intervjuade, vilket formellt kommer ifrån förvalt-

ningsmodellen. Aktiviteter som väljs till en iteration finns i Sprint Backlog. Sprint Backlog 

finns elektroniskt tillgängligt för hela teamet och hela teamet är bidragande i framtagande av 

Produkt Backlog. Enligt respondenterna deltar den verksamhetskunniga för att ta fram Pro-

dukt Backloggen och inte produktägaren. Teamet har använt även Burndown Grafen vil-
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ket har hjälpt att se framsteg. Våra respondenter använder de artefakter som beskrivs i teorin. 

Användning av dokument har dock förändrats över tiden.  

5.2.3 AKTIVITETER 

Förvaltningsteorin beskriver att förändringshantering innebär åtgärder som rättning, anpass-

ning och förbättring. Förändringsarbetet kan bedrivas på medvetet sätt, eller enligt praxis 

(Nordström & Welander, 2000). Eftersom koden och korsande referenser kan förändringar 

och test vara en krävande uppgift, vilket kan skapa även rädsla för att göra förändringar i sy-

stemet (Hansen et al., 2009).  

 

Teorin om agila metoder förklarar att projektet bör drivas i en cykel med ett antal tidsbe-

stämda iterationer som avslutas även om inte alla aktiviteter är avslutade. Alla de faser som 

beskrivs i teorin om systemets livscykel, från analys till testning, genomförs under en iteration 

för varje vald aktivitet. De aktiviteter som upprepas en eller flera gånger under ett projekt är 

sprintplanering, daglig Scrum och sprint avslut (Sutherland & Schwaber, 2011). Denna över-

gripande delar har identifierats även av forskarparet Kajko-Mattsson & Nyfjord (2009) som i 

sin studie beskriver en agil förvaltningsmodell. Kajko-Mattsson har även beskrivit hur man 

bör förbereda en implementering av en förändring, men vi har inte undersökt hur själva förbe-

redningen till implementeringen går tillväga i vårt fall.  

 

Empirin visade att de större förändringar bedrivs enligt en plan vilket rekommenderas i teorin. 

Teamet beskriver att de gör både förändringar och förbättringar i systemet. Rättningar i sy-

stemet sker mer sällan. Mindre förändringar hanteras när behovet uppstår och därmed inte 

som det beskrivs i teorin. Iterationer som beskrivs inom agila metoder tillämpas också i tea-

met. Teamet anger inte testning som ett problem och teamet testar små ändringar själv och 

bedömer av erfarenhet hur mycket test behövs. De större förändringar som ska testas verkar 

inte heller orsaka rädsla för att förändra koden som beskrivs i teorin. 

  

Det strukturerad arbetssätt som rekommenderas i teorin om förvaltning stärks ytterligare då 

teamet har valt att använda Scrum för att driva förvaltningsarbetet, enligt vår uppfattning. 

Våra respondenter beskriver att de använder alla aktiviteter som beskrivs i teorin om Scrum 

som sprintplanering, daglig Scrum och sprintavslut. Efter den nya Scrum masters tillträde, har 

det dock slutat med daglig Scrum och har ett möte i vecka. En annan viktig skillnad mot teo-

rin om agila metoder är att man inte bedriver förvaltningsarbete i tydlig projektform, utan 

arbetet sker löpande i linjeorganisation och förvaltning planeras ett år framåt i taget.  

5.3 KÄRNPRINCIPER OCH DESS PÅVERKAN PÅ PROBLEM I FÖRVALT-

NING  

5.3.1 INDIVIDER OCH INTERAKTION 

SJÄLVSTYRANDE TEAM 

Självstyrning är en av sakerna som kännetecknar en agil team. I teorin om agila metoder besk-

rivs det att en teknik för att styra arbetet själv, och att koncentrera sig på de viktigaste sakerna 

är Produkt Backlog och Sprintplanering (Sutherland & Schwaber, 2011). Enligt förvaltnings-

teorin är ett vanligt problem att man saknar stöd för att hantera ändringsprioritet (Brandt, 
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2008).  

 

Teamet använder Produkt Backlog och Sprint Backlog för prioritering av de viktigaste aktivi-

teterna. Teamet tillsammans med Scrum Master styr själv planeringen och prioritering av ak-

tiviteterna som läggs in i Produkt - och Sprint Backloggen. På detta sätt kan vi se att teamet är 

ett självstyrande team. Respondenterna förklarar att den verksamhetskunniga är med i plane-

ringen, men att det är svårt att engagera produktägaren. Fördelen teamet upplever är att alla 

vet vad som är viktigt. Teamet har ett gemensamt fokus, som det beskrivs i teorin. Vår tolk-

ning är att Scrum erbjuder tekniker som man kan använda för att styra ändringsprioriteringen. 

Man kan hantera problematiken kring ändringsprioritering väl eftersom både verksamhets-

kunniga och utvecklingsteamet deltar i prioriteringen och därför vet vad som är viktigt. 

Projekt bör byggas på ”motiverade individer” som kan arbeta i en bra miljö och som får det 

rätta stödet för arbetet(Manifest för Agil systemutveckling, 2012). Lättrörliga grupper känne-

tecknas av självstyrning. Självstyrning betyder att teamet kan möta olika utmaningar genom 

att strukturera sig om. I teorin är principen av ett självstyrande team viktigt och man menar att 

genom detta kan man öka motivation och engagemang (Cockburn & Highsmith, 2001). 

Enligt de svar vi har fått uppskattar teamet att de kan styra mycket av arbetet själv och får 

stöd från Scrum Master vilket engagerar teamet i arbetet. Styrning sker till exempel genom att 

teamet, inklusive kunden, deltar i planering och prioriterar arbetet tillsammans. Enligt respon-

denterna är teamet sammansvetsat och ge uttryckt att det har tilltro till varandras kompetens 

enligt vår uppfattning. Teamet har haft mycket positiv inställning till Scrum men svaren tyder 

också att de är villiga att prova en annan metod i framtiden och att metodanvändning har bli-

vit litegrann en “slentrian” vilket tyder på engagemanget eventuellt har minskad något jämfört 

med hur det var från början då teamet upplevde att metoden kändes som ett framsteg. Teamet 

uppskattar även att förändringar i organisationen skapar omständliga arbetsrutiner, vilket inte 

främjar engagemang eftersom många uppgifter, speciellt dokumentation, upplevs som onö-

diga.  

Målet för agila metoder är att genom olika tekniker kan teamet arbeta gemensamt för att för-

bättra kunskap och skicklighet hos individer. Agila metoder främjar teamets känsla av ansvar 

då teamet åtar sig ansvaret, istället för att bara ansvara för leveransen utan bestämmande rätt 

(Cockburn & Highsmith, 2001). 

Enligt respondenterna har de haft möjligheten att dela kunskapen dels genom den dagliga 

Scrum och dels genom den Sprint retrospektive. Det sistnämnda har teamet dock inte haft 

efter varje sprint, vilket rekommenderas i teorin. Teamet har uttryckt också att de har möjlig-

het att fråga varandra, vilket uppmuntras i metoden och vilket hindrar missförstånd inom tea-

met. Sättet respondenterna beskriver sitt arbete, gör att vi anser att de åtar sig ansvaret att le-

verera och kan påverka mycket i sitt arbete. Alla i teamet är nöjda med metoden, även verk-

samhetsrepresentanten som upplever sin delaktighet som positiv och inte som en frustration, 

vilket kan hända på längre sikt enligt Dybå & Dingsøyr (2008). 

STÄMPEL PÅ KOMMUNIKATION 

Teorin förklarar att intensiv samverkan, gemensamt fokus och ömsesidigt förtroende är några 

av de kännetecknande sakerna för ett agilt team. Genom samarbeten kan eventuella problem 

lösas snabbt (Cockburn & Highsmith, 2001). Svensson och Höst (2005), som har studerat agil 

förvaltning, har kunnat identifiera förbättrad kunskapsöverföring genom förbättrad kommuni-
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kation i teamet.  

 

Vi har kunnat identifiera principer från teorin i empirin. I fallet har teamet haft tydlig samver-

kan tidigare genom dagliga möten vilket har främjat även kunskapsöverföring inom teamet 

enligt de svar vi har fått. En tid tillbaka har man istället ett veckoScrum. I enlighet med teorin 

har teamet fortfarande samverkan med verksamheten, men inte så tydligt som rekommende-

ras, vilket kan indikera mindre kommunikation och sämre kunskapsöverföring. De lappar som 

används i metoden stödjer den muntliga kommunikationen inom teamet. Ytterligare ett kom-

munikationsmedel som främjar kommunikation är Burndown grafen som teamet använder, 

men har senare slutat med. Teamet sitter fysisk nära varandra vilket rekommenderas i teorin 

för att uppnå bättre samverkan.  

 

En annan uttryckt till ett agilt team, enligt teorin, är att den har ett gemensamt fokus, vilket 

enligt respondenterna är en av de mest uppskattade fördelarna med metoden. Genom gemen-

samma aktiviteter i metoden vet alla oavsett befattningen i teamet vad som är prioriterat och 

viktigt. Teorin beskriver även behovet av samverkan över organisationsgränser vilket enligt 

empirin, sker genom att verksamhetskunnig är representerad i teamet vilket stödjer det lättrör-

liga konceptet. Enligt de svar vi har fått har beslutsprocessen varit snabb fram till nu. 

KOMPETENS 

Kompetent personal är viktig i förvaltning enligt Brandt (2008). Kompetensen anges på lik-

nande sätt som en framgångsfaktor för agila metoder. Kompetent team kan lösa många av 

problemen själv och kan strukturera om sig ifall det behövs. Bästa förutsättningarna finns när 

individer, teamet och hela organisationen är agil (Cockburn & Highsmith, 2001; Sutherland & 

Schwaber, 2011). Empirin visar att teamet har tillit till varandras kompetens och att även de 

som har använd systemet har tilltro på deras kompetens. Cockburn & Highsmith (2001) för-

klarar att kompetensen uttrycks även via teamets samspel vilket vi kan se i empirin. Teamet 

har genom diskussion och prioritering försökt lösa problemen tillsammans och teamet har 

varit initiativtagande i det. Enligt svar vi fått har det varit svårt att hjälpa till över sin egen 

special kompetens vilket betyder att teamet har svårt att strukturera om sig. Vår tolkning är att 

agil arbetssätt finns inom individer och inom teamet, men det genomsyrar inte hela organisat-

ionen vilket är en brist.  

 

Enligt teorin om förvaltning kan det bli ett problem när systemförvaltare lämnar gruppen eller 

företaget, eftersom kompetensen försvinner (Brand, 2008). Problematiken med förlorad kom-

petens är liknande inom teorin om agila metoder, som har mycket fokus på individens och 

teamets förmågor (Cockburn & Highsmith, 2001). Hansen et al. (2009) har identifierad lik-

nande problematik även inom agil förvaltning.  

 

De intervjuade förklarar att teamet har försökt alltid att vara flera som gör förändringen till-

sammans, men att det har varit svårt som beror på resursbrist. Därför har en person som kan 

en specifik del väl i systemet fått göra förändringarna inom sitt specialområde. Respondenter-

na exemplifierade att “lapparna” i tavlan hamnade hos en specifik person när förändringar 

skulle genomföras och att teamet därför är “väldigt personberoende”. Därför anser vi att när 

en kompetent person lämnar teamet, speciellt ifall teamet är beroende av den kompetensen, är 

det ett problem i enlighet med teorin. En fördel som respondenterna beskriver är dock att me-

toden har kunnat visa var beroendet finns genom att “lapparna” hamnar hos en person.  
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Slutligen menar teorin att när kompetenta människor kan arbeta i ett team och organisation 

som genomsyras av bra kommunikation och samspel höjer det produktiviteten i teamet till 

ännu högre nivå än vad en enskild talang kan leverera (Cockburn & Highsmith, 2001). Vi har 

kunnat identifiera samspel och kompetens inom teamet men vi har inte kunnat mäta produkti-

viteten.  

FRAMSTEG 

Enligt teorin om agila metoder finns ett antal olika tekniker för att synligöra framsteg. Syftet 

är att kunden ska kunna se progressen under hela projektet, men det är viktigt även inom tea-

met. Genom det dagliga Scrum visas avslutade steg och nästkommande steg. Under en sprint 

avslut sammanfattas hela sprintens framsteg. En ytterligare metod att visa detta är att använda 

Burndown Grafen (Sutherland & Schwaber, 2011).  

 

Enligt de svar vi har fått har en förbättring av den gamla arbetsmetoden, som teamet hade 

innan Scrum, varit att bekräfta framsteg. Enligt teamet saknade de traditionella veckomöten 

detta moment. I enlighet med teorin använder teamet Produkt Backlog, Sprintplanering, dag-

liga möten med tavlan och Burndown Grafen. Teamet uppskattar att de har fått bättre känsla 

på framsteg genom att använda dessa tekniker. Teamet beskriver däremot att de  nyligen har 

slutat med dagliga möten och har veckomöte istället, eftersom förvaltningen befinner sig i 

lugnare fas just nu och att teamet inte hade så mycket att rapportera.  

5.3.2 FUNGERANDE PROGRAMVARA 

KONTINUERLIG LEVERANS 

Teorin beskriver att de tidsbestämda iterationer ett effektivt verktyg för att bryta ner hela pro-

jektet i mindre etapper där systemet levereras till beställaren. Kunden bör identifiera och prio-

ritera funktionaliteten som byggs (Millett et al., 2011). Respondenterna beskrev att de använ-

der sprintar som rekommenderas i teorin för att bryta ner leveranser till mindre delar. Teamet 

uppskattar att sprinten bryter ner aktiviteter till lagom stora delar, vilket hjälper med kontinu-

erlig leverans i enlighet med teorin. Det som skiljer från teorin är att en aktivitet avslutas inte 

nödvändigtvis i slutet av en sprint utan kan levereras mitt i en sprint. Alternativ en aktivitet 

kan sträcka sig över flera sprintar. Det som skiljer igen är att produktägaren inte är involverad 

i processen mot vad som rekommenderas i teorin. Produktägarens engagemang är minimalt 

vilket teamet anser som negativt. Däremot är verksamhetskunniga en del av teamet, och hjäl-

per med att identifiera och prioritera aktiviteter precis som beskrivs i teorin.  

Eftersom systemet ligger i förvaltning så gör teamet förändringar efter behoven. Kraven 

kommer ibland snabbt och oförberett och de måste kunna hanteras. Enligt teorin om agila 

metoder bör inte sådana förändringar komma under en pågående sprint, eftersom teamet inte 

kan planera sitt arbete eller styra antalet aktiviteter som hanteras (Sutherland & Schwaber, 

2011 ). Respondenterna förklarar att flexibiliteten är ett krav och teamet ibland lämnar allt 

planerat för att hantera en oplanerad aktivitet.  

Vi anser att teamet har behövt modifiera den agila metoden som används för att det ska passas 

till förvaltning. Teamet har ändrat metodiken så att de kan leverera när som helst under en 

sprint och att ta in oplanerade aktiviteter under en sprint. Forskarparet Svensson & Höst 

(2005) menar att det är vanligt att man anpassar den agila metoden för att kunna använda den. 

Däremot är förändringen ganska omfattande, eftersom en av grundtankar i metoden är just att 
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iterationer inte bör bli avbrutna p.g.a. yttre förändringskrav om de inte är absolut nödvändiga 

enligt teorin.  

En ytterligare skillnad mot teorin är hur man avslutar sprinten eftersom teamet inte visar 

demo för kunden. Enligt respondenterna avslutar teamet sprinten med en gemensam diskuss-

ion vilket är enligt teorin. Teamet går genom kort om vad som har hänt innan nästa sprintpla-

nering påbörjas. I teorin beskrivs också vikten av just diskussionen genom sprinten och disku-

tera om det för att kunna förbättra saker till nästa sprint (Sutherland & Schwaber, 2011 ).  

DOKUMENTATION 

Förvaltningsteorin visar att dokumentation är ett återkommande problem. Antingen är änd-

ringsarbetet för dokumenttungt (Bergwall & Welander, 1996) eller att dokumentationen är för 

bristande (Brandt, 2008). I teorin om agila metoder främjar man fungerande programvara 

framför omfattande dokumentation(Manifest för Agil systemutveckling, 2012).  Selic (2009) 

menar att dokumentationen bör användas som stöd för kommunikation och att det till exempel 

är viktigt att visa systemets funktionalitet och övergripande struktur. Hansen et al. (2009) har 

beskriver att en utmaning är att dokumentation är skapat på olika sätt beroende på när syste-

met är skapat. 

 

I teorin beskrivs att utvecklare som skapar nya system kan underskatta betydelsen av doku-

mentation. Anledningen är att dokumentationen är värdefullt för dem som försöker tyda sy-

stemet vilket oftast inte är samma personer som en gång skapade det (Millett et al., 2011). 

Alltså det är de nyanställda eller utvecklare i förvaltningen som mest får stöd från doku-

mentationen enligt vår uppfattning. 

 

Enligt de beskrivningar vi har fått är dokumentationen på systemet ganska bra. Det finns 

övergripande systemdokumentation som teorin rekommenderar. Teamet svarar även att planer 

som Produkt - och Sprint Backlog skapas på allra enklaste sättet, så att de kan sedan kastas 

bort när de inte används längre. Teamet förklarar också att man oftast glömmer dokumentat-

ionen för att sedan uppdatera dokumentationen i större ryck när man håller bli klar med en 

del. Vi anser att det finns systemdokumentationen som beskriver systemet övergripande, och i 

det avseende är inte brist på dokumentation ett problem som beskrivs i förvaltningsteorin. I 

senare tid har teamet fått nya rutiner kring förändringshantering vilket kan leda till att föränd-

ringsarbetet blir dokumenttungt vilket anges som det andra vanliga problemet i förvaltningen. 

Teamet kan inte påverka detta vilket skapar frustration då det är tidskrävande att skapa doku-

mentation.   

SYSTEM STRUKTUR 

Ett vanligt problem inom förvaltning är att man över tiden förlorar strukturen i systemkoden 

(Berwall & Welander, 1996, Brandt, 2008). Även Hansen et al. (2009) beskriver detta som 

utmaning för agil förvaltning och beskriver att konsekvensen av ostrukturerad kod skapar 

ovilja att förändra koden. Agila metoder däremot främjar enkelhet och snabb samt kontinuer-

lig respons till förändring (Manifesto for Agile Software Development, 2012). 

 

Som respondenterna har beskrivit, är vår uppfattning att teamet inte upplever systemet som 

ostrukturerad vilket kan vara ett problem. Enkelhet, snabb och kontinuerlig respons till för-

ändring som agil förvaltning främjar har inte heller varit ett problem för teamet och enligt 

förklaringar vi fått finns ingen ovilja att ändra koden ifall det behövs.  
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5.3.3 KUNDSAMARBETE  

Teorin kopplar ett antal problem till hur man möter användarnas krav inom förvaltning. 

Bergwall & Welander (1996) menar ett problem är att man endast fokuserar på informations-

systemet och inte på verksamheten som systemet stödjer. Brandt (2008) exemplifierar andra 

problem som till exempel en stor eftersläpning av ändringskrav och till slut att förvaltare har 

svårigheter att förstå och möta användarnas förväntan. 

I teorin om agila metoder kopplar man verksamhetskunnigas deltagande i arbetet till en fram-

gångsfaktor för agila metoder (Manifest för Agil systemutveckling, 2012). Kundens intensiva 

roll kan även kännas påfrestande för den deltagande kunden i längden (Dybå & Dingsøyr, 

2008). En annan teknik som beskrivs i teorin om agila metoder är att den verksamhetskunniga 

prioriterar Produkt Backlogen och teamet prioriterar sedan aktiviteterna i Sprint Backlogen 

och man menar att genom detta kan man driva ett lyckat arbete (Millett et al., 2011). Teamet 

verkar göra ett lyckat arbete, verksamhetskunniga är deltagande i mötena, deltar i diskussion-

er och prioriterar aktiviteterna tillsammans med andra teammedlemmar och teamet försöker 

alltid att svara på de ändringskrav dem får. 

Som respondenterna beskriver saken har teamet varit flexibla inför förändringar som kunder 

behöver och de som har använt systemet har väldigt stort förtroende för teamets arbete. Tea-

met har även en bra kontakt med verksamheten genom den verksamhetskunniga. Teamet prio-

riterar aktiviteterna tillsammans med den verksamhetskunniga vilket överensstämmer med 

teorin om hur man bör arbeta med sprintplanering. Slutligen är vår uppfattning att på det sättet 

som verksamhetskunniga beskriver sin delaktighet, att verksamhetskunniga är nöjd i sin roll 

och deltagande i teamet. Svaren tyder att förvaltningsteamet inte har svårt att möta användar-

nas behov, eftersom de verksamhetskunniga är med i teamet. Den verksamhetskunniga har 

dock bytt rollen och enligt svar vi fått har en man inte hunnit introducera den nya verksam-

hetskunniga i teamet vilket vi att det är viktigt för att fortsätta med en bra kontakt mot verk-

samheten. 

 

I och med att verksamhetskunniga är i sin roll ‘ verksamhetsbenen’ och att denne personligen 

deltar i mötena för förvaltningsarbete kan vi konstatera att teamet har inte bara fokus på sy-

stemet utan även på det verksamhet systemet stödjer. Verksamhetskunnig som har rollen som 

Scrum Master enligt agila teorin har koll på verksamhetsdelar systemet berör. Som vi har för-

stått har förvaltningsteamet inte heller något problem med stor eftersläpning av ändringskrav 

som beskrivs i teorin. 

 

Argument för att kundens ska vara delaktig är att när nya produkter designas är det nödvän-

digt att designbesluten värderas kontinuerligt och att kunden har möjlighet att ångra sig, ifall 

beslut inte fungerar i praktiken (Cockburn & Highsmith, 2001). System som befinner sig i 

förvaltning är i sin helhet mer färdigutvecklat när det gäller struktur och funktionalitet och då 

är det inte hållbart att applicera denna princip på samma sätt som i nyutveckling där man la-

borerar olika lösningar, vilket vi återkommer till nästa del om anpassning till förändring. 

 

Vi kan även se ett problem mellan de rollerna som de beskrivs i förvaltningen och rollerna i 

Scrum. Enligt teorin är det viktigt att det finns balans mellan utvecklarnas arbetsro och kun-

dens krav på framsteg (Sutherland & Schwaber, 2011). I teamet har verksamhetskunnig både 

kundernas representant och har teamets representant som Scrum Master. Enligt teorin är kun-

den i behov av att se snabba framsteg och teamet måste kunna besluta om hur mycket det kan 
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utföra under sprinten (Sutherland & Schwaber, 2011). Då teamen har en person för båda rol-

lerna kan intressen lätt orsaka konflikt därför att en person måste bevaka två olika intressen. 

Dels teamets arbetsro och dels krav på framsteg. Ingen i teamet reflekterade över detta och 

samtliga uttryckte att samarbetet har fungerat väldigt bra för att de är ett team tillsammans.  

5.3.4 ANPASSNING TILL FÖRÄNDRING 

Som systemet beskrivs i empirin är vår slutsats att den stödjer verksamhetens mål ganska väl 

vilket det bör göra enligt teorin om förvaltning (Brandt, 2004, 2005; Nordström & Welander, 

2002; 2007). Systemet har också utvecklats kontinuerlig för att svara på organisationens och 

kundernas krav vilket är en nödvändighet för ett system att överleva enligt Haverblad (2006). 

Brandt (2008) menar att ett problem inom förvaltning är att det är svårt att anpassa syste-

met till snabba förändringar i kärnverksamheten. Återkommer man till de agila manifestet ska 

man se föränderliga krav som en positiv sak som bör användas för att skapa konkurrensfördel 

för kunden (Cockburn & Highsmith, 2001).  

 

Enligt respondenternas svar arbetar teamet kontinuerligt för att systemets ska passa in i verk-

samheten. Enligt respondenterna är det viktigt att systemen ”smörjs” hela tiden så att det fun-

gerar och mindre förändringar görs kontinuerligt och snabbt. Vi anser att detta motsvarar te-

orins krav på anpassning till förändring när det gäller mindre förändringar. Men svaren tyder 

också att det är svårt att anpassa till mer fundamentala förändringar i systemet eftersom man 

har verkställt målen med systemet på ett bestämt sätt redan tidigare och systemet är i bruk.  

 

Ytterligare en faktor som stödjer snabbare förändringar, är att teamet sitter nära varandra så 

att beslut kan fattas snabbare och att använder de hjälpmedel för kommunikation som 

whiteboards (Cockburn & Highsmith, 2001). Eftersom hela teamet sitter nära varandra, även 

den verksamhetskunnig, blir det snabbare att fatta beslut, vilket är i enlighet med teorin. En-

ligt svar från de intervjuade har teamet nyttjat även whiteboards och uppskattar att det stödjer 

kommunikation. Genom bättre kommunikation och korta beslutsvägar, kan teamet snabbare 

svara för kraven på förändringar som det beskrivs i teorin. 

Teamet har kunnat vara snabba på att svara på kraven på förändringar fram till nu, men de 

menar att det sker många förändringar i organisationen som gör det svårare då förändrings-

processen har blivit mer central och teamet kan inte fatta alla beslut själv.  
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6 SLUTSATSER 

Vår forskningsfråga är: 

 

” Hur systemförvaltningsarbetet kan förbättras med agila metoder?” 

 

Syftet med vår uppsats var att studera vilken påverkan agila metoder har i förändringshante-

ring inom systemförvaltning. Vi har kunnat dra följande slutsatser av undersökningen: 

Det finns en enkelhet i Scrum som gör att metoden går att applicera inom systemförvaltning 

och vi har kunnat bekräfta teorin att agi förvaltning tar hänsyn till verksamhetens mål och 

stödjer dem. Vi har kunnat identifiera att agila metoder erbjuder ett strukturerat arbetsätt, vil-

ket vi anser förbättrar förändringshanteringen och lett till bättre prioritering och kortare ledtider 

inom utveckling vilket uppnåtts genom nära samarbete och kommunikation mellan utvecklare och 

verksamhetskunniga. Kommunikationen har också förbättrats inom teamet. 

Förändringskrav görs om till ett flöde av aktiviteter i Backloggen som sedan prioriteras, ge-

nomförs och avslutas och har en ansvarig utförare. Rollerna som beskrivs i teorin om agila 

metoder är tydliga och aktuella i agil förvaltningen. Däremot kan vi inte se att användning av 

agila metoder har erbjudit förbättring över helhetssyn över ett systems liv eller de förändring-

ar som bör ske, eller om det har haft någon påverkan till minskade kostnader. Ytterligare en 

slutsats är att eftersom det saknas organisationens stöd och produktägaren är inte engagerad i 

arbetet anser vi att metoden inte har de bästa möjliga förutsättningarna att förbättra föränd-

ringsarbetet inom förvaltningen.   

6.1 INDIVIDER OCH INTERAKTION 

Vår slutsats är att agila metoder leder till bättre ändringsprioritering genom att det hjälper 

teamet att fokusera på det som är viktigt. Fokusområden är tydliga för förvaltare och för verk-

samheten. Genom att uppmuntra till självstyrning och för att det finns mycket fokus på kom-

munikation anser vi att metoden har lett till bättre problemhantering och kunskapsöverföring 

inom teamet. Ytterligare en positiv effekt för motivationen är att den agila metoden har kun-

nat synliggöra framstegen som görs genom att visualisera dem. Vad vi har sett har gemensam 

fokus, tydlig ansvarstagande och självstyrning haft positivt verkan på motivation och enga-

gemang, vilket gör att förvaltning blir bättre. Slutligen ser vi att metodanvändning kan bli 

rutinmässigt, vilket kan minska de positiva effekterna. 

Förändringshantering kan förbättras genom att teamet är kompetent nog för att lösa många 

problem själv men, det visade sig också att i praktiken är svårt för teamet att omstrukturera sig 

ifall det behövs eftersom man inte kan dela resurser utan individerna måste fokusera på det de 

kan göra bäst. Av erfarenhet kan teamet också bedöma hur förändringar påverkar systemet, 

vilket hjälper med olika aktiviteter bland annat testning och vi har inte kunnat identifiera pro-

blem med testning. Hur kompetens och självstyrning har påverkar produktiviteten har inte 

kunnat fastställas.   

Däremot kan vi konstatera att kompetensen inom teamet blir synlig genom de tekniker som 

används för att följa upp arbetet. Detta kan upplevas som personberoende i teamet och agila 

metoder erbjuder inte heller några bra tekniker att hantera problematiken som orsakas när 
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kompetenta individer lämnar teamet men det har hjälp till att tydligt visa att problemet finns 

vilket uppnåtts genom att visualisera arbetsuppgifterna i teamet. 

6.2 FUNGERANDE PROGRAMVARA 

Systemet förbättras kontinuerligt genom de förändringar som görs inom förvaltning. Ett pro-

blem som strider mot agila metoders principer är de förändringskrav som kan behöva åtgärdas 

mitt i en planerad iteration. Metoden erbjuder inget bra stöd för att hantera sådana oförutsatta 

händelser. Detta har hanterats genom att metoden har modifierats något. 

Funktionaliteten presenteras inte heller genom användning av demonstration för kunden efter 

avslutande iterationen. Agila metoder främjar fungerande programvara istället för dokumente-

ring men vi anser att agila metoder inte har förändrat synen på dokumentering och att en 

övergripande dokumentation är viktigt inom förändringshantering.  Slutligen är det viktigt att 

förändringar hanteras på ett kompetent sätt, vilket gör att systemets struktur inte försvinner 

över tiden även om agila metoder används. 

6.3 KUNDSAMARBETE 

Vi kan konstatera att agila metoder främjar deltagande verksamheten. Kontinuerligt och dag-

ligt samarbete samt gemensam prioritering tillsammans med den verksamhetskunniga kan ses 

som en framgångsfaktor som gör att användarnas förväntan kan mötas. En ytterligare slutsats 

att verksamhetskunniga trivs i denna roll och upplever det inte som en frustration. 

Slutligen såg vi att den verksamhetskunniga kan leda det dagliga arbetet i teamet även om 

teorin motsäger detta. 

6.4 ANPASSNING TILL FÖRÄNDRING 

Vår slutsats är att agila metoder kan göra förvaltningen bättre genom att snabbt svara på för-

ändringskrav. Detta nås genom bättre kommunikation och korta beslutsvägar, vilket gör att 

teamet kan snabbare svara kraven på förändringar. Agil förvaltning främjar enkelhet, snabb 

och kontinuerlig respons till förändring. Slutligen kan det vara svårare att anpassa systemet 

snabbt till mer fundamentala förändringar då systemet är redan i drift. 

6.5 SAMMANFATTANDE SLUTSATS 

Kunskapsbidraget från vår studie sammanfattas nedan. I början av studien berättar vi att teo-

rier kring agil förvaltning är bristande och att det finns endast fåtal fallstudier som behandlar 

ämnet därför kan vår studie ge läsaren mer förståelse och kunskap för hur agila metoder fun-

gerar i förändringsarbetet i systemförvaltning och vilka för och nackdelar det finns med den 

agila tillämpningen. 

 Vi anser att Agila metoder med fördel kan användas för att skapa struktur i arbete och för att 

uppmuntra förvaltningen till nära samarbete med verksamheten när systemet förändras. Agila 

metoder kan bidra till bättre kunskapsöverföring, kommunikation och uppmuntra till själv-

styrning inom teamet vilket leder till bättre resultat och kortare ledtider. Däremot anser vi att 

agila metoder brister på att erbjuda en helhetssyn över ett systems liv. Agila metoder erbjuder 

inte heller några bra verktyg för att skapa den viktiga dokumentationen eller akuta oförutsatta 
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händelser som ska hanteras. Ytterligare svårighet där agila metoder inte bidrar är att hantera 

kunskapsbortfall ifall en kompetent person lämnar teamet. Slutligen minskar den positiva ef-

fekten över tiden eftersom metoden kan bli en rutin och det kan vara svårare att anpassa sy-

stemet snabbt till mer fundamentala förändringar då systemet redan är i drift. Agil förvaltning 

kräver stöd från ledningen och organisationen för att på ett effektivt sätt kunna förbättra för-

valtningsarbetet. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det går att identifiera förbättringar när en agil metod an-

vänds inom förvaltning. Vissa av de brister och svagheter som finns i systemförvaltningsar-

betet förbättras med agila metoder men vissa av problemen påverkas inte av agil förvaltning. 

Agila metoder behöver anpassning när de används inom förvaltning och behöver modifieras 

eftersom förvaltning hanterar ett system som redan är i drift. Det är också viktigt att förvalt-

ningsteamet förstår den agila processen och terminologin som används. 
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7 DISKUSSION 

I början av uppsatsen beskriver vi att det finns ett antal problem inom förvaltning och att vårt 

syfte var att undersöka om dessa problem kan bli bättre när en agil metod används inom för-

valtning. Vårt resultat pekar att agila metoder kan hjälpa med en del av problemen, men inte 

alla.  Resultatet visar att teamet har kunnat förbättra förvaltningsarbetet något. 

Förbättringar vi har kunnat identifiera är intressanta, men samtidigt har vi inte kunnat säker-

ställa så dramatiska förändringar som industrin har velat framställa. Den agila metoden som 

tillämpas har visat sig att vara enkelt att applicera, kanske är det en del av förklaring att det 

har fungerat så väl. 

Vi har inte undersökt organisationen i övrigt, och därför har vi valt att lämna några problema-

tiseringar som nämndes inom förvaltningslitteraturen som till exempel lägre status inom yrket 

(Brandt, 2008) men den uppfattningen vi har fått från det hur teamet beskriver sitt arbete och 

samarbete med övrig organisation, har vi inte kunnat uppfatta att de inte skulle vara stolta och 

respekterade i sitt arbete. Ytterligare en reflektion är att syftet med att tillämpa agil metod 

visade inte vara så tydlig för teamet, utan att de ville prova på. Vad vi också upplevde under 

intervjun var att de kanske börjar vara lite trötta på metoden och vill prova någonting an-

norlunda.   

En ytterligare reflektion är att i vårt fall saknar teamet stödet från organisationens ledning för 

metodanvändning, vilket anses viktigt enligt Cockburn och Highsmith (2009). Empirin visar 

också att många förändringar från organisationens sida gör det svårt för teamet att arbeta agilt.  

Då organisationen har börjat centralisera ett antal funktioner, riskerar man att sakta ner för-

ändringstakten och gör förvaltning ineffektivare. Förhoppningsvis kommer teamet hitta andra 

sätt att jobba agilt.  

7.1 METODDISKUSSION 

När man värderar forskningsstudien finns ett antal kriterier att utgå ifrån. Vi valde att använda 

validitet och tillförlitlighet vilket omfattar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objekti-

vitet.  Vi har försökt validera resultatet i vår studie genom att planera forskningsprocessen och 

genom att ha ett rikt underlag som Patel & Davidsson föreslår (2003). Vi anser att vi har pla-

nerat studien noggrant och genom att vi har haft flera olika datakällor som användes i studien 

höjt begreppsvaliditeten i studien. Vi anser dock att begreppsvaliditeten på de litterära källor 

skulle ha kunna vara starkare när det gäller agil förvaltning. För övrig teori anser vi att vi har 

haft bra begreppsvaliditet genom att vi har ett antal olika studier och böcker som har används 

för att skapa referensram.  

Vi har läst ett flertal olika författare för att främja objektivitet och vi har försökt hitta artiklar 

som citeras av andra forskare för att öka tillförlitligheten. Målet har varit att skapa en förstå-

else för om vad som är aktuellt i nuläget och vilka akademiska studier som har utförts inom 

området. Artiklar och de flesta andra källor vi har använt för teorin bedömer vi som tillförlit-

liga med hög vetenskaplighet. Vi har försökt att undvika de äldre versionerna av litteratur och 

artiklar och försökt att hålla teorin till mer aktuell status.  

Vi förberedde oss inför intervjuer genom att ha läst och förstått de teorier och tidigare genom-

förda studier inom samma problemområde. Vår fallstudie har varit en ögonblickstudie och vi 
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anser att respondenternas svar förändras något ifall intervjun skulle göras om. Förutsättning-

arna för teamet förändras hela tiden. Detta gör att studien har lägre reliabilitet.  

Vi anser också att vi skulle ha studerat ett antal team i en agil organisation men vi anser också 

att det skulle ha blivit en uppmaning eftersom det tog tid att hitta ett lämpligt forskningsobjekt 

och respondenter som var villiga att ställa upp. Detta gjorde att vi endast kan dra slutsatser på 

teamnivå. Eftersom vår studie är en kvalitativ studie som genomförts med en fallstudie kan vi 

inte generalisera resultatet och säga att våra slutsatser gäller andra företag och organisationer 

som använder agila metoder i systemförvaltningen för att resultatet kan skilja sig från fall till 

fall och vi har endast undersökt ett fall. Vi har därför en lägre extern validitet i vår studie. Vi 

har kunnat endast generalisera mot teorin som Yin (2003) föreslår. Tillförlitligheten har vi 

ökat genom att tydligt visa vår forskningsprocess och visa vårt resonemang genom studien.   

8 FORTSATT FORSKNING 

Vi reflekterade i början av studien, om att det behövs mer forskning om hur en agil utveckl-

ingsprojekt övergå till förvaltning (Levin, 2008) och vi har inte kunnat svara på den frågan. 

Därför anser vi att det skulle vara en intressant fråga att studera. 

Ett annat tema som skulle vara intressant att studera är om hur en förvaltningsorganisation 

som tillämpar agil metod fungerar. Vi har endast studerat agila metoder inom förvaltning på 

team nivå och därför kan vi inte dra slutsatser på organisationsnivå. Ytterligare en intressant-

fråga att studera är ifall agila metoder fungerar i andra områden än förändringshanteringen 

inom förvaltning. 
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10 BILAGOR 

10.1 INTERVJUFRÅGOR 

Bakgrundsfrågor om verksamhet 

Kan du berätta lite om er verksamhet? 

Kan du beskriva din roll? 

Kan du beskriva förvaltningsobjekten?  

Bakgrundsfrågor om förändringshantering 

Vilka kan initiera en förändring?  

Vilka grunder är de vanligaste för er att förändringar behövs 

Agila metoder i systemförvaltning (SF) 

Kan du beskriva hur ni använder Agila metoder (Scrum) i systemförvaltning  

Av vilket syfte bestämde ni att använda agila metoder i SF? 

Används metoden i sin helhet? Om inte, varför?  

Vilka styrkor finns det vid tillämpning av agila metoder i systemförvaltning?  

Finns det några svagheter eller problem?  

Vilka problem anser ni att agila metoder har hjälpt inom systemförvaltning? 

Fungerar roller och ansvarsfördelning i teamet bra?  

Har ni märkt förbättringar i förvaltning med Scrum? 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Agila metoder kräver mycket personlig kommunikation, hur väl fungerar det i ert team? 

Hur kan ni styra ert arbete själv? 

Upplever du att teamet är väl motiverad? 

Fungerande programvara 

I agila metoder är det stor fokus på fungerande programvara och leverans istället för omfat-

tande dokumentation - Har det förändrat fokusen för er? 

Hur hanterar ni dokumentation?  

Kundsamarbete 

Hur samarbetar ni med kunden? 

Hur samarbetar ni med Produktägare?  

Hur hanterar ni ändringsprioriteringen? 

 Anpassning till förändring 

Tycker ni att ni har fått bättre anpassning till förändringar? Hur?  


