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Abstract

Agility under controlling circumstances

Petra Johannesson & Sadia Hasan

The purpose of this study was to 1) identify driving 
forces for introducing new system development 
methodologies at the Swedish Tax Agency. The 
preconditions of the Swedish Tax Agency also affect 
the use of new methodologies. The study therefore 
also aimed to 2) portrait the influence of the 
preconditions on the organization. Furthermore, the 
object of the study was to 3) illustrate the use of 
methods in system development and also to 4) 
investigate the contributions of the methods to the 
organization and the four case projects within the 
Swedish Tax Agency. The study was carried out 
through a qualitative methodology, with interviews, 
and a quantitative methodology, with questionnaires 
and document collection. A combination of methods 
was used in order to acquire a holistic perspective of a 
complex issue.

From the study, some conclusions have been drawn. 
Firstly; being modern, fashionable and a desirable 
employer are driving forces for introducing new system 
development methods, together with a desire of 
increased efficiency when developing systems. 
Secondly; the main preconditions were identified as 
the organizational culture and how the purpose of a 
change is communicated to the affected employees. 
Thirdly; all of the project teams that were that 
participated in the study was found to use different 
hybrids of system development methods, which lead to 
the fourth conclusion; the used methods was found to 
contribute with different things, such as structure in 
project planning and when tracking sources of errors, 
commitment in work and good group dynamics.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Inom utvecklingen av IT-system tillämpas idag ett flertal olika metoder och tekniker, 
där en organisations förutsättningar och drivkrafter påverkar vilka metoder som införs 
och används. Skatteverkets IT-avdelning är en av Sveriges största och myndigheten har 
sedan 2012 en IT-strategi med mål om att vara förändringsbenägen och effektiv, samt 
att vara en mer attraktiv arbetsgivare. Skatteverket har påbörjat införandet av ett agilt 
metodstöd, vilket följer av IT-strategin, och denna är till för att stödja en flexibel 
arbetsmetodik. Som myndighet påverkas Skatteverket av lagar och regleringar. 
Organisationen har dessutom en unik kultur med stort fokus på säkerhet och stabilitet 
och dessa aspekter kan betraktas som barriärer för att arbeta agilt. Teoretiskt sett har 
delar av Skatteverket arbetat agilt i ett antal år men IT-strategin vittnar om drivkrafter 
för att förändra utvecklingsmiljön och blir mer agila. Däremot ifrågasätts agiliteten då 
myndighetens förutsättningar medför utmaningar med agil arbetsmetodik.  

Syftet med studien har varit att undersöka metoders betydelse för en organisation och 
hur det är möjligt att uppnå organisationens mål genom metodanvändande. Detta har lett 
till studiens fyra frågeställningar där den första är; Vad är och vad har varit drivkraften 
till införandet av befintliga systemutvecklingsmetoder på Skatteverket? De två 
nästkommande frågeställningarna är; Vilka förutsättningar påverkar införande av 
systemutvecklingsmetoder, och hur? och Vad bidrar metodanvändande med till projekt? 
Studiens fjärde och sista frågeställning formuleras som följande; Hur används 
systemutvecklingsmetoder praktiskt inom projekt? En kvalitativ metodik har tillämpats, 
i form av intervjuer med relevanta intressenter på Skatteverket, för att besvara de fyra 
frågeställningarna. En kvantitativ metodik, i form av enkäter till fyra utvecklingsprojekt, 
har kompletterat studien. Kombinationen av metoder har utformats för att erhålla flera 
perspektiv, styrka uppfattningar samt visa på undersökningens komplexitet.  

Utifrån resultatet har slutsatser dragits om att en drivkraft för Skatteverket är att vara en 
attraktiv arbetsgivare, vilket i sin tur leder till att organisationen även vill vara modern 
och trendig. Ytterligare en drivkraft som identifieras är att effektivisera arbetet vid 
utvecklingen av IT-system. Förutsättningar som belyses påverka införandet av metoder 
är dels organisationskulturen, dels hur väl syftet med förändring har lyfts fram för de 
inblandade och därmed har engagerat de anställda i förändringsarbetet. Samtliga 
systemutvecklingsmetoder har visat sig vara anpassade till de rådande förutsättningarna 
som både organisationen och respektive projekt har. Somliga metoder bidrar med 
struktur, vilket underlättar vid planering och härledning av felkällor, och det har visat 
sig att andra metoder har bidragit med högre engagemang och god gruppdynamik. 
Utifrån detta har en slutsats om att systemutvecklingsmetoder ger positiva effekter till 
organisationer dragits, men även att dessa bör hanteras och anpassas till rådande samt 
framtida förutsättningar och mål som en organisation har.   
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1. Inledning 
Det finns ett flertal olika metoder för att utveckla och anpassa IT-system (Computer 
Sweden, 2009). Vilka metoder, tekniker och verktyg som används beror bland annat på 
vilket typ av system som ska utvecklas (Andersen, 1994). Olika organisationer kan 
använda sig av olika systemutvecklingsstrategier beroende på organisationens struktur 
och vilka drivkrafter som styr de metoder som ska användas (Andersen, 1994). Engwall 
et al. (2005) menar att flera studier visar att det finns skillnader i formella metoder 
jämfört med de observerade handlingarna, främst att metoder inte används i den 
utsträckning som menat. Metoder kan även i vissa fall användas för att visa framgångar 
utåt snarare än att bidra med ett gemensamt sätt att utföra en teknisk uppgift på 
(Engwall et al., 2005). 

Agil utveckling har blivit allt mer populärt, där fokus ligger på att processen för 
systemutveckling ska vara flexibel och lättföränderlig (Computer Sweden, 2009). 
Systemutveckling beskrivs av Andersen (1994) som en aktivitet där organisationen och 
medarbetare utvecklas parallellt med IT-utvecklingen och agila 
systemutvecklingsmetoder innebär även omfattande kommunikation mellan 
medarbetare (Computer Sweden, 2009). Däremot beskrivs ett agilt arbetssätt vara 
tillämpbart först när tillräckligt många medarbetare förstår och tror på metoden, vilket 
innebär att hur en organisation aktivt driver förändringen mot ett agilt arbete påverkar 
hur det fungerar i praktiken (Computer Sweden, 2014). Chen och Nath (2008) menar 
dessutom att attityder och behov gentemot nya tekniker och metoder kan skilja sig bland 
individer. Exempelvis kan nya verktyg användas som attraktionsmedel för att införa 
metoder bland medarbetare, men vissa medarbetare även kan behöva ytterligare stöd för 
att bejaka förändringar. De olika behoven bland medarbetare innebär således en 
utmaning och Chen och Nath (2008) menar att organisationer, vid implementeringen av 
nya verktyg, därför kan behöva lägga resurser på att förändra kultur och attityd.  

1.1 Problematisering 

Skatteverkets IT-avdelning är en av Sveriges största (Skatteverket, 2016a) och bedriver 
flera IT-projekt parallellt med mål om välfungerande och säkra IT-system. IT-
avdelningen har applicerat ett antal olika metoder för systemutveckling där Skatteverket 
har ambitioner om agil utveckling. Sedan 2013 har en utredning utförts för att införa en 
ny metod för att stödja agil systemutveckling, SU-metoden, vilken även har börjat 
införas.  

Skatteverkets införande av ett agilt metodstöd följer med IT-strategin och är till för att 
stödja en flexibel arbetsmetodik. Utöver detta måste även en myndighet agera på unika 
aspekter som kan betraktas som barriärer för att arbeta agilt. Lagar och regleringar 
påverkar arbetssättet och kan begränsa flexibilitet och effektivitet. Myndigheter hanterar 
stora projekt som spänner sig över lång tid och arbetar dessutom efter omfattande 
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budgeter som är viktiga att hålla, vilket i sin tur leder till utmaningar i att vara 
anpassningsbar (Shah & Stevens, 2005). En myndighet som dessutom måste 
tillfredsställa många olika intressenter, framförallt medborgare och deras behov, rör sig 
oftast långsammare för att säkerställa att lösningar möter kraven (Shah & Stevens, 
2005). Övergången till en agil arbetsmetodik kan utifrån dessa faktorer ses som en 
utmaning i en myndighetsmiljö. 

Skatteverket har utformat en strategisk plan för att kunna fullfölja IT-strategin. Planen 
menar bland annat att kulturen i organisationen behöver bli mer stödjande och 
förändringsbenägen för att uppnå strategin (Skatteverket, 2013). Inom Skatteverket har 
en äldre systemutvecklingsmetod, KUR, varit den främsta och mest använda. På så sätt 
är många av medarbetarna vana vid en äldre metodik men det har även funnits ett ökat 
intresse hos medarbetare att arbeta mer agilt. Teoretiskt sett har myndigheten arbetat 
med agila metoder i ett antal år, men det har ifrågasatts hur agilt de i själva verket 
arbetar. Därför utgår denna studie i att urskilja hur de arbetar praktiskt och vad det finns 
för förutsättningar för en agil arbetsmetodik. Ett sociotekniskt perspektiv i denna studie 
fokuserar på hur processerna för att utveckla IT-system på Skatteverket är påverkade av 
sociala faktorer så som styrning, organisationsstruktur och kultur. Problematiseringen 
mynnar således ut i hur Skatteverket använder metoder, varför de införs, vilka 
förutsättningar som är viktiga för att dessa metoder ska kunna implementeras i 
Skatteverkets miljö samt vad metoderna bidrar med i ett antal projekt. 

1.2 Syfte och frågeställning 

För att förstå användandet av metoder och vad de bidrar till Skatteverkets 
systemutvecklingsprojekt, syftar studien att undersöka betydelsen av 
systemutvecklingsmetoder. Utifrån detta syftar även studien till att undersöka en 
organisations användande av metoder i relation till vilka mål som önskas uppnås vid 
metodanvändande för att sedan undersöka vad som uppfylls genom metodanvändande.  

Utifrån detta formuleras följande frågeställningar:  

! Vad är och vad har varit drivkraften till införandet av befintliga 
systemutvecklingsmetoder på Skatteverket? 

! Vilka förutsättningar påverkar införande av systemutvecklingsmetoder, och hur? 
! Vad bidrar metodanvändande med till projekt? 
! Hur används systemutvecklingsmetoder praktiskt inom projekt?  

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport avgränsas till att undersöka hur en svensk myndighet, specifikt 
Skatteverket, arbetar med systemutvecklingsmetoder. För att bedriva en relevant studie 
avgränsas rapporten till att beskriva och undersöka de metoder som Skatteverket 
använder, samt undersöka dessa metoder praktiskt i ett antal specifika projekt inom 
Skatteverket. I studien studeras fyra olika projekt på Skatteverket. För att tydligt se 
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skillnader mellan projekten och jämföra dem på lika villkor, görs en avgränsning till att 
undersöka projekten utifrån deras metodanvändande. Studien avgränsas till att inte 
beakta vilket typ av system som utvecklas inom projekten för att bevara fokus på syfte 
och frågeställning.  

Studien avgränsas även till att undersöka kultur internt i de olika projekten och 
undersöker därför inte den externa kulturen på respektive ort där systemutveckling på 
Skatteverket sker mer än hur dessa uppfattas av projekten. Eftersom att orternas kulturer 
ses som en förutsättning för projektens metodanvändande anses denna aspekt vara 
viktig. Däremot undersöks inte den allmänna synen på orternas kultur eftersom det är de 
specifika projektens uppfattningar om kulturen som anses spegla vikten av projektens 
metodanvändande. Kulturen inom respektive projekt speglar inte nödvändigtvis 
kulturen på kontoret, varför studien inte syftar besvara skillnader och likheter mellan 
dem. De fyra projekt som studeras är lokaliserade på olika orter, dock finns inte alla 
orter representerade eftersom att syftet med studien är avgränsat till att undersöka 
metodanvändande i ett antal projekt och jämföra dessa. Fyra projekt anses nödvändigt 
för att belysa eventuella skillnader i metodanvändande och tillräckligt för att beskriva 
deras skilda förutsättningar.  

Studien ämnar undersöka vad systemutvecklingsmetoderna bidrar med och dessa 
avgränsas till att hantera de åsikter som framkommer vid interaktion med respondenter 
samt till de faktorer som belyses i teorin. Dessa handlar främst om hur projektet arbetar 
och utvecklas med hänsyn till metodanvändandet. 

De förutsättningar som påverkar metodanvändande studeras utifrån de som finns internt 
på Skatteverket. Den grundade förutsättningen är att organisationen är en myndighet 
som vill arbeta mer agilt och därför har inkorporerat detta i sin IT-strategi. Studien 
avgränsas därmed till att undersöka hur drivkrafter och förutsättningar påverkar 
metodanvändande och dess bidrag i ett antal projekt. Förutsättningar som hårdvara och 
verktyg undersöks inte i studien, eftersom studien fokuserar på systemutveckling ur ett 
övergripande perspektiv med sociala aspekter som påverkar arbetssättet.  

Metoder, modeller och processer är begrepp som ofta används för att beskriva arbete 
inom systemutveckling. I denna rapport avgränsas begreppen till att användas utifrån ett 
begrepp; metod. Eftersom industrin och Skatteverket inte gör en distinktion mellan 
begreppens betydelse anses begreppet återspegla samtliga termer och används i studien. 
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1.4 Kapiteldisposition 

Rapporten är uppdelad efter ett antal kapitel som tar upp olika ämnen vilka för studien 
framåt. Dispositionen presenteras nedan. 

Kapitel 2 - Bakgrund: Bakgrunden till studien presenterar ämnen som påverkar 
studien och som förser förståelse till teori och resultat. Ämnena i bakgrunden analyseras 
inte i senare kapitel men anses ändå behövliga för att förstå studien och det fallföretag 
som undersöks. Då uppsatsens område och frågeställning är bred anses denna del som 
behövlig och relevant för att kunna erhålla en djupare analys av det empiriska 
materialet.  

Kapitel 3 - Teori: Det teoretiska ramverket för studien presenteras utifrån de fyra 
frågeställningarna där relevanta ämnen introduceras. Ämnena har överlappande 
områden vilket försvårar uppdelningen men för att erhålla en tydlig disposition med 
koppling till frågeställningarna anses strukturen trots detta spegla rapportens innehåll 
och bidra till tydlighet.   

Kapitel 4 - Metod: Studiens tillvägagångsätt för att samla in information presenteras 
och diskutera utifrån dess bidrag till studiens resultat. Diskussion angående 
operationalisering beskriver hur metoden bidrar för att besvara studiens frågeställningar 
och kapitlet diskuterar även studiens kvalitet.  

Kapitel 5 - Resultat: Det empiriska resultatet presenteras utifrån ämnena i de fyra 
frågeställningarna och de mest framstående upptäckterna sammanfattas för varje 
underkapitel.  

Kapitel 6 - Analys: I analysen diskuteras resultatet tillsammans med dess koppling till 
de teoretiska referensramarna och disponeras därefter. Analysen är skriven utifrån 
studiens fyra frågeställningar och vidare är kapitlet strukturerat ytterligare efter de 
ämnen som identifieras. 

Kapitel 7 - Slutsats: Utifrån analyskapitlet presenteras de mest framstående 
slutsatserna vilka besvarar de fyra frågeställningarna och därmed uppfyller syftet för 
studien. 

Kapitel 8 - Vidare forskning och reflektioner: Utifrån studien är det möjligt att få 
inspiration till nya frågeställningar, vilka diskuteras i detta kapitel. Reflektioner av 
studiens betydelse presenteras också här.  
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2. Bakgrund 
Avison och Fitzgerald (2002) menar att en systemutvecklingsmetod är en samling 
processer, tekniker, verktyg och hjälpmedel för dokumentation, som hjälper 
systemutvecklare att implementera IT-system. Andersen (1994) beskriver en 
systemutvecklingsmetod som en organiserad beskrivning på hur ett problem ska lösas. 
Enligt Howell et al. (2010) medför mängden variationer på projekt en mängd varianter 
att hantera projekt på. Vidare beskriver Collins (2011) att projektledning hanterar 
planering, organisering och resurser för att uppfylla mål med ett specifikt projekt. Även 
Müller (2009) beskriver projektledning på liknande sätt, men där han tillägger att 
projektledning hanterar begränsningar inom budget för att nå målen. Longman och 
Mullins (2004) identifierar projektledning som ett viktigt verktyg för att hantera 
strategiska och operationella utmaningar och ser därför att alla organisationer bör syfta 
till att arbeta smartare med projekt.  

2.1 Traditionell systemutveckling 

Traditionell systemutveckling utgår från en sekventiell utveckling där krav och 
planering tidigt definieras för att sedan strikt genomgås i senare faser i projektet. 
Metoden som vanligtvis refereras till är Vattenfallsmodellen (se Figur 1) vilken 
innehåller faserna; kravspecifikation, analys, design, implementation, test och underhåll 
(Brookshear, 2009; Royce, 1970).  

  

Figur 1: Vattenfallsmodellen, Inspirerad från Royce (1970) och Brookshear (2009)  
[Författarnas översättning] 

I metoden har varje fas en obligatorisk leverabel, det vill säga ett mål som måste 
uppfyllas och dokumenteras innan nästa fas påbörjas metoden beskrivs som 
dokumentdriven där varje fas underhålls med dokumentation. Vanliga problem med 
metoden är främst dess inflexibilitet i relation till produktens omfång; det är inte möjligt 
att ändra och lägga till produktspecifikationer (Anita et al., 2013).  
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2.2 Rational Unified Process (RUP) och KUR 

Den grundläggande strukturen för RUP består av en tvådimensionell figur med 
discipliner som organiserar arbetsuppgifter som är av teknisk eller stödjande karaktär på 
den vertikala axeln (se Figur 2). Den horisontella axeln illustrerar iterationer och faser 
och visar ett projekts organisering i tiden, vilket består av en utvecklingscykel som är 
uppdelad i fyra olika faser; förberedelse, etablering, konstruktion och överlämning. 
Varje fas innehåller en milstolpe, vilket återkopplar till Vattenfallsmodellen, vilken 
innehåller en beslutspunkt som ligger till grund för om projektet ska ingå i 
nästkommande fas eller inte. Däremot går det inte att avgränsa disciplinerna till fasta 
tidpunkter, istället pågår de parallellt och påverkar varandra (Lunell, 2003). 

 

Figur 2: Grundläggande struktur för RUP (Lunell, 2003) [Författarnas översättning] 

KUR är en konfigurering av RUP som är anpassad till Skatteverkets organisation, där 
relevanta delar har valts ut och dokumenterats och därmed blivit mallar och riktlinjer 
(Skatteverket, 2016a).   

2.3 SU-metoden (Systemutvecklingsmetoden) 

SU-metoden är Skatteverkets agila systemutvecklingsmetod vars syfte är att ge en 
introduktion till hur agila systemutvecklingsprojekt kan se ut, tydliggöra dokumentation 
för systemutveckling samt erbjuda en verktygslåda med mallar och exempel. Metoden 
utgår från KUR och består av samma sista tre faser. Inom SU-metoden finns vidare 
förklaringar till de agila metoderna Scrum och Kanban, samt ett avsnitt som beskriver 
hur projekten kan undvika att hamna i en vattenfallsmetodik i iterationerna 
(Skatteverket, 2016b) 
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2.4 Skatteverkets IT-avdelning 

Skatteverket är en svensk förvaltningsmyndighet som arbetar med beskattning, 
folkbokföring, fastighetstaxering samt registrering av bouppteckningar (Skatteverket). 
Skatteverkets IT-avdelning består idag av cirka 800 medarbetare på sex orter i Sverige: 
Solna, Umeå, Göteborg, Visby, Östersund och Västerås. Huvudkontoret ligger i Solna 
där cirka 500 av de anställda sitter. IT-avdelningens främsta uppgift är att leverera 
kostnadseffektiva tjänster till organisationen och de system som utvecklas används 
huvudsakligen av Skatteverkets egna anställda för hantering av skatt och folkbokföring. 
Utöver systemutveckling ansvarar även IT-avdelningen för drift, övervakning, underhåll 
och internettjänster (Skatteverket, 2016a).  

2.4.1 Studerade projekt 

Projekt 1 är en del av ett stort projekt på Skatteverket vars främsta uppgift är att hantera 
årlig beskattning. Projektledare 1 är IT-projektledare i Projekt 1 sedan april 2015 och 
sitter idag tillsammans med två utvecklingsteam och ett flertal andra inblandade vilket 
summeras till 33 personer. Projekt 1 bedrivs i Solna. 

Projekt 2 är ett projekt som utvecklar en digitaliserad tjänst för medborgare. Projektet 
klassificeras som hantering av nyutveckling och startades i december 2014. Inom 
projektet arbetar 17 personer, inklusive Projektledare 2 som är projektledare för teamet. 
Projekt 2 bedrivs på Skatteverkets IT-avdelning i Umeå. 

Projekt 3 är ett projekt på Skatteverket vars uppgift är att utveckla en stödtjänst för 
granskning av företag. Projekt 3 hanterar nyutveckling och i teamet sitter sex personer, 
inklusive Projektledare 3 som är IT-projektledare. Projekt 3 bedrivs i Göteborg. 

Projekt 4 är ett uppdrag vars uppgift är att utveckla tjänster som hjälper medborgare 
med årlig beskattning elektroniskt. Inom uppdraget arbetar 22 personer som är 
uppdelade i tre arbetsgrupper vilka fokuserar på krav, test eller utveckling. Uppdraget 
har sin bas i Östersund, med Projektledare 4 som projektansvarig, men har även 
personalresurser på huvudkontoret i Solna. 
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3. Teori 
I Tabell 1 förklaras begrepp som används i studien i syfte att underlätta förståelsen för 
läsaren. 

Tabell 1: Begreppslista 

Begrepp Beskrivning 
Beställare Beställare avser den person som lagt en beställning på en ny IT-

lösning 
Bidrag Vad någonting förser med 

Drivkraft Omständighet som inspirerar till aktivitet eller ingripande 
Förutsättningar Omständighet som utgör ett nödvändigt villkor för något 
Införande av en 

metod 
Att börja använda eller tillämpa en metod 

Kanban Identifieras inom Lean (se nedan) och möjliggör kontroll över 
flöden med hjälp av visualisering över arbetet. Metoden bygger på 
en princip där kundernas beställningar startar produktionskedjan 

(Ahmad et al., 2013). 
Kultur Sätt att arbeta och kommunicera inom en organisation 
Lean En agil systemutvecklingsmetod som tar bort överflödiga delar av 

utvecklingen (Ahmad et al., 2013). 
Metod Ett tillvägagångssätt för att utföra något och/eller uppnå ett mål 

(Webster, 2016) 
Metod- 

användande 
Att använda en metod 

Nyutveckling Utveckling av nya IT-system 
Projekt Ett unikt utförande med ett tydligt start- respektive slutdatum 

Uppdrag Som ett projekt men har inte en fixerad tidsgräns 
Verksamhet Syftar till Skatteverkets produktionsavdelning, vars uppgifter är att 

styra, utveckla och förvalta arbetet inom Skatteverket 
(Skatteverket, 2016e).  

3.1 Agila metoder 

Uppstarten av agila metoder uppges ha utvecklats som en reaktion till de nackdelar som 
de traditionella metoderna för med sig (Sommerville, 2007). Sommerville (2007) 
beskriver att utvecklare på 1990-talet utvecklade metoden för att bringa fokus från 
design och dokumentation till mjukvara. Detta ledde senare till att 17 utvecklare år 2001 
skrev under på manifestationen för agil mjukvaruutveckling (Ashmore & Runyan, 
2014).  

Det agila manifestet består av fyra delar (Agile Alliance, 2015), vilka sammanfattas 
nedan: 
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”Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
Kundsamarbeten framför kontraktsförhandling 
Anpassning till förändring framför att följa en plan” 
[Författarnas översättning] 

Agilt arbete består av metoder och inställningar vilka stödjer organisationer i 
beslutsfattande genom att bidra till en miljö där grupper inom organisationen kan tänka 
och arbeta effektivt (Stellman & Greene, 2014). Agil utveckling med iterativ karaktär, 
anses vara ett flexibelt verktyg för att stödja projekt och organisationer (Stocia et al., 
2013). Inom agila metoder möjligt att addera nya krav, och det är lättare att estimera tid 
och budget för varje steg där utvecklingen av prototyper sker kontinuerligt (Stoica et. al, 
2013).  

Agil systemutveckling består av tolv principer (se Appendix I) som bland annat 
fokuserar på nära kundrelationer, korta utvecklingsiterationer, självorganiserande team 
och en tro på motiverade individer och att bistå med tillfredställande miljöer och stöd 
till dem (Agile Alliance, 2015). Till skillnad från den traditionella Vattenfallsmodellen, 
ämnar agila metoder att omplanera och leverera kontinuerligt under projektets gång 
(Hass, 2008). Utifrån den agila manifestationen har ett antal metoder framtagits, bland 
annat Scrum, Extreme Programming, Kanban och Lean, där Scrum är den mest 
populära (Version One, 2014). På grund av den agila metodologins motstånd till 
dokumentation och långa planeringar har den blivit kritiserad för att vara odisciplinerad. 
En fördel med den agila metodologin är att projektmedlemmarna i agila team ska kunna 
bemästra olika roller, då det uppmuntrar till spridning av kunskap. Däremot anses även 
denna aspekt vara svår och identifieras även som en utmaning med de agila metoderna 
(Paulk, 2002; Conboy et al., 2011). 

På ett övergripande plan består ett agilt team av fyra roller: utvecklare, projektledare, 
produktägare och kund. Inom agil utveckling bör även nyckelpersonerna i teamet arbeta 
på samma fysiska plats för att kunna bibehålla en hög kvalitet gällande koordinering 
och kommunikation. Då agila metoder värdesätter individer framför dokumentation 
läggs stor vikt vid kommunikation inom teamen och att frågor och svar ska kunna flyta 
naturligt mellan medlemmarna. Den agila metodologin förlitar sig på den individuella 
kompetensen hos projektmedlemmarna och att dessa personer ska vilja utveckla både 
sina personliga och teamets gemensamma kompetenser. Detta leder till ett kollektivt 
förtroende för att samtliga medlemmar ska ta ansvar för att leverera och återkoppla till 
nästa iteration. Efter varje iteration är syftet att teamet ska lära sig från den föregående 
iterationen och anpassa den nästkommande efter de problem och möjligheter som har 
uppstått (Hass, 2007).  

3.1.1 Scrum 

Transparens, inspektion och anpassning är tre nyckelord som förknippas med Scrum 
vilken beskrivs som en projektledningsorienterad metod (Hallin & Karrbom 
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Gustavsson, 2012; Highsmith, 2002) med ramverk att utgå ifrån vid projekthantering 
(Sutherland & Schwaber, 2013). De tre orden understryker betydelsen av att ha en 
synlig process där fel identifieras och snabbt korrigeras (Hallin & Karrbom Gustavsson, 
2012). Metoden uppmuntrar, likt andra agila metoder, iterativa och inkrementella cykler 
med prototyper efter varje iteration som upprepas tills produkten är klar (Pope-Ruark, 
2012; Schwaber, 2004).  

 3.1.1.1 Roller inom Scrum 

Gruppen som arbetar utifrån Scrum refereras som Scrum team och består bland annat av 
en Scrum master, som är projektledare (Gustavsson, 2011; Sutherland & Schwaber, 
2013). Produktägare och utvecklare är de andra två rollerna och samtliga inom Scrum 
teamet är ansvariga för olika delar av projektet. Scrum mastern är ansvarig över kontakt 
med intressenter samt att Scrum teamet anpassar sig till de riktlinjer som finns inom 
Scrum. Produktägaren är ansvarig över product backlog och ser till att den är tydlig för 
de resterande i projektteamet. Utvecklarteamen består av tre till nio personer och arbetar 
direkt med produkten under självorganiserade former där de har eget ansvar för att 
använda den mest effektiva utvecklingen. Den befintliga kunskapen inom teamen är 
tillräcklig för att kunna slutföra projektet där ingen kunskap utifrån behövs (Sutherland 
& Schwaber, 2013). 

3.1.1.2 Artefakter och koncept inom Scrum 

Inom Scrum finns det artefakter och koncept som ska praktiseras under projektet, vilka 
är product backlog, sprint, sprint backlog, daily Scrum, sprint review meeting, 
retrospective, user stories, task board och burndown chart. I Tabell 2 beskrivs koncepten 
vidare. 

Tabell 2: Artefakter och koncept inom Scrum 

Koncept
/artefakt 

 
Beskrivning 

 
Källor 

Product 
backlog 

Product backlog är en ”att-göra-lista” för projektet och 
innehåller samtliga krav och funktioner som den 
färdiga produkten ska ha. Funktionella och icke-

funktionella krav i form av user stories prioriteras vid 
starten av ett projekt och uppdateras regelbundet under 

tiden ett projekt fortgår. 

O´hEocha & 
Conboy (2011), 

Schwaber (2004) 
och Cohn (2009) 

Sprint En sprint pågår upp till en månad, och startar med ett 
planeringsmöte där samtliga inom Scrum teamet samlas 
och bestämmer vilka aktiviteter (med högsta prioritet) 

som ska ligga under sprinten samt definiera det 
övergripande målet för perioden. 

Sutherland & 
Schwaber (2013), 
Cohn (2009) och 

Gustavsson (2011) 

Sprint 
backlog 

För varje sprint beslutas vilka krav som ska uppfyllas 
under perioden samt i vilken ordning teamet ska arbeta 

med uppgifterna.  

Sutherland & 
Schwaber (2013), 
Cohn (2009) och 
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Gustavsson (2011) 
Daily 
Scrum 

Konceptet utförs dagligen för att behålla kontroll och 
synkronisera arbetet. Mötet tar ungefär 15 minuter där 

samtliga inom Scrum teamet besvarar tre frågor: 
• Vad gjorde jag igår? 
• Vad ska jag göra idag? 

• Finns det några utmaningar som jag kan behöva 
hjälp med eller som hindrar mig eller teamet att 

nå målen inom sprinten? 

Sutherland & 
Schwaber (2013) 
och Gustavsson 

(2011) 

Sprint 
review 

meeting 

Mötet ligger i slutet av varje sprint där utvecklarna 
presenterar sina framsteg för produktägaren för att 

direkt få återkoppling på arbetet. 

Schwaber (2004) 
och Gustavsson 

2011 
Retrospe

ctive 
Efter varje sprint hålls ett retrospective-möte för att 

reflektera över sprinten och återkoppla till vad teamet 
hade kunnat göra bättre. 

Schwaber (2004) 
och Gustavsson 

(2011) 
User 

stories 
Ett sätt att uttrycka krav inom Scrum har ofta 

karaktären Som <roll> vill jag utföra <uppgift> för att 
uppnå <resultat>. 

O´hEocha & 
Conboy (2011) och 

Cohn (2005) 
Task 
board 

För att presentera uppgifter som är klara eller som är 
under utveckling. Uppgifterna delas ofta upp i To do, In 

progress och Done. 

Gustavsson (2011) 
och Cohn (2009) 

Burndow
n chart 

För att illustrera projektteamens prestationer i relation 
till tid används en Burndown chart. Bestående av två 
axlar (Total tid för sprint & kvarstående tid för sprint) 

och en linje som indikerar tidshållning. 

Cohn (2005), 
Schwaber (2004) 
och Gustavsson 

(2011) 

För att illustrera hur artefakterna används i ett flöde illustreras detta i Figur 3. 

 

Figur 3: Illustration av arbetsflödet i Scrum utifrån Tabell 2 och kapitel 3.1.1 
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3.2 Drivkrafter för förändring 

Milling och Zimmermann (2010) beskriver att en önskan att anpassa en organisation till 
dess omvärld och dess konkurrenter är en drivkraft för organisatorisk förändring. Vidare 
identifieras nytt ledarskap, lagändringar och regleringar som drivkrafter för förändring 
inom organisationer (Damore, 2009; Cappelli, 2009). 

Thompson (2013) beskriver att drivkrafter kan härstamma internt från en organisation 
samt från den externa miljön, exempelvis från andra organisationer i samma bransch, 
vilket skapar en tävlingsinriktad miljö. Ökad globalisering, vilket möjliggör en mer 
utbredd kundbas påverkar organisationen, från externt håll, där en drivkraft blir att möta 
den större efterfrågan. Förändring av kundbehov kan påverka branscher och därmed 
organisationer inom den, där drivkraften för förändring blir att anpassa produkten till de 
nya behoven. Även teknologiska förändringar som påverkar produkt och produktion kan 
ha denna verkan. Ännu en extern påverkan härleds till teknisk utveckling där 
internetanvändning och applikationer kan driva organisationer till att utveckla en 
produkt, där drivkraften blir att nå användare på nya sätt. Intern drivkraft i form av 
kostnadseffektivisering är ytterligare en aspekt som driver organisationer till förändring, 
genom lägre kostnader i produktion eller produkter och system med längre hållbarhet 
(Thompson, 2013). 

En metafor som används för att beskriva den nya spridningen och populariteten av nya 
styrningsidéer i form av nya metoder och tekniker är ”fashion”-metaforen (Fineman, 
2001). Metaforen beskriver hur organisationer väljer styrningsidéer utifrån en önskan att 
vara mer moderna och trendiga, snarare än för de faktiska behov som organisationen har 
(Czamiawska, 2005). “Fashion” beskriver organisatoriska förändringar då dessa typer 
av nya idéer kan spridas brett över en organisation, tack vare den trendiga faktorn. 
Däremot kan denna typ av anpassning, till det som anses vara trendigt, även skapa 
besvikelse och frustration vid tillfällen då metoderna och teknikerna inte lever upp till 
förväntningar (Czarniawska & Joerges, 1996). 

Specifika drivkrafter för att införa agil systemutveckling, menar Cohn (2009) är för att 
öka produktivitet och sänka kostnader, vilket endast är en bland flera. Cohn (2009) 
beskriver fortsättningsvis att agila arbetssätt ökar engagemanget hos anställda, bidrar till 
en snabbare leverans, högre kvalitet samt ökad kundtillfredsställelse. 

3.3 Förutsättningar för förändring 

3.3.1 Kultur och organisation 

Att hantera förändringar inom en organisation är ett komplext fenomen som undersöks 
av många forskare, där en förändring är införande av nya metoder. Forrester (2012) 
skiljer även på initialt införande och att genomföra förändring inom hela organisationen, 
och därmed institutionalisera förändringen. Forrester (2012) menar vidare att det 
sistnämnda är en stor utmaning, specifikt för ett införande av agila metoder. Enligt De 
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Villiers (2002) behöver organisationer ta flera faktorer i beaktning vi introduktion av 
metoder och processer, vilket även Fitzgerald och Avison (2002) understryker. De Vries 
(2004) sammanfattar dessa i flera faktorer där en av dem är kultur. Version One (2013) 
beskriver dessutom att en överhängande anledning till att organisationer misslyckas 
med en agil förändring är att kulturen inom organisationen inte matchar den agila 
kulturen. Cohn (2009) menar utöver detta att en förändring för att bli agil är en av de 
svåraste förändringar en organisation kan genomgå, vilket även Forrester (2012) styrker.  

Det finns många olika uppfattningar om hur kulturen inom organisationer kan tolkas 
(Leidner & Kayworth, 2006; Czarniawska, 1992). Trots detta finns det en samlad 
uppfattning om att kultur kan identifieras på olika nivåer inom organisationen (Hofstede 
et al., 1990). Kultur som täcker värden och uppfattningar om vad som borde 
genomföras kan enligt ett Competing Values Model-diagram (CVM-diagram, se Figur 
4) delas upp på två olika axlar med värdena förändring mot stabilitet och internt mot 
externt (Quinn & Rohrbaugh, 1983). Värdena på vardera axel anses tävla mot varandra 
som polära värden (Quinn & Rohrbaugh, 1983).  

 

Figur 4: CVM-diagram över kultur (Quinn & Roghrbaugh, 1983). [Författarnas 
översättning] 

Cameron och Quinn (2011) har utgått från Quinn och Roghrbaughs diagram och 
utformat det statistiskt validerade (Maximini, 2015) verktyget Organizational Culture 
Assessment Instrument (OCAI, se Figur 5). Flexibilitet och diskretion är ett polärt värde 
till stabilitet och kontroll, vilket även externt fokus och differentiering är till internt 
fokus och integration (Cameron & Quinn, 2011). De polära värdena tävlar med varandra 
med motstridande krav på organisationen (Huisman & Iivari, 2007). Inom diagrammets 
kvadranter identifieras fyra olika kulturer; Klan, Adhocracy, Hierarkisk och Marknad 
(Cameron & Quinn, 2011). 
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Figur 5: Cameron och Quinns (2011) CVM-diagram OCAI [Författarnas översättning] 

Cameron och Quinn (2011) beskriver att en hierarkisk kultur uppkommer när miljön är 
relativt stabil där uppgifter och funktioner kan integreras och koordineras. Formella 
regler strukturerar organisationen och det långsiktiga målet för organisationen är att 
vara stabil, förutsebar och effektiv. Exempel på hierarkiska organisationer är stora 
företag och myndigheter. Inom marknadskulturen anses den externa miljön vara 
fientlig. Organisationer med en marknadskultur fokuserar på att ha en konkurrenskraftig 
roll på marknaden och är resultatinriktad. Inom en klankultur är team-känslan stark där 
ledare tar rollen som en mentor. En organisation med en klankultur fokuserar på 
engagemang bland medarbetare där de strävar efter ett stimulerande internt klimat med 
hög delaktighet. Den sistnämnda kulturen, Adhocracy anspelar på Ad Hoc vilket 
implicerar föränderlighet och dynamik inom en organisation. Organisationer med en 
adhocracykultur verkar inom instabila miljöer och svarar snabbt på förändringar. 
Anställda tar risker och kreativitet eftersträvas i organisationen som värdesätter 
experimentering och innovation (Cameron & Quinn, 2011).  

Huisman och Iivari (2007) beskriver att personer med olika roller inom projekt reagerar 
olika på införandet av metoder trots att de är inom samma organisationskultur. Vidare 
finner de att hierarkiska organisationer lättare anpassar sig till nya metoder samt att 
införande av nya metoder leder till en mer hierarkisk organisation. 

3.3.1.1 Scrumkultur 

Maximini (2015) klassificerar kulturen inom Scrum (se Figur 6), utifrån Cameron och 
Quinns kultur-diagram OCAI och finner att Klan och Adhocracy är dominerande 
karaktärsdrag. Kulturen inom Scrum identifieras som personlig och dynamisk med 
entreprenörsanda där anställda vågar ta risker. Trots att Scrum inte presenteras utifrån 
en Hierarkisk kultur identifieras hierarkiska faktorer inom ledarskap där det dynamiska 
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och risktagande kompletteras med koordinering, organisering och effektivitet 
(Maximini, 2015). 

 

Figur 6: Scrum-kultur (Maximini, 2015) utifrån Cameron och Quinns modell (2011)  
[Författarnas översättning] 

3.3.2 Genomföra organisatorisk förändring 

För att kunna genomföra organisatoriska förändringar identifierar Whelan-Berry och 
Sommerville (2010) ett antal faktorer som viktiga och som påverkar förändringen i 
olika stadier. Stadierna som alla är viktiga delar för att genomföra organisatorisk 
förändring hanterar individuell anpassning där anställda måste ändra sina värderingar, 
attityder och beteenden för att anpassas till förändringens mål och resultat. En annan del 
är att behålla driv för att fortgå i förändringsprocessen och genomföra eftersträvad 
förändring. Till sist måste förändringen institutionaliseras och därmed bli en naturlig del 
av organisationen vilket är viktigt för att erhålla en långsiktig förändring. Vilka faktorer 
som bidrar till de tre olika stadierna illustreras i Tabell 3. (Kotter, 1995; Cummings & 
Worley, 2004; Whelan-Berry & Sommerville, 2010). 

Den första faktorn som påverkar förändringsprocesser är acceptans av förändringens 
syfte inom organisationen. Anställda och övriga intressenter måste acceptera att syftet 
med förändringen är positiv för deras individuella och organisatoriska intressen (Burke, 
2008; Brenner, 2008). Stöd från ledare inom organisationen anses även vara en 
förutsättning för att genomföra en förändring, där högt uppsatta ledare tillsammans med 
projektledare och chefer över lokala kontor räknas in som kritiska framgångsfaktorer 
(Taylor-Bianco & Schermerhorn, 2006). 

Whelan-Berry och Sommerville (2010) presenterar även kommunikation som en viktig 
faktor där de ser att organisationer bör bygga upp en förståelse kring förändringens 
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nödvändighet. Kotter (1995) menar att detta är ett kritiskt första steg i 
förändringsprocessen. För att framgångsrikt bygga detta måste det även kommuniceras 
att det pågående angreppsättet inte är tillräckligt för att uppfylla det nödvändiga målet 
(Allen-Meyer, 2001; Whelan-Berry et al., 2003). Även förändringsrelaterad utbildning 
är nödvändig för att bidra till förståelse för förändring där anställda kan relatera 
förändringen till ny kunskap och nya beteenden (Schneider et al., 1994; Alvesson, 
2002). Whelan-Berry et al. (2003) beskriver vidare att ett deltagande av anställda i 
förändringsrelaterade aktiviteter ökar förståelsen för förändringen. 

Slutligen identifierar Whelan-Berry och Sommerville (2010) organisatoriska strukturer 
som viktiga faktorer där stöd från HR-funktion och organisatoriska processer är av vikt. 
HR-funktioner är bland annat rekrytering av ny personal, förändring av 
prestationsbedömning och belöningar vilka speglar förändringens syfte och signalerar 
att det är nödvändigt att individer ändrar sina beteenden (Kotter & Cohen, 2002). 
Organisatoriska processer kan möta förändringsarbetet för att vidta korrigerande 
åtgärder där det behövs och därmed signalera förändringens nödvändighet samt att 
organisationen anser att förändringen är tillräckligt viktig för att följas, mätas och 
hanteras (Cameron & Green, 2004) 

Vidare sammanfattas Whelan-Berry och Sommerville (2010) identifierade faktorer samt 
deras inverkan på förändringen i Tabell 3. 

Tabell 3: Sammanfattning av viktiga faktorer för organisatorisk förändring (Whelan-
Berry & Sommerville, 2010) [Författarnas översättning] 

 
Faktor 

Individuell 
anpassning 

Fortgå 
förändringsprocessen 

Institutionalisera 
förändring 

Accepterat 
förändringssyfte inom 

organisationen. 

X   

Stöd från ledare X X X 
Kommunikation av 

förändring 
X X  

Deltagande av anställda 
i förändringsrelaterade 

aktiviteter 

X   

Stöd från HR-funktion X X X 
Organisatoriska 

processer för 
uppföljning av 

förändring 

X X X 
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3.4 Metodanvändandets bidrag till projekt 

Ett av de främsta argumenten för ett användande av metoder är att de möjliggör 
standardisering av design, utveckling och implementation (De Vries, 2004). Eftersom 
metoder skapar ramverk av processer med mätbara kriterier på kvalitet försäkrar sig 
organisationer om önskad kvalitet i samtliga projekt (De Vries, 2004). Fitzgerald (1998) 
presenterar att en fördel med att använda metoder är uppdelningen av komplexa 
problem till mindre logiska komponenter, vilket bidrar till ökad kontroll över projekts 
framfart och reducerar risker och osäkerheter. Även Engwall et al. (2005) menar att 
strukturerade metoder kan bidra till styrning av produktutveckling samt att metoder 
generellt skapar gemensamma språk och arbetssätt. Metoder kan bidra med team-
building vilket upprätthåller och utvecklar ett effektivt teamarbete (Engwall et al., 
2005). Fitzgerald (1998) beskriver att ramverk är en ytterligare fördel, som även kan 
användas för att identifiera och förvara kunskap. Slutligen menar hen att uppdelningen 
av arbete underlättar arvodering och budgetering. Boehm (1981) beskriver att metoder 
är av mindre vikt än utvecklarnas kunskaper och komplexiteten av projektet. Dessutom 
menar DeMarco & Lister (1987) att deskriptiva metoder minskar produktiviteten på 
grund av den stora mängden pappersarbete som följer, vilket även den agila metodiken 
stödjer. 

3.5 Systemutvecklingsmetoder i praktiken 

Agila metoder porträtteras som överlägsna i jämförelse med traditionella metoder men 
trots detta belyses problem med dem. Conboy et al. (2011) menar att en ökad 
transparens mellan kund och utvecklare ställer krav på att utvecklarna ska vara insatta i 
kundens verksamhet för att upprätthålla ett högt förtroende. Otillräcklig kunskap om 
kunder har visats utlösa dysfunktionell kommunikation (Conboy et al., 2011) samtidigt 
beskriver Conboy och Morgan (2011) att ökad transparens är en specifik styrka i de 
agila metoderna vilket även styrks av det agila manifestet (Appendix I). 

Kirk och Tempero (2012) beskriver att de flesta företag som uttalat använder sig av en 
särskild metod endast använder delar av dem, vilket även Kruchten (2001) identifierar. 
Exempelvis anpassas metoder till specifika kontexter eller används på annorlunda sätt 
än vad som följer metodens syfte. Oavsett anpassning belyser Kirk och Tempero (2012) 
även att informella och formella metoder kan fungera lika bra, specifikt i små 
organisationer. Coleman (2005) beskriver att anpassade metoder kan vara tillräckligt bra 
vid systemutveckling i relation till standardiserade metoder. Boehm (2002) beskriver 
vidare att varken agila eller traditionella metoder är tillräckliga när snabb leverans och 
hög tillit förväntas av projekt, varför en kombination av båda delarna behövs. I likhet 
med Boehm (2002) beskriver Conboy et al. (2011) att bristen på dokumentation i agil 
utveckling är riskfyllt och kan därför framgångsrikt använda sig av dokumentering för 
kommunikation. Avsaknaden av formell projektledning är en risk enligt Morgan och 
Maurer (2006) som belyser fördelen med att använda sig av formella milstolpar för att 
spåra framsteg och problem. 
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Sheffield och Lemétayer (2013) beskriver att filosofin kring one-size-fits-all är 
opassande för att bedriva framgångsrika projekt. Istället menar de att metoder måste 
anpassas till behoven hos organisationen och därmed möjliggörs ett kombinerat 
användande av traditionella och agila metoder (Cockburn & Highsmith, 2001). Därtill 
identifierar Baskerville et al. (2011) att organisationer använder sig av kombinerade 
metoder vid systemutveckling, vilket benämns som en hybrid metodanvändning.  

3.6 Sammanfattning 

För att skapa förståelse för hur de olika teoridelarna är sammankopplade visualiseras ett 
flöde (Figur 7) mellan de olika delarna, samt Figur 8 som illustrerar de olika delarnas 
sammanfallande egenskaper.  

Figur 7 består av de fyra olika områden som studien undersöker och hur flödet går 
mellan dessa. De förutsättningar som en organisation har, i form av kultur och 
organisation, samt hur väl en förändring inkorporeras i organisationen påverkar vilka 
metoder som används i praktiken och hur. Detta har i sin tur en direkt påverkan på det 
bidrag som erhålls. Bidraget kan bestå av ett flertal olika faktorer och kan värderas olika 
av organisationen. Reaktion och uppfattning om bidrag påverkar drivkrafter som en 
organisation har för att skapa förändring, på så sätt mynnar samtliga faktorer ut i att 
denna förändring genomförs. Förändringen skapar återigen nya förutsättningar och 
flödet fortsätter i samma riktning. 

 

Figur 7: Teoriernas sammanhang och flöde [Författarnas tolkning och analys av 
teorier] 

Figur 8 visar sammankopplingen mellan de fyra huvudområdena med starkaste 
kopplingarna närmast varandra. Det är möjligt att se en koppling till Figur 7 genom 
huvudområdenas placering. Däremot finns det inte en specifik riktning som områdena 
följer. Figuren illustrerar komplexiteten i det studien undersöker då samtliga faktorer 
anses vara sammankopplade med varandra och därför skapar ett gemensamt centrum. 
Direkt påverkan mellan områdena illustreras med hjälp av pilar. Områden som inte är 
direkt sammankopplade har trots detta en ömsesidig påverkan på varandra genom dess 
gemensamma närliggande grannar. Det finns ett stort antal möjliga kombinationer där 
flödet i Figur 7 är ett exempel, däremot är det även möjligt att urskilja en motsatt 
riktning. Exempelvis påverkar det praktiska användandet förutsättningar för 
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organisationen som i sin tur formar drivkrafter för att förändra och erhålla ett visst 
bidrag.  

 

Figur 8: Teoriernas sammankoppling med sammanfallande egenskaper [Författarnas 
tolkning och analys av teorier] 
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4. Metod 
I denna studie har en kombination av metoder använts. Det finns ett antal olika sätt att 
kombinera metoder på och i denna studie har författarna inlett med en kvalitativ studie i 
form av intervjuer och sedan kompletterat med en kvantitativ del bestående av enkäter. 
Genom detta tillvägagångssätt kan tillförlitligheten på det kvalitativa resultatet testas på 
en större population (Hesse-Biber, 2004), i denna studie innebär det mer specifikt att 
undersöka hur teamen ser på metodanvändande och kulturen samt huruvida deras syn 
skiljer sig från projektledarnas.  

Att använda kombinerade metoder kan generera nya frågor och att författarna därmed 
kan erhålla en mer komplex bild och djupare förståelse av problemet i fråga (Hesse-
Biber, 2010). Det finns flera anledningar till att en kombination av metoder används, i 
denna studie är det bland annat för att öka trovärdigheten för studien i och med att 
sammanfallande och/eller motsägande svar erhålls genom de olika metoderna (Hesse-
Biber, 2010). Studiens frågeställningar och fokus har förändrats med tiden, allt eftersom 
ny information har inkommit från respondenterna.  

4.1 Fallstudie 

En fallstudie fokuserar på ett objekt som ska undersökas, exempelvis en organisation, 
en avdelning, ett system eller ett projekt (Oates, 2006). I denna studie utförs en 
enfallstudie bestående av intervjuer, enkäter och en litteraturstudie på en organisation, 
Skatteverket, med dess förutsättningar som betraktas i studien. Objektet studeras på 
djupet genom att kombinera olika metoder som intervjuer, observationer, dokument och 
enkäter. Syftet med en fallstudie är att erhålla en detaljerad bild av ett specifikt objekt 
samt de relationer och processer som pågår inom det, vilket anses nödvändigt i denna 
studie. En fallstudie syftar att erhålla ett holistiskt perspektiv genom att undersöka 
komplexiteten av ett fenomen, istället för att isolera individuella faktorer (Oates, 2006). 

Genom att utföra en fallstudie erhåller författarna en djup bild av fenomenet kring 
användandet av metoder och deras bidrag till Skatteverket. Strukturen av en fallstudie 
anses behövlig då många olika faktorer, relationer och processer som påverkar 
fenomenet undersöks, samt då frågeställningarna kräver djupgående svar. Ett holistiskt 
perspektiv krävs dessutom för att studera fenomenet i en helhet och på så sätt tydligare 
se kopplingarna mellan de fyra frågeställningar. 

4.2 Kvalitativ metod 

I en kvalitativ studie är syftet att få kunskap och tydlighet kring ett fenomen genom att 
undersöka de inblandande personernas subjektiva uppfattningar (Cresswell, 2009; 
Ghauri & Gronhaung, 2005). En kvalitativ studie ger djup och förståelse till kvantitativ 
data och kan därmed bidra till förståelse av statistik och andra kvantitativa mått (Hesse-
Biber, 2010). Kvalitativa studier kan exempelvis bestå av fallstudier, intervjuer eller 
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observationer (Creswell, 2009) och lägger stor vikt vid ord och tolkning (Bryman & 
Bell, 2013). En kvantitativ metod tar hänsyn till individers tolkning av sin sociala 
verklighet (Bryman & Bell, 2013), vilket ger stöd till val av metod eftersom 
respondenters åsikter och erfarenheter är viktiga för att skapa en förståelse kring 
införandet och användandet av metoderna. 

4.2.1 Intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer, som har tillämpats i studien, används för att möjliggöra 
flexibilitet inom ämnen och specifika frågor. Det huvudsakliga syftet har varit att finna 
drivkrafter till införande av metoder, förutsättningar på Skatteverket samt hur 
metoderna uppfattas av projektledare utifrån användande och dess bidrag. Studiens syfte 
avgör formatet av intervjuerna (Wellington och Szczerbinski, 2007) som är ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att kunna erhålla detaljerad information och ställa komplexa frågor 
där de kan behöva anpassas till de olika respondenterna (Oates, 2006).  

Intervjuer har genomförts med projektledare, vilket är personer med god förståelse för 
hur metoder används i praktiken. Intervjuer har även genomförts med personer som har 
en bra inblick i Skatteverkets övergripande strategi och styrning samt hur detta är 
kopplat till metodanvändande. Eftersom studien fokuserar på Skatteverkets IT-
avdelning är flertalet av de intervjuade anställda på IT-sidan. Författarna har däremot, 
under studiens gång, upptäckt att verksamhetssidan och dess samarbete med IT-sidan 
har en påverkan på hur arbetet fortskrider på IT-avdelningen, varför studien inkluderar 
två respondenter från verksamhetssidan för att tydliggöra det perspektivet.  

Kvalitativa intervjuer genomförs face-to-face, genom videosamtal eller via telefon 
(Creswell, 2009), där de två förstnämnda har tillämpats i studien. Ett antal 
intervjufrågor samt ett informationsblad om studien har sänts till respektive respondent 
innan intervjun för att hjälpa dem att formulera svar samt få en uppfattning om 
intervjuns karaktär. Intervjuerna spelades in samtidigt som en av intervjuarna 
antecknade medan den andra höll i större delen av intervjun. Anteckningarna har i 
efterhand kompletterats med det inspelade materialet. Slutligen har data analyserats med 
hjälp av färgkodning för att urskilja och kategorisera olika teman som är relevanta för 
att besvara frågeställningarna. Dessa teman var bland annat styrning, kultur, 
metodanvändande och metodval. Möjligheten att ingående prata om ämnena har 
påverkat intervjutidernas längder, vilka har varit mellan 60 till 90 minuter. Se appendix 
(Appendix A-E) för intervjufrågorna för respektive intervju. 

4.2.2 Val av respondenter 

Respondenter för den kvalitativa delen av studien har bidragit med kunskaper om 
drivkrafter för införandet av metoder samt förståelse för organisationens struktur och 
styrning. De har alla olika ansvarsområden och kunskaper (se Tabell 4). Eftersom att det 
är ett fåtal personer som har dessa kunskaper är inte en kvantitativ studie relevant för att 
ta del av informationen, utan en kvalitativ studie behövs för att ta del av de olika 
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personernas uppfattningar och synvinklar kring införandet av metoderna. 
Respondenternas och projektens namn har anonymiserats för att möjliggöra öppna svar 
som inte värderas utifrån källan. De anonyma namnen beskriver respondenternas roll, 
vilket tydliggör avsändare i texten. 

Tabell 4: Sammanställning av intervjurespondenter  

Respondent Samtalsbeskrivning Datum 

IT-intressent 
1 

IT-intressent 1 är förvaltingsledare för utvecklings- 
plattformen på verksamhetssidan och jobbar även med 

verksamhetsstrategi på Skatteverket. Intervjun gav 
inblick i hur strategierna återspeglas i projektmetoder. 

Intervjun utfördes face-to-face.  

3/3-2016 

IT-intressent 
2 

Chef för utvecklingsstyrning och jobbar med interna 
effektiviseringar. Intervjun behandlade de interna 

effektiviseringar som IT-intressent 2 har varit med och 
påverkat. Samtalet behandlade även hur den nya 

strategin har implementerats och förändrat. Intervjun 
utfördes face-to-face. 

4/3-2016 

IT-intressent 
3 

IT-intressent 3 arbetar som verksamhetsutvecklare och 
informationsarkitekt på verksamhetssidan. Hen har även 

varit delaktig vid införandet av KUR, varför samtalet 
har handlat om drivkrafter till införandet. Intervjun 

utfördes face-to-face. 

10/3-2016 

IT-intressent 
4 

IT-intressent 4 är uppdragsledare för metoder, vilket 
innebär ansvar över förvaltning och vidareutveckling av 
metoder. Hen är delaktig i införandet av SU-metoden, 

varför intervjun hanterade frågor om införandet. 
Intervjun utfördes face-to-face. 

14/3-2016 

IT-intressent 
5 

Enhetschef, Intervjun utfördes face-to-face och 
hanterade frågor rörande IT-strategin och dess påverkan 

på organisationen och dess förutsättningar för 
metodanvändare. Intervjun utfördes face-to-face.   

9/5-2016 

Projektledare 
1 

Som IT Projektledare för Projekt 1, har intervjun 
bidragit till förståelse om projektet och dess struktur. 

Intervjun utfördes face-to-face. 

16/3-2016 

Projektledare 
2 

Projektledare 2 är Projektledare för Projekt 2 och 
intervjun hanterade frågor om projektet och deras 

arbetssätt, samt kulturella aspekter som berör 
Skatteverket. Intervjun utfördes genom ett videosamtal. 

23/3-2016 

Projektledare 
3 

Som IT Projektledare för Projekt 3 har Projektledare 3 
besvarat frågor angående det specifika projektet samt 

frågor om kultur och generella frågor om 

30/3-2016 
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metodanvändande. Intervjun utfördes genom ett 
videosamtal. 

Projektledare 
4 

Som uppdragsledare har Projektledare 4 ansvar över att 
leveranserna uppfyller krav, kvalitet och budget i 
Projekt 4. Samtalet behandlade Projekt 4 och dess 

struktur, arbetsmetoder samt respondentens uppfattning 
av IT-avdelningens kultur. Intervjun utfördes genom 

videosamtal. 

6/4-2016 

Verksamhets 
intressent 1 

Verksamhetsintressent 1 arbetar som 
verksamhetsarkitekt – rollen innebär att ha en 

helhetssyn (verksamhet och It) för att främja utveckling. 
Arbetet inkluderar att arbeta strategiskt för utveckling 

och förvaltning. Intervjun behandlade samarbetet mellan 
IT och verksamhet, IT-avdelningens kultur samt 

verksamhetens mål. Intervjun utfördes face-to-face, 
tillsammans med Verksamhetsintressent 2. 

15/4-2016 

Verksamhets 
intressent 2 

Verksamhetsintressent 2 arbetar som delegerad 
beställare och huvudprojektägare, vars uppgift är att 

prioritera och arbeta för att nå mål inom vissa IT-
projekt. Intervjun behandlade samarbetet mellan IT och 

verksamhet, kultur samt organisationens syn på 
metodanvändande. Intervjun utfördes face-to-face, 

tillsammans med Verksamhetsintressent 1.  

15/4-2016 

4.3 Kvantitativ metod 

I en kvantitativ studie är syftet att göra en statistisk analys av så kallat “hård data” 
(Hesse-Biber, 2010; Bryman & Bell, 2013). Kvantitativ data baseras på siffror och är 
huvudsakligen data som genereras vid olika typer av experiment eller frågeformulär 
(Bryman & Bell, 2013). I studien används enkäter för att urskilja mönster av åsikter om 
metoder och få en övergripande insyn i hur metoder värderas.. Syftet med kvantitativa 
metoder är att med hjälp av en enkel teknik kunna urskilja mönster bland insamlat 
material för att sedan, med teknisk analys, konstatera ifall mönster existerar eller 
uppkommit av slump (Oates, 2006). En kvantitativ metod kan även utgå från redan 
existerande dokument och statistik (Neumann, 2006). I denna undersökning har en 
litteraturstudie utförts vilken innefattar dokument från Skatteverkets intranät för att ta 
del av organisationen struktur, strategier och övrig information. Dokumenten är 
offentliga, om än svårtillgängliga, men har använts för att erhålla kunskap om 
Skatteverket och anses därför viktiga för studiens syfte. 

4.3.1 Enkäter 

En enkät består av ett antal förutbestämda frågor i en förutbestämd ordning där syftet är 
att samla in data som kan tolkas och analyseras. I studien har enkäter använts för att 
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erhålla relevant information om hur arbetet inom ett antal projekt fungerar för att kunna 
koppla detta till metoderna. Enkäter har besvarats av respondenter utan forskarens 
närvaro, men de kan även färdigställas vid direkt interaktion. Enkäter är en effektiv 
metod för att samla in data från många personer och lämpar sig bäst i situationer där 
svaren från respondenterna kan hållas kort och okontroversiellt samt där frågorna är 
tydligt formulerade och enkelt kan förstås av respondenterna (Oates, 2006). 

Genom enkäterna i studien har uppfattningar om metoder, utifrån utvecklarnas 
perspektiv, urskilts. Enkäter anses vara användbara för studien eftersom projektteamen 
är relativt stora samt eftersom att den allmänna uppfattningen efterfrågas genom de 
relativt strukturerade frågorna. Författarna har formulerat frågor med svarsalternativ 
men även frågor med öppna svar för att möjliggöra förklaringar från respondenterna. 
Författarna har tagit hänsyn till att enkätfrågorna inte ska vara ledande, inte behandla 
känsliga områden samt vara tydliga för respondenten. I studien har fem svarsalternativ 
erbjudits till respondenten i de frågor som berör gradering av påståenden. Genom att ha 
ett udda antal svarsalternativ blir inte respondenterna tvingade att ta ställning till 
påståenden som hen ställer sig neutralt till (Ejlertsson, 2005), vilket är användbart i 
studien då respondenterna förväntas ha olika kunskaper och erfarenheter inom somliga 
områden.    

Syftet med enkäterna är att få en bättre insyn i den kulturella uppfattningen, 
metodanvändande och metodanvändandets bidrag ur respondenternas synpunkt. 
Enkäterna har sänts ut till samtliga teammedlemmar i de fyra projekt som tillhör de 
intervjuade projektledarna. De anställda inom projekten anses ha en förståelse för hur 
metodanvändandet fungerar och vilka möjligheter och hinder de skapar, då det är de 
som använder sig av metoderna i praktiken. Genom enkäter avser författarna få svar 
från anställda med olika roller inom projekten (utvecklare, testare, kravsättare, m.m.).  

Samtliga projektledare har besvarat enkäten men svarsfrekvensen inom projekten har 
varierat, vilket sammanfattas i Tabell 5: 

Tabell 5: Enkäternas svarsfrekvens i projekten 

Projekt Antal svar Antal i projektet  Deltagande 

Projekt 1 18 33 54,5 % 
Projekt 2 4 11 36,4 % 
Projekt 3 6 6 100 % 
Projekt 4 11 17 64,7 % 

Svarsfrekvensen i ett av projekten, Projekt 2 är märkbart lägre än i de resterande och har 
ett deltagande på under 50 %, vilket inte gör det möjligt att generalisera svaren inom 
projekten. De resterande projektens svar är möjliga att dra generaliserbara slutsatser 
kring tack vare dess svarsfrekvens på över 50 %. För sammanställning av enkäterna, se 
Appendix H. 
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4.3.2 Val av respondenter 

För den kvantitativa delen av studien har personer inom specifika projekt bidragit med 
information genom strukturerade enkäter. De beslut som ligger bakom vilka projekt 
som studeras, beror på projektens struktur och organisering och metodanvändande. 

4.4 Operationalisering 

Operationalisering utförs för att omarbeta teori till intervju- och enkätfrågor och på detta 
sätt säkerställs ett uppfyllt syfte samt att frågeställningarna besvaras. För varje 
frågeställning har frågor bearbetats för att ta avstamp i de teoretiska referensramarna. 

För att besvara Vad är och vad har varit drivkraften till införandet av befintliga 
systemutvecklingsmetoder på Skatteverket? har frågor ställts angående förväntningar 
med nya metoder. Teori kopplad till frågan beskriver hur metoder kan användas och vad 
de tillför i organisationer, varför dessa ämnen har legat till grund för intervjufrågor. 
Tidigare införande av RUP/KUR ger även ett perspektiv till Skatteverkets tidigare 
beslut vilket bidrar till att besvara frågan. Hur styrning och projektledning utförs och 
betraktas inom Skatteverket är relevant för att kunna urskilja de drivkrafter som ligger 
bakom införandet av vissa metoder och sätt att arbeta. Frågor inom detta område har 
inkluderat hur de ansvariga ser på organisationens strategi, vad den innebär samt frågor 
som hanterar önskat bidrag med metoderna. 

Frågor som hanterar organisation och kultur på Skatteverket förväntas användas för att 
besvara Vilka förutsättningar påverkar införande av systemutvecklingsmetoder, och 
hur? Teori om kulturpåverkan och förutsättningar för förändring kopplas till frågan 
varför dessa ämnen ligger till grund för intervjuer. Intervjuerna har även berört 
samarbete inom organisationen och kommunikation vilket har kopplats till frågan.  

För att erhålla information om metodernas bidrag till projekt har specifika frågor ställts 
om metodernas nytta inom projekten. Enkäten tar även upp frågor rörande ämnet vilket 
kopplas till teorier om metoders bidrag och förväntningar. På detta sätt försäkras frågan 
Vad bidrar metodanvändande med till projekt? besvaras. Även projektledare har 
diskuterat vad metoderna används till och vad de tillför i projekt, och deras svar 
används för att besvara frågan. 

Hur används systemutvecklingsmetoder praktiskt inom projekt? besvaras genom att 
jämföra teamens tillvägagångsätt med de teoretiska presentationerna. Utifrån enkäten 
och intervjuer, avses skillnader och likheter belysas vilka sedan kan analyseras. Frågor 
formuleras angående detaljer om metodanvändandet i enkäterna till projektteamen, vilka 
förväntas bidra med information om hur metoderna används praktiskt på Skatteverket. 
Med detta i bakgrund är det möjligt att belysa om och på vilket sätt Skatteverket 
använder sig av metoderna.  
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4.5 Analysmetod 

En innehållsanalys har utförts på insamlad data för att analysera innehållet av text som 
refererar till specifika teman och kategorier. Dessa har sedan utgjort grunden för de 
empiriska resultat som presenteras i studien. En annan inriktning i innehållsanalysen är 
kodning, vilket kan utföras manifest eller latent. Manifest kodning innebär en analys på 
ytan av en text, exempelvis genom att undersöka antalet av ett visst ord. Latent kodning 
innebär istället en analys av den underliggande meningen i en text, exempelvis genom 
att undersöka tolkningar i ett större sammanhang och se på betydelsen av ord snarare än 
kvantiteten av dem (Neumann, 2006). I denna studie kombineras manifest och latent 
kodning. Författarna lägger vikt vid de ordval som respondenterna använder, vilket även 
är en aspekt som blir tydlig i data från enkäter där respondenterna bland annat får välja 
bland redan formulerade påståenden. Tolkningar av enkäterna kan däremot inte gå 
längre än vad svarsalternativen tillåter. För att finna nya vinklar i enkäter behöver vissa 
frågor kompletteras genom att låta respondenten fördjupa svaren med egna ord 
(Ejlertsson, 2005). På så sätt undersöks även sammanhang som respondenterna 
beskriver med egna ord och svaren analyseras utifrån att olika respondenter kan ha olika 
bakomliggande meningar. 

4.6 Tolkande forskning 

Studien syftar till att utföra en så kallade tolkande forskning, vilket har utvecklats till att 
bli ett giltigt och viktigt tillvägagångssätt inom forskning gällande informationssystem 
(Klein & Myers, 1999). Tolkande forskning ämnar förstå ett fenomen genom att 
undersöka komplexiteten av mänskliga faktorer, istället för att utgå från fördefinierade 
variabler (Kaplan & Maxwell 1994). I denna studie har författarna tagit hänsyn till vilka 
respondenter som förser information samt till motsägelser i respondenters svar då dessa 
kan uttrycka sig på olika sätt, vilket beskrivs av Klein och Myers (1999). Av denna 
anledning är det viktigt att ta hänsyn till partiskheten i hela studien och inte endast i 
analysfasen (Runeson et al., 2012). Respondenternas olika roller på Skatteverket bidrar 
till att svaren inte kan anses vara objektiva sanningar. Däremot är det även viktigt att ha 
i åtanke att de respondenter som har valts ut i intervjufasen har valts ut på grund av 
deras unika kunskaper och att andra respondenter av detta skäl inte är relevanta för 
studien. I denna studie är det viktigt att tydliggöra vad som är respondenternas svar 
respektive författarnas egna tolkningar och uppfattningar av svaren. Genom att särskilja 
mellan empiri och analys görs denna avskiljning. 
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5. Resultat 

5.1 Drivkrafter bakom införande av metoder 

5.1.1 IT-strategi och styrning 

Skatteverket har infört en IT-strategi för perioden 2012-2018, vars syfte är att ge 
vägledning till anställda som berörs av systemutveckling. I strategin lyfter Skatteverket 
bland annat fram omvärldsbevakning som nödvändig för att kunna hålla bra 
framförhållning och hitta nya, innovativa lösningar. Myndigheten har som mål att 
använda standardiserade metoder för att på ett mer effektivt sätt kunna uppgradera 
system utifrån nya tekniker. Strategin beskriver att planeringen av IT och verksamhet 
bör ha korta cykler för att kunna följa med i utvecklingen samt lyfter fram ökad 
flexibilitet, anpassningsbarhet och hög effektivitet som önskvärt inom organisationen. 
Strategin betonar dessutom faktorer som nytänkande och nyskapande som viktiga för att 
kunna betraktas som en attraktiv arbetsgivare (Skatteverket, 2014). 

Utöver den övergripande IT-strategin har IT-avdelningen infört en IT-strategisk plan 
som djupgående förklarar och tydliggör hur myndigheten ska uppnå målen med IT-
strategin. I planen ingår ett antal olika framgångsfaktorer som Skatteverket ska fokusera 
på. En faktor är att samarbetet mellan IT-avdelningen och verksamheten på Skatteverket 
ska ha ett tidigt samarbete vid stora förändringar och därmed driva ett strategiskt arbete 
över hela myndigheten. Den IT-strategiska planen beskriver även att systemen som 
levereras ska utvecklas genom vissa bestämda metoder. Angående kompetens framgår 
det att myndigheten ska ha en kontinuerlig kompetensutveckling bland den egna 
personalen samt bli bättre på att attrahera nya, unga, förmågor. Planen tar även upp att 
kulturen ska vara stödjande och förändringsbenägen där kreativitet ska stimuleras, 
eftersom att medarbetarnas beteenden och attityder har stor inverkan på det direkta 
resultatet av arbetet (Skatteverket, 2013).  

Den IT-strategi som Skatteverket presenterar anses inte tillämpningsbar för samtliga 
anställda som arbetar med systemutveckling (IT-intressent 1; IT-intressent 5), och 
eftersom de tidigare strategierna inte har varit tillräckligt framtidsfokuserade finns det 
ett gap mellan vad myndigheten önskar att ha och vad de har i form av system och 
arkitektur (IT-intressent 2). Strategin har utökats till att spridas på en lägre nivå vilket 
IT-intressent 1 och 2 anser blir mer verklighetsnära. Utvecklarnas strävan efter en 
plattare organisation med större frihet (IT-intressent 2) går i linje med de mål som 
presenteras i IT-strategin angående att bli en attraktiv arbetsplats (IT-intressent 1; IT-
intressent 5). Att bli en mer attraktiv arbetsgivare (Skatteverket, 2014) är en drivkraft 
för införande av standardiserade metoder menar IT-intressent 1. IT-intressent 5 
beskriver vidare att för att bli en attraktiv arbetsgivare bör myndigheten släppa på det 
centralt styrda så att det blir okomplicerat att tillämpa sin personliga kunskap. 
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IT-intressent 5 berättar att det agila arbetssättet började införas av medarbetare på 
projektnivå och att drivkraften fanns lokalt inom vissa projekt. Därefter har metodiken 
spridits till större delar av IT-avdelningen (IT-intressent 5). IT-intressent 2 beskriver att 
genom ett agilt stöd blir myndigheten modernare och kommer även att kunna lära upp 
nyanställda mer effektivt än tidigare och därmed kunna försäkra sig om kompetens 
inom organisationen långsiktigt (IT-intressent 1; IT-intressent 5). Genom att ha ett 
standardiserat arbetssätt menar även IT-intressent 2 och 5 att hela organisationen blir 
mer lättföränderlig och dynamisk. 

5.1.2 KUR 

KUR, Skatteverkets metod som bygger på metoden RUP, togs in år 2000 och finns kvar 
inom organisationen 16 år senare (IT-intressent 3). IT-intressent 3 beskriver att KURs 
kommersiella faktor var ett övervägande argument till införandet. Tidigare hade 
Skatteverket haft en metod som var framtagen inom organisationen, vilken de lade ner 
mycket resurser på att hålla uppdaterad. Genom KURs kommersiella faktor 
möjliggjordes en extern förvaltning av metoden, vilket var attraktivt ur resurs- och en 
ekonomisk synpunkt. 

Vid tidpunkten för införandet av KUR ansågs metoden vara trendig, beskriver IT-
intressent 3. RUP betraktades även som en metod som gav större friheter än vad som 
tidigare var möjligt, varför samtliga inblandade i initiativet såg fördelar med ett 
införande av metoden. IT-intressent 3 menar att utvecklare idag uppfattar KUR som 
onödigt dokumentdrivet, men att de trots detta efterfrågar en mall att arbeta utifrån, 
vilket hen menar är tvetydighet. KUR beskrivs som stort och komplext där det är svårt 
att hitta rätt information men IT-intressent 3 menar att de personer som har lärt sig hur 
man ska tillämpa metoden kan arbeta effektivt och få god vägledning av den.  

5.1.3 Systemutvecklingsmetoden (SU-metoden) 

När IT-intressent 4 började på Skatteverket, år 2012, var hen en av de få med tidigare 
erfarenhet av RUP. Den bristande erfarenheten inom organisationen ser hen som en av 
anledningarna till att metoden har börjat bytas ut. Införandet drevs av externa konsulter, 
interna utvecklare och experter inom bland annat Scrum på Skatteverket. 
Verksamhetsintressent 1 och 2 menar att de vid införandet av SU-metoden inte var 
inbjudna att delta vid utvecklingen av den, vilket har bidragit till deras okunskap och 
ointresse för metoden. Syftet med metodinförandet beskriver IT-intressent 4 är att 
tydliggöra krav vid utveckling och skapa en transparens inom och mellan projekt, samt 
att möjliggöra fritt metodval under SU-metoden. IT-intressent 5 ifrågasätter däremot 
Skatteverkets utveckling av en egen metod för systemutveckling.  

IT-intressent 4 beskriver att många på Skatteverket har arbetat agilt länge och att KUR, 
med sina många granskningar och dokument, uppfattas som fyrkantig och styrande. IT-
intressent 4 beskriver vidare att Scrum har använts vidsträckt tillsammans med KUR i 
dess iterationer. Projekten har själva varit delaktiga med att införa av Scrum och 
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eftersom att det är en generellt fri metod har den fungerat väl att inkorporera menar IT-
intressent 4. IT-intressent 3 menar dock att trots att det är möjligt att arbeta agilt utifrån 
KUR så är det lättare att lära sig SU-metoden.  

I dagsläget genomgår Skatteverket en förändringsprocess vilken drivs mot ett 
användande av SU-metoden. Denna beskrivs av IT-intressent 1, 2 och 4 som 
Skatteverkets agila dokumentationsmall för systemutveckling. Skatteverket vill 
modernisera metod- och teknikarbetet samt reducera kostnader och den tröghet som 
KUR har givit upphov till, vilket har lett till utvecklingen av den nya metoden, enligt 
IT-intressent 1 och 4. SU-metoden inkluderar mallar från KUR, menar IT-intressent 4. 
Däremot menar hen att metoden rymmer flera olika systemutvecklingsmetoder och kan 
användas friare, exempelvis tillämpas metoden inom Projekt 2 då det finns en önskan 
om att vara mindre statiska. Projektledare 2 beskriver även att projektet har identifierat 
behov av att kunna arbeta med flera uppgifter samtidigt och öka leveranskapacitet 
genom att prioritera uppgifter och med detta i åtanke har SU-metoden hittills tillämpats 
i en del av projektet. Dokumentationsmallarna inom SU-metoden stämplas med “ska” 
eller “bör”, vilket bidrar med flexibilitet inom projekten (IT-intressent 4). IT-intressent 
4 sammanfattar att SU-metoden är anpassad till hur Skatteverket och andra 
organisationer redan arbetar. Projektledare 4 uppfattar att metoden är lätt att ta till sig i 
jämförelse med KUR som ny projektledare med mindre omfattande erfarenhet.  

5.1.4 Sammanfattning av drivkrafter 

Utifrån resultatet i kapitel 5.1 sammanfattas de mest framstående drivkrafterna bakom 
införande av nya metoder nedan: 

! Skatteverket vill bli en attraktiv arbetsplats, vilket kräver en plattare 
organisation, standardiserade metoder och effektiv upplärning. 

! En drivkraft för att hitta och införa en ny metod är att svagheter identifieras hos 
den existerande metoden, vilket har pressat Skatteverket att hitta nya metoder. 

! Från IT-intressenterna beskrivs att de vill följa trender och vara medvetna om 
omvärldens utveckling. 

! För att anpassa en formell metod till hur Skatteverket och omvärlden redan 
arbetar.  

5.2 Förutsättningar för metodanvändande 

5.2.1 IT-strategi och styrning 

Skatteverkets vision och strategi om frihet i val av arbetssätt menar IT-intressent 2 går i 
linje med den SU-metod som utvecklats som stöd för ett agilt arbete. Den tidigare 
använda metoden KUR beskrivs som en omfattande process som är svår att skala om till 
mindre projekt (IT-intressent 2). Däremot finns det inga krav på att projekt måste gå 
över till SU-metoden (IT-intressent 4). IT-intressent 4 menar att det finns projekt som i 
själva verket inte skulle gynnas av att använda agila metoder, exempelvis vid mindre 



30 
	  

uppdateringar i äldre system. Målet med SU-metoden är att den ska vara den 
huvudsakliga metoden men att KUR och äldre metoder fortfarande går att använda och 
används av de som vill, menar IT-intressent 4.  Hen tillägger att den stora skillnaden är 
att det inte existerar samma typ av stöd till äldre metoder. Att det finns ett specifikt agilt 
stöd genom SU-metoden, men inget stöd för äldre metoder och äldre system, är ett sätt 
för myndigheten att uppmana projekt till att arbeta mer agilt (IT-intressent 4). IT-
intressent 5 menar däremot att SU-metoden var tänkt som ett gemensamt stöd för 
samtliga medarbetare men att organisationen, trots det, medvetet har valt att inte 
kommunicera ut SU-metoden till projekten. 

Att arbeta agilt är en målsättning på Skatteverket men systemutveckling kommer alltid 
att innebära tillhörande dokumentation på grund av organisationens förutsättningar som 
myndighet, menar IT-intressent 3. Hen ser däremot att det är möjligt att kombinera 
metoder med varandra och därmed dess fördelar. Verksamhetsintressent 1 tillägger att 
det agila arbetssättet passar vissa projekt men inte alla. Det viktiga, enligt hen, är att se 
på respektive projekts förutsättningar vid val av metod. Verksamhetsintressent 1 menar 
att det tillåts att arbeta på olika sätt, vilket styrks av Projektledare 3, och att 
utvecklingsprojekten inte bör jämföras med varandra, vilket Verksamhetsintressent 1 
menar gör organisationen mer tillåtande och starkare.  

Metodval inom projekt är idag mycket friare än tidigare (IT-intressent 1; Projektledare 
3). IT-intressent 1 beskriver att Skatteverket som myndighet har ett antal krav på 
systemen som måste uppnås men hur arbetet utförs och organiseras för att uppnå kraven 
är sekundärt. Däremot menar IT-intressent 1 att även om det finns tydliga regler kring 
hur projekten ska arbeta fungerar det inte alltid i praktiken, vilket organisationen även 
har blivit mer accepterande av. Hen menar att det tidigare har funnits tydliga kontroller 
på att projekten ska arbeta på specifika sätt, vilket inte existerar idag. Numera ligger 
större fokus på att de anställda känner ett eget ansvar att reflektera kring hur de arbetar 
och på så sätt bidra med egna förslag om eventuella förändringar (IT-intressent 1).  

5.2.2 Myndighetens förutsättningar 

Skatteverket är starkt centralt styrd (IT-intressent 2; IT-intressent 5), vilket beskrivs av 
IT-intressent 2 vara ett resultat av en statlig myndighet där kontroll och säkerhet står i 
fokus. Enkätsvaren verifierar om att tre av de fyra mest förknippade orden till 
Skatteverket är säkerhet, styrning och rutiner. IT-intressent 1 beskriver specifikt att 
säkerhet är viktigt för att upprätthålla ett högt förtroende från medborgare och kopplar 
detta till säkra och pålitliga system, vilket Projektledare 4 styrker. Projektledare 4 
beskriver däremot att den stora säkerheten medför att det inte finns utrymme för att 
ändra på krav vid utveckling, vilket försvårar ett agilt arbete. Enligt IT-intressent 3 
borde istället ett agilt arbetssätt stödja en organisation som värdesätter kontroll och 
säkerhet, eftersom att kontinuerlig uppföljning är en naturlig del i metoderna. Trots 
detta beskriver IT-intressent 2 att den centrala styrningen med tydliga krav har medfört 
ett minskat ansvar på individen, vilket anses vara problematiskt när organisationen 
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önskar ha en plattare struktur som bygger på eget ansvar. Projektledare 4 tillägger 
däremot att den hierarkiska strukturen tydliggör ansvar. 

Det centrala fokus på säkerhet medför även att myndigheten uppfattas som trögrörlig 
från IT-avdelningen, beskriver Verksamhetsintressent 1 och 2. Den tröga kulturen är 
något som styrks av enkätsvaren. Vidare försvarar Verksamhetsintressent 1 och 2 
trögrörligheten eftersom att de anser att förändring kräver utredning för att försäkra sig 
om säkerhet och att förändringen följer Skatteverkets behov. Trots att organisationen 
önskar ha ett centralt medborgarfokus och därmed förbättra deras upplevelser, 
prioriteras inte dessa uppgifter. Istället hamnar dessa i skymundan för tidspressade 
förutsättningar, exempelvis lagändringar och tekniska uppdateringar. Bland 
enkätrespondenterna finns det olika uppfattningar om säkerhet och styrning. Vissa 
respondenter menar att flexibiliteten att kunna välja egna verktyg och produkter är liten. 
Andra styrande aspekter, exempelvis för mycket vattenfallsmetodik och snäva 
arbetsuppgifter, lyfts även fram som begränsande. Andra respondenter ser positiva 
aspekter med styrningen och dess stora fokus på säkerhet. Samma respondenter menar 
dessutom att organisationen drivs av mycket engagemang och intresse då kvalitén på 
systemen alltid finns i åtanke.  

Som myndighet följer krav på ekonomisk spårbarhet och budgetering, vilket IT-
intressent 2 menar är en självklarhet. Verksamhetsintressent 1 beskriver att budgetering 
och brist på resurser även kan vara en orsak till att medarbetare känner att de inte får 
utrymme att påverka sitt eget arbete och istället blir tilldelade att arbeta med tvingande 
förändringar. En enkätrespondent skriver att hen tycker att den ekonomiska styrningen 
minskar medarbetares möjlighet att arbeta kreativt. Ytterligare en respondent menar att 
det är ekonomin som styr och att det faktum att budgeten ska följas så noggrant 
försvårar möjligheten att arbeta efter de faktiska behov som organisationen har. 
Verksamhetsintressent 1 beskriver att budgeteringen under 2015 har varit ansträngd och 
att stora delar har gått till projekt som blivit mer omfattande än väntat, vilket kan ha 
varit en bidragande faktor till uppfattningen. Även projektledare 2 ser att den stränga 
budgeten blir problematisk att kringgå då det saknas utrymme för att agera på egna 
initiativ.  

5.2.3 Kultur 

Projektledare 3 ser att kulturen på IT-avdelningen består mycket av en pliktkänsla där 
de anställda anstränger sig för att göra rätt för sig. IT-intressent 2 menar däremot att 
kulturen på IT-avdelningen präglas av rädsla där anställda inte vågar ta egna initiativ. 
Då organisationen värdesätter kontroll har det inneburit att anställda ofta får 
återkoppling på felaktiga beslut, vilket har bidragit till den försiktiga kulturen menar IT-
intressent 1 och 2. En organisation där uppgifter är menade att göras rätt från början har 
skapat en kultur där de anställda inte får göra något fel alls, vilket även bidrar till 
uppfattningen om en trögrörlig organisation (IT-intressent 1; IT-intressent 2; enkätsvar). 
Enkäten visar däremot att majoriteten (59 %) förknippar Skatteverket med engagemang 
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och att 82 % anser att den viktigaste faktorn i sitt arbete är att de känner att de utvecklas 
och utmanas.  

Projektledare 1 menar att hen ser en viss försiktighet inom teamen och att det finns ett 
behov av personer som kliver fram och vågar mer i det agila arbetssättet. Vidare tror 
hen att den försiktiga kulturen härstammar från att många är stationära i sina 
grupperingar, vilket även påverkar rörlighet och möjligheter för agilt arbete negativt. 
Hen ser även att det finns behov av agil utveckling men att lösningen för att få de 
anställda att arbeta efter mer kompetensöverskridande roller är en generationsfråga, 
vilket styrks av IT-intressent 5 som beskriver att yngre kompetens har lättare att arbeta 
agilt. Vidare beskriver Projektledare 1 att ju nyare en anställd är från högskolan, desto 
mer öppna är de för en mindre fast roll och att Skatteverket därför bör satsa på att 
anställa nya resurser och samtidigt utbilda de anställda. Den försiktiga kulturen på 
Skatteverkets IT-avdelning har inneburit att det oftast är externa konsulter som tar på 
sig en mer initiativtagande roll (Projektledare 1). För att kunna ändra kulturen bland de 
anställda tror IT-intressent 2 på exponering av goda exempel samt möjlighet för 
kunskapsutbyte inom organisationen. Hen menar däremot att det är en kultur som är 
svår att förändra då det finns invanda beteenden bland medarbetare sedan lång tid 
tillbaka, vilket styrks av Projektledare 2.  

Projektledare 2 ser att det finns många ansvarstagande personer inom organisationen 
och kopplar detta till en hjältebaserad kultur. Även IT-intressent 2 beskriver en kultur 
inom Skatteverket där starka individer har kunnat påverka arbetet. IT-intressent 1 
uttrycker även närvaron av en så kallad hjältekultur, där nyckelkompetenser har byggts 
upp hos vissa enskilda personer (Projektledare 2), vilket i sin tur har skapat ett beroende 
av de personerna i hela organisationen (IT-intressent 1). IT-intressent 1 menar att detta 
är problematisk då välmåendet av Skatteverket inte bör bero på några enskilda 
individer.  

Den enda fördelen som IT-intressent 1 identifierar med den nuvarande, försiktiga, 
kulturen är att organisationen har byggt upp en bild om att vara en trygg arbetsgivare. 
Hen anser att denna bild borde bidra till att de anställda vågar ta egna initiativ, men att 
det inte har gjort det hittills vilket innebär att initiativtagande hos de anställda behöver 
förankras och uppmanas. IT-intressent 4 menar att det har tydliggjorts att 
projektgrupperna kan och ska ta mer egna initiativ och att hen redan har sett en skillnad 
i att de anställda vågar mer och inte längre frågar om lov vid mindre beslut. Enkätsvaren 
vittnar även om att anställda tycker att det är viktigt att få utvecklas, utmanas och ta 
egna initiativ på arbetsplatsen. Viss uppmaning till att ta initiativ kommer från andra 
gruppmedlemmar och projektledare men de flesta enkätrespondenter menar att 
uppmaning till egna initiativ kommer från dem själva. IT-intressent 4 menar vidare att 
hen tror på en lärande organisation där de anställda får prova sig fram på eget bevåg 
istället på att bli påtvingande verktyg och tekniker. Hen menar dessutom att genom att 
ha stöd för metoder, snarare än specifika sätt som de anställda måste arbeta utefter, 
minskas underhåll och dokumentering och därmed även trögheten. 
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5.2.4 Reaktioner på förändringar 

Förändringar inom organisationen mottags ofta med en del motstånd beskriver av IT-
intressent 3. Vidare anser IT-intressent 3 att detta inte har förändrats sedan hen var med 
och införde RUP och märker av motstånd även vid införandet av SU-metoden. Trots att 
IT-intressenterna identifierar att det finns många inom organisationen som vill ha en 
förändring med nya strukturer, är det få som vill vara med och påverka förändringen 
(IT-intressent 2). IT-intressent 1 identifierar att förändringar uppfattas påverka de 
maktförhållanden som finns inom organisationen idag, vilket får motstånd av de 
personer som byggt upp en informell makt med hjälp av sin unika kunskapsbas. IT-
intressent 3 beskriver att det finns anställda som arbetat på liknande sätt i över 30 år och 
ser en förändring av detta som onödig. ”Vad vinner man på att få dessa att arbeta agilt?” 
är en fråga som hen ställer sig. 

Projektledare 4 beskriver att hen kan uppfattas som ”tvär till förändringar”, eftersom 
hen vill se vilket syfte en förändring uppfyller. Hen menar att det är viktigt att förändra i 
syfte att lösa ett befintligt problem, och ser inte något behov av att förändra med enbart 
syftet att modernisera. Vidare beskriver hen att det finns personer inom organisationen 
som vill förändra för att följa trender inom metodiker, vilket Projektledare 4 inte står 
bakom.  

Enligt Projektledare 3 har avdelningen i Göteborg aktivt beslutat att arbeta mer agilt och 
upplever inget motstånd till den idén i Göteborg. Hen beskriver däremot att den centrala 
IT-enheten var tveksamt inställda till idén då dokumentationsformen inte längre skulle 
följa standard.  

5.2.5 Lokala förutsättningar 

Verksamhetsintressent 1 och 2 har uppfattat att olika orter har olika kulturer. 
Projektledare 2 upplever att det finns större hjälpsamhet där medarbetare arbetar 
närmare varandra på de mindre kontoren, vilket Projektledare 3 håller med om. I 
Göteborg ser Projektledare 3 att de hjälps åt över projektgränserna och det är även, 
inom projekten, accepterat att misslyckas emellanåt. Hen ser att känslan av kollektivism 
är värdefull och att det även är en aspekt som utmärker IT-avdelningen i Göteborg. 
Projektledare 4 beskriver att de mindre ortskontoren initierades senare än huvudkontoret 
i Solna och att det därför finns många som har tidigare erfarenhet som konsulter inom 
den privata sektorn. Detta anser hen bidrar till en kultur där medarbetare har ett stort 
kund - och leveransfokus. Detta bidrar även till att de naturligt håller sig uppdaterade i 
området och blir mindre statiska i sin kunskap (Projektledare 4). 

Verksamhetsintressent 1 och 2 menar att kulturen även skiljer sig åt inom olika projekt 
och menar vidare att kulturen i ett projekt inte nödvändigtvis speglar kulturen på hela 
kontoret utan beror på vilka personer som är inblandade. Projektledare 3 beskriver 
vidare att hen har haft tur med chefer som har fokuserat på att inkludera personalen, och 
därför har det inte funnits rädsla inför förändringar då alla har möjlighet att påverka 
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arbetet. Verksamhetsintressent 1 menar att de chefer som endast ser till sina interna 
projekt minskar möjligheten till samsyn samt försvårar en helhetssyn genom 
organisationen. Båda Verksamhetsintressenterna beskriver att kontoret i Solna tycks 
vara mer hierarkiskt, vilket de menar beror på att det sitter högre ledningschefer i Solna 
och att det därför finns fler nivåer av strukturer. Mindre kontor har mer homogena och 
öppna grupper vilket underlättar vid införande av nya metoder och omstruktureringar 
(IT-intressent 3). Projektledare 3 menar även att inkludering blir svårare ju fler som är 
inblandade och hen tror att en inkluderande kultur därför kan vara svårare att uppnå i 
Solna där kontoret består av betydligt fler medarbetare. Projektledare 2 ser inga större 
skillnader i de olika orterna, utan menar snarare att de största skillnaderna i kultur 
existerar mellan IT och verksamhet.  

5.2.6 Samarbete mellan IT och verksamhet 

Skatteverkets struktur har ändrats flera gånger där IT-avdelningen och 
verksamhetssidan skiftar mellan att arbeta som en organisation, till att jobba skilt där 
verksamhetssidan lägger beställningar till den externa IT-avdelningen (IT-intressent 3). 
IT-intressent 3 beskriver att detta har bidragit till en vi- mot dem-kultur och att en 
förändring till agil utveckling därmed är svår att införa när projekten innefattar personer 
från både verksamhet och IT, vilket Verksamhetsintressent 1 och 2 håller med om. Om 
någonting går fel i ett projekt exempelvis, skyller parterna på varandra. Då 
beställningarna från verksamhetssidan sker på en hög nivå blir inte resultatet alltid som 
väntat, eftersom önskade detaljer och funktioner inte tydliggörs i beställningen 
(Verksamhetsintressent 1). Med detta i åtanke har man försökt sträva efter ett mer 
gemensamt ansvar i leveransen. 

Samarbetet mellan verksamhet och IT fungerar olika bra för olika personer, menar 
Verksamhetsintressent 1. I många fall är det blandning av personkemi, kompetens och 
var i organisationen de arbetar. Hen tillägger att det även har att göra med hur stor tillit 
man känner gentemot varandra och på så sätt hur mycket kontroll man är villig att 
släppa på tack vare tillit. Verksamhetsintressent 2 menar att hen och hens projektledare 
har arbetat ihop länge och på så sätt känner till varandras arbetssätt väl. 
Verksamhetsintressent 2 tillägger att hen har försökt arbeta på liknande sätt i andra 
projekt men att det har fungerat mindre bra. Det gemensamma arbetet bedrivs på en hög 
nivå med krav och levereras (Verksamhetsintressent 1) och den övergripande nivån 
menar Verksamhetsintressent 2 är ett led i att arbeta mer agilt.  

Verksamhetsintressent 2 beskriver att ett agilt arbete kräver nära samarbete mellan 
utvecklare och beställare men att samarbetet idag brister. Verksamhets- intressent 1 
menar vidare att hen är öppen för förändringar men vid förändringar som påverkar båda 
parter är det fördelaktigt att ha ett nära samarbete tidigt för att skapa förståelse mellan 
dem. Enkätrespondenter lyfter även fram vikten av att metoder accepteras av samtliga 
medarbetare för att införandet ska fungera. Verksamhets- intressent 2 tillägger att hen 
ser ett mönster i att verksamhetssidan ofta vill arbeta tillsammans med IT-sidan men att 
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IT-sidan trots detta arbetar mycket på egen hand, där införandet av SU-metoden är ett 
exempel.  

5.2.7 Sammanfattning av förutsättningar 

Utifrån det resultat som presenterats i kapitlet 5.2 ovan sammanfattas Skatteverkets 
förutsättningar för metodanvändande nedan. 

! Skatteverket erbjuder stöd för de metoder de önskar användas av projektteam. 
! Skatteverket är centralt styrd med fokus på säkerhet och kontroll, vilket bidrar 

till uppfattningen om en trögrörlig organisation med höga krav på 
dokumentering och budgetering. 

! Kulturen på IT-avdelningen beskrivs ofta som försiktig med bristande 
initiativtagande från anställda. Detta medför även ett beroende av enskilda 
anställda och konsulter med dessa egenskaper. 

! Förändringar inom organisationen möter ofta motstånd. 
! Varje ortskontor har enskilda förutsättningar beroende på dess kultur. 
! Samarbete och kommunikation mellan verksamhetssidan och IT-sidan är viktigt 

för att införa nya metoder. 

5.3 Metodanvändandets bidrag till projekt 

Projektledare 1 ser att det finns en nytta med att använda metoder eftersom de tillför en 
tydlighet vid markering av deadlines och hur arbetet ska utvecklas. Genom en noggrann 
metodanvändning möjliggörs även en okomplicerad överlämning inom projekt, menar 
Projektledare 2. Trots att Projektledare 2 gärna minskar dokumentation för att kunna 
effektivisera arbetet, beskriver hen att detta är viktiga punkter som följs upp med hjälp 
av metoder. Utifrån den skapade strukturen kan projektteam arbeta vidare från 
problematiska situationer och minimera framtida risker samt kvalitetssäkra exempelvis 
system, beslut och budgetar (Projektledare 2). Kvalitetssäkring genom strukturerade 
metoder styrks även av Projektledare 4 och är en aspekt som Projektledare 2 menar 
erhålls från KUR genom dess beslutspunkter och dokumentation. Enkätsvaren indikerar 
även att KUR är en dokumentstyrd metod men att den samtidigt bidrar till en tydlig 
struktur inom ett projekt. Vidare beskriver även Projektledare 1 att KUR tillför styrsel 
inom projekt och att Scrum istället bidrar till en dynamik, bland annat inom teamen. 
Även om IT-intressent 5 håller med om kvalitetssäkringen med hjälp av tydliga 
strukturer, beskriver hen att strukturer främst gör det möjligt att återkoppla och härleda 
felkällor i projekt om dess resultat inte är tillfredställande. Hen menar även att SU-
metoden bidrar till ett stöd för arbetet men att det egentligen inte är viktigt var stödet 
kommer ifrån.  

Verksamhetsintressent 2 tror att slutprodukten blir bättre genom ett agilt arbete samt att 
arbetet blir roligare inom projekten då de inte är fast i en specifik roll. Med hjälp av 
Scrum utvecklas även en transparens och ett ökat engagemang då de anställda inte sätts 
i fack och kan testa olika roller (Projektledare 1). De flesta enkätrespondenter som 
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menar att de använder sig av Scrum ser att de största fördelarna med metoden är den 
ökade delaktigheten hos teammedlemmarna samt den förbättrade kommunikationen. 
Flera vittnar dessutom om att engagemanget är större vid användande av agila metoder 
då varje enskild individ ges ett större eget ansvar (enkätsvar). De få nackdelar som lyfts 
fram i enkäterna är att helhetsbilden inte alltid är tydlig vid användandet av Scrum samt 
att metoden kan upplevas som oförutsägbar av chefer och beställare. Enkätsvaren visar 
däremot att mängden fördelar med Scrum är fler jämfört med identifierade nackdelar 
eftersom att en del inte kunde uttrycka någonting negativt med metoden.  

Från enkäten framkommer det att ett problem med metoder är att de ses som för 
styrande. Det största problemet som teammedlemmarna ser är däremot att metoder inte 
speglar verkligheten och därmed är svåra att anpassa till respektive projekt. Projekt 3s 
team beskriver att de negativa delarna med metoder är att de kan vara för styrande och 
speglar inte verkligheten, där uppfattningen i andra projekt är annorlunda där ett flertal 
menar att de inte ser några negativa aspekter med metoder alls. Respondenter menar att 
när metoder anpassas till de faktiska behoven blir de en styrka för projektet då de skapar 
en tydlighet och ett gemensamt språk. Begränsningar uppstår när metoder blir tvång 
istället för stöd (enkätsvar). Vissa enkätrespondenter menar att det finns anställda som 
lutar sig för mycket på metoder och dessa ska lösa alla problem, istället för att ha en 
flexibilitet utifrån ett projekts egna förutsättningar.  

5.3.1 Sammanfattning av metodanvändandets bidrag 

Sammanfattningsvis anses metoders bidrag till Skatteverket vara: 

! Metoder ger en struktur och kvalitetssäkring med tydliga besluts- och 
hållpunkter. 

! Metoder bidrar till ett gemensamt språk och tydlighet men först när de anpassas 
till respektive projekts förutsättningar. 

! Agila metoder bidrar till ett mer stimulerande arbetssätt tack vare dess 
dynamiska karaktär. 

! Scrum och agila metoder bidrar till ökat engagemang och eget ansvar i 
projekten. 

5.4 Metodanvändande i praktiken 

Gemensamt för projekten är att de alla har utvecklat anpassningar av metoder som de 
använder (Projektledare 1; Projektledare 2; Projektledare 3; Projektledare 4). 
Anpassning av metoder till projektens förutsättningar och behov är en aspekt som 
många enkätrespondenter menar är viktig och nödvändig för att kunna tillämpa 
metoderna. Projektledare 4 menar att det är bättre att använda sig av delar från olika 
metoder och anpassa dem efter projekt istället för att projekt anpassas till metoder. 
Projektledare 3 beskriver att hens team i Projekt 3 använder många av de attribut som 
ingår i Scrum (enkäter), men att detta inte automatiskt innebär att projektet arbetar agilt. 
Projektledare 3 förklarar att hens syn på ett agilt arbetssätt innebär att teamet ständigt 
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kan planera om, att kraven kan ändras under projektets gång och att teamet välkomnar 
denna typ av förändringar, vilket hen ser som en utmaning att uppnå. I Tabell 6 
sammanfattas projektens metodanvändande och arbetssätt.  

Tabell 6: Sammanfattning av projektens metodanvändande. 

Projekt Metodanvändande och arbetssätt 

Projekt 1 KUR kombinerat med Scrum. Projektet genomlöper långa faser med 
tillhörande krav vilket baseras på KUR, inom varje fas genomförs 

arbetet iterativt enligt Scrum där de arbetar efter en backlog 
(Projektledare 1; enkätsvar). 

Projekt 2 Projektet är i en övergångsfas från KUR till SU-metoden. Utöver det 
arbetar de inte med någon ytterligare specifik metodik men har agila 

inslag med iterationer och en backlog (Projektledare 2). 
Projekt 3 Projektet använder sig av Scrum men styrs även av andra fasta besluts- 

och leveranspunkter (Projektledare 3). Enkätsvaren visar att det finns 
blandad uppfattning om huruvida KUR används eller inte.  

Projekt 4 KUR används tillsammans med agila inslag som är annorlunda för 
olika grupper. Exempelvis används en Scrumtavla (task board) och 

testare beskriver att de jobbar efter en egen variant av Kanban 
(Projektledare 4; enkätsvar). 

Inom projekten identifieras flera anledningar till att metoderna inte är tillämpningsbara 
utan justeringar. Enligt IT-intressent 3 är det många som vill arbeta agilt men utifrån 
tydliga krav från verksamhetssidan, vilket inte följer den agila inställningen och därför 
anpassas metoden. Inom Projekt 1 identifierar Projektledare 1 att fixerade budgetar 
påverkar projektet och dess möjlighet att tillämpa ett omfattande agilt arbetssätt. 
Projektledare 2 tillägger även att bristande erfarenhet av SU-metoden, som projektet ska 
börja tillämpa, medför utmaningar vid budgetering och planering. Projektledare 1 och 4 
beskriver att den låsta rollfördelningen inom projektet gör de agila metoderna svåra att 
tillämpa. Utifrån enkäterna kan det fastställas att teammedlemmarna i Projekt 3 är de 
enda som tillskriver sig själva flera olika roller, vilket styrker Projektledare 3s 
uppfattning. Projektledare 1 beskriver vidare att deras strävan och nödvändighet att 
utnyttja teammedlemmarnas huvudkompetens motstrider de agila metoderna. Även 
Projektledare 2 beskriver denna anledning till anpassning och menar att en friare budget 
skulle kunna påverka detta positivt för att höja kompetensnivån hos samtliga 
teammedlemmar. Genom att höja kompetensnivån beskriver Projektledare 4 att det även 
är möjligt att undvika flaskhalsar.  

Projektledare 2 menar att en förutsättning för att ett agilt arbete ska fungera ska det 
finnas någon som prioriterar utifrån verksamhetens behov, och eftersom det inte finns, 
identifierar inte hen ett agilt arbetssätt inom Projekt 2. Projektledare 1 beskriver att hens 
projekt utvecklar stora system och behöver ta hänsyn till lagändringar, vilket kräver 
ordning och utifrån detta tillämpas KUR (Projektledare 2). Projektets anpassning med 



38 
	  

agila inslag beskriver Projektledare 1 tillför ett större ansvar och utrymme för att agera 
vilket hen menar tillför liv i projektet, men att KUR tillför en trygghet vid vissa 
tillfällen. Utifrån detta ser inte Projektledare 1 heller någon möjlighet att utföra arbetet i 
Projekt 1 mer agilt än vad som redan har tillämpats.  

Hur metoder är anpassade till projekten och varför, skiljer sig åt mellan de undersökta 
projekten. Projektledare 2 och 3 beskriver att de stävar efter att ha självgående team, 
vilket möjliggör utformning av egna arbetssätt. Vidare tror Projektledare 3 att detta 
medför en kompetenshöjning samt skapar en gruppidentitet. Inom Projekt 1 har den 
agila aspekten blivit starkare under projektets utveckling genom optimering av 
fasgranskningar och översyn av antalet dokument. Inom Projekt 2 arbetar utvecklarna 
efter en backlog och har även prioriterat efter den principen, resterande teammedlemmar 
arbetar efter egna metoder och följer iterationsplaner enligt KUR (Projektledare 2). 
Agila inslag identifieras inom Projekt 4 där ett exempel är att de visualiserar arbetet för 
att skapa en tydligare översikt, menar Projektledare 4, vilket även styrks av enkätsvaren 
från medlemmar i Projekt 4. Enkätsvaren styrker att medlemmarna i både Projekt 1 och 
Projekt 3 har definierat egna arbetssätt och utifrån erfarenhet vet hur de ska arbeta efter 
det.  

Inom Projekt 2 beskrivs projektstrukturen som statisk där det finns en tydlig 
rollfördelning som baseras på kompetens, vilket även kopplas till en personberoende 
kultur. Inom Projekt 3, däremot, försöker samtliga kompetenser i teamet utnyttjas 
genom att roller är mindre styrande och att man kan ta på sig andras arbete vid behov. 
Även Projektledare 4 menar att hen uppmanar teamen att testa och hjälpa varandra med 
andra uppgifter än de som innefattas av respektive roll.  

Projektledare 3 menar att den öppna arbetsmetodiken har fungerat väl inom Projekt 3 
eftersom att flera inom teamet har arbetat på liknande sätt tidigare tillsammans med 
Projektledare 3. På samma sätt menar Projektledare 4 att agilitet följer med erfarenhet 
eftersom att hen identifierar att den agila principen bygger på att ta bort de moment som 
är onödiga, vilket hen ser komma naturligt för erfarna projektmedlemmar. Projektledare 
4s erfarenhet av KUR har även lett till att hen har lärt sig att använda metoden på ett 
förmånligt sätt och menar att hen därför inte har något verkligt behov av SU-metoden. 

Projektledare 3 menar vidare att det faktum att hen har ett team som är rutinerat i den 
agila arbetsmetodiken och som har egna visioner gör att KUR inte är ett lämpligt 
metodval för projektet. Hen beskriver att det är viktigt att ha en plan när ett projekt ska 
arbeta efter en stor budget, men menar även att det är viktigt att projekten ska kunna 
sätta igång med utvecklingen snabbt utan att behöva lägga för mycket tid på 
dokumentation tidigare.  

5.4.1 Sammanfattning av praktisk tillämpning av metoder 

Nedan sammanfattas kapitel 5.4 där de främsta tillämpningarna av metoder i projekt 
belyses. 
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! De flesta projekt använder flera olika metoder.  
! Samtliga projekt arbetar olika mycket agilt, samtidigt menar alla att de inte har 

möjlighet att arbeta mer agilt än vad de redan gör. 
! Flera beskriver att det är svårt att tillämpa agila metoder eftersom anställda på 

Skatteverket har tydliga arbetsroller från tidigare. 
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6. Analys 

6.1 Drivkrafter för införande av metoder 

6.1.1 Modernisera 

Från resultatet framkommer det att en drivkraft är, likt teorin om fashion av 
Czamiawska (2005), att bli moderna, vilket indikerar att organisationen vill följa dagens 
trend. Vid införandet av KUR samt vid dagens införande av SU-metoden beskrivs de 
båda som trendiga. Trots att de båda infördes med hjälp av samma aspekt, ter sig den 
moderna faktorn vara av större vikt för SU-metoden än för KUR, vilket kan bero på 
Skatteverkets önskan om att vara en attraktiv arbetsplats och att det finns ett större 
behov av att vara trendiga idag än tidigare. Detta kan bero på att de idag känner av en 
större press på att bevara och hitta ny kompetens än vid år 2000. Vid införandet av KUR 
beskrivs däremot inte kompetensen som en bristande faktor, utan istället konstateras 
endast trendighetsfaktorn och andra drivkrafter som grund till införandet. Idag märks en 
tydligare strävan efter att vara moderna i och med den senaste IT-strategin. Skatteverket 
använder sig även av många externa konsulter med initiativförmåga, vilket indikerar att 
det är en egenskap som myndigheten saknar hos sina anställda.  

Det finns en vilja hos medarbetare att vara moderna genom användandet av flexiblare 
metoder. Detta har däremot inte alltid stöttats av högre chefer trots att en övergripande 
strategi trycker på modernitetsaspekten. Detta tyder på att det kan finnas en rädsla och 
tvetydighet om hur organisationen i själva verket ska gå tillväga för att både projekten 
och organisationen som helhet ska bli modernare genom de metodinföranden som görs.   

Om modernisering endast har att göra med “fashion” och strävan efter att följa en trend, 
betyder det inte att organisationen nödvändigtvis genomgår en positiv förändring framåt 
baserat på de problem som identifierats tidigare, vilket kan vara svårt att motivera inom 
en organisation som visats vara motstridig till förändringar. Om den enda drivkraften är 
att vara trendig finns det en risk att de inte märker av en önskvärd förändring, beroende 
på vad olika intressenter förväntar sig. Som tidigare nämnt önskar Skatteverket attrahera 
nya arbetstagare med ny kompetens vilket förväntas ha en positiv inverkan vid 
användande av metoder, vilket möjligtvis kommer vara det enda utslaget som märks av. 
Om den nya kompetensen endast vill och kan arbeta efter det trendiga, kan det vara en 
nödvändig förändring för att nå målet om att vara en attraktiv arbetsplats och därför bör 
de även vara medvetna om framtida trender. 

6.1.2 Effektivisera och kostnadsreducera 

Vid införandet av både KUR och SU-metoden utmärks drivkrafter vara att effektivisera 
och kostnadsreducera i organisationen, vilket ger stöd åt teorin av Thompson (2013). I 
och med detta är viljan att avlägsna problem som uppfattas med tidigare metoder en 
drivkraft, där myndigheten aktivt har sökt efter nya metoder. Det är möjligt att alla 
metoder kommer med problem vilket Skatteverket bör vara medvetna om vid förändring 
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av metodanvändande. Gällande SU-metoden förväntas inte projekten leverera samma 
mängd dokumentation och projekten får bestämma vilken typ av metod de vill använda 
sig av under den. Detta bör effektivisera arbetet, om projekten enat väljer metod efter 
deras samlade kunskap och kompetens. Om de inte är enade kan detta istället ge motsatt 
effekt med bristande förståelse och kommunikation inom teamet. Beroende på vilka 
som är med i teamet och vad de beslutar, behöver inte friheten betyda att Skatteverket 
blir mer moderna och trendiga, vilket tidigare beskrivs vara en drivkraft för införande av 
metoder. I resultatet framkommer det att vissa projektteam använder sig av gamla 
metoder eftersom de själva väljer sitt arbetssätt, vilket går emot Skatteverkets strategi 
om att bli moderna. Samtidigt frågar sig respondenter vad man vinner på att få folk att 
arbeta mer agilt, vilket kan uppfattas som att de har gett upp om att bli en modern 
organisation utifrån den aspekten.  

Om friheten för med sig kostnadsreducering, eller snarare kostnadseffektivisering, 
skulle detta kunna uppfylla projektteamens önskan om en mer flexibel budget med 
utrymme för justeringar och egna lösningar, vilket i sin tur blir en underlättande 
förutsättning. En utmaning med att ha en flexibel budget är att hålla reda på 
förändringar av projektets innehåll för att inte rikta bort fokus från uppsatta mål och 
krav. I sin tur, när det finns utrymme, kan det utnyttjas till sin gräns vilket skulle kunna 
resultera i en sammanlagd högre kostnad, om en flexibel budget skulle tillämpas i 
samtliga projekt.  

Sammanfattningsvis är det möjligt att applicera de drivkrafter som presenteras i teorin 
på införande och förändring av metoder. Detta implicerar att systemutvecklingsmetoder 
inte är ett undantag och påverkar organisationen på många olika sätt och bör därför 
hanteras som en stor organisatorisk förändring. I Skatteverkets fall har främst interna 
drivkrafter identifierats, vilket tyder på att organisationen är stabil och inte påverkas 
nämnvärt av yttre faktorer.  

6.2 Förutsättningar för metodanvändande 

6.2.1 Kultur inom organisation och projekt 

Utifrån OCAI-diagrammet är det möjligt att klassificera kultur inom Skatteverkets IT-
avdelning samt de enskilda projekten (se Figur 9). Från resultatet har det framkommit 
att Skatteverket har ett tydligt fokus på kontroll och stabilitet i organisationen, vilket 
även genomsyrar kulturen och uppfattningen om den. Enligt teorin av Cameron och 
Quinn (2011) identifieras specifikt myndigheter inom den hierarkiska kulturen, vilket 
även tycks stämma överens med IT-avdelningens kultur. Deras långsiktiga mål att vara 
stabila och effektiva medför formella regler, koordination och förutsebarhet, vilket 
överensstämmer med den hierarkiska kulturen. Trots detta urskiljs även engagemang, 
initiativtagande och teamkänsla inom organisationen, vilket placerar en del av kulturen 
under Klan och därmed frångår teorin. 
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Skatteverkets strävan efter att gå mot en klankultur med större engagemang bland 
medarbetare och där det finns utrymme för mer initiativtagande, sätter även press på 
medarbetarna att ta eget ansvar. Skatteverket efterstävar även en viss dynamik och 
flexibilitet inom arbetet genom att införa eget val av metod och större frihet med 
dokumentering och krav, vilket implicerar att de även vill få in en Adhocracy-kultur. 
Dessa mål går även att urskiljas gå ihop med deras vision om att arbeta mer agilt. 
Dessutom identifieras deras eftersträvande kultur vara mer lik Scrum-kulturen, vilket är 
fördelaktigt om arbetsmetodiken även ändras i den riktningen. Då Skatteverket är en 
myndighet har de ingen extern konkurrens och därför identifieras ingen marknadskultur, 
vilket gör organisationen unik i en värld där konkurrens annars är en stor faktor för 
många andra organisationer.  

 

Figur 9: IT-avdelningens kultur utifrån Cameron och Quinns modell (2011) 

Som myndighet är Skatteverket relativt låsta vid den hierarkiska kulturen men det är 
möjligt att det finns utrymme att utöka Adhocracy och Klan, men på bekostnad av den 
hierarkiska kulturen. Därför identifieras en utmaning att anpassa Skatteverkets kultur på 
IT-avdelningen till en Scrum-kultur och samtidigt behålla stabiliteten i organisationen. 
Likt de konkurrerande värdena i OCAI-diagrammet skulle det vara möjligt att 
identifiera att agila metoder och vattenfallsmetodik på polära axlar, vilket medför en 
balansgång. Skatteverket bör vara försiktig med att försöka utveckla en allt för agil 
kultur om de inte även vill byta ut sina värdeord kring pålitlighet och effektivitet 
eftersom att dessa innebär en hierarkisk kultur med vattenfallsmetodik. 

Bland projekten identifieras kulturer som skiljer sig från IT-avdelningens kultur i stort. 
Gemensamt för samtliga projekt är att de har en större del inom klankulturen än 
Skatteverket. Detta identifieras eftersom att projekten arbetar i mindre grupper där 
engagemang och teamkänsla är en naturlig del av arbetet tillsammans med större andel 
föränderlighet. Projekt 3s kultur påträffas särskilja sig mest från Skatteverkets. Inom 
detta projekt finns det ett dynamiskt arbetssätt och en entreprenörsanda där 
teammedlemmarna tar flera olika roller och på så sätt en stark klankultur. Projektets 
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önskemål om att få arbeta mer agilt samt projektmedlemmarnas tidigare erfarenhet 
kring agil arbetsmetodik har med stor sannolikhet bidragit till detta arbetssätt och kultur.  

Projekt 4 arbetar efter KUR med agila inslag från både Scrum och Kanban, vilket 
placerar en del av detta projekt inom klankulturen. Det finns även en strävan efter att 
teammedlemmarna ska ta sig an olika roller och på så sätt vara dynamiska i sitt arbete, 
vilket kopplas till en adhocracy-kultur. Klankulturen är även synlig inom Projekt 1 som 
arbetar efter KUR med inslag av Scrum. Däremot är medarbetarna inom detta projekt 
fasta i sina roller och Projektledare 1 har även uttryckt att projektet är hårt styrt av vissa 
beslutspunkter, vilket inte indikerar på en föränderlig natur utan snarare en stabilitet 
som tyder på en stark hierarkisk kultur. Den hierarkiska kulturen identifieras även inom 
samtliga projekt genom det koordinerande ledarskapet och den oundvikliga faktorn att 
projekten verkar inom Skatteverket. Projekten behöver inte fokusera på att utveckla 
system som ska vara konkurrenskraftiga på marknaden, däremot är samtliga projekt 
resultatinriktade genom tydliga mål om vad som ska levereras, vilket gör att samtliga 
har en mycket liten del inom marknadskulturen. Se Figur 10 för estimeringen av 
projektens kultur. 

 

Figur 10: Estimering av var projekten befinner sig kulturmässigt utifrån Cameron och 
Quinns modell (2011) 

Att kulturerna inom projekten skiljer sig från kulturen på Skatteverkets IT-avdelning 
kan innebära att kommunikation är en utmaning, vilket även kan bidra till kulturkrockar 
mellan anställda inom olika kulturer. Det har visats finnas frustration där anställda inom 
projekt tycker att den styrande organisationen är för trögrörlig och kontrollerande. 
Kulturgapet verkar inte bidra till att projekten arbetar bättre med metoderna, utan 
snarare att de arbetar som de vill utan det nödvändiga stödet från organisationen, vilket 
försvårar arbetet. Men, det finns även en möjlighet att identifiera IT-avdelningens kultur 
som en storskalig Scrum-kultur. Ledarskapet inom Scrum blir då jämförbart med den 
centrala styrningen och utvecklarna inom Scrum-projekt jämförs med ett helt projekt. 
För att kunna arbeta enligt agila metoder kanske det krävs kontroll och ordning 
ovanifrån, både inom en organisation samt inom enskilda projekt. Detta bör möjligtvis 
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inte vara ett krav, men kanske heller inte en hämmande faktor för tillämpning av Scrum 
om detta uppmärksammas av organisationens medarbetare.  

6.2.2 Förändringar inom organisationen 

Teorin (Whelan-Berry & Sommerville, 2010) beskriver att för att genomföra en 
förändring inom en organisation är en första faktor att få förändringens syfte accepterad 
bland alla anställda. Resultatet visar att anställda är motstridiga till förändringar där 
Projektledare 4 exempelvis uttrycker att hen vill veta syftet med förändringar innan hen 
vill genomgå dem, och att IT-intressent 3 märker av ett motstånd vid införande av SU-
metoden, vilket gör det möjligt att fastslå att detta inte har uppfyllts på Skatteverket. 
Sedan införandet av KUR framkommer det att detta inte har förändrats, vilket 
implicerar att detta är ett problem med lång historia. Skatteverket bör arbeta med detta 
aktivt för att engagera anställda vid införandet av nya metoder och andra planerade 
förändringar. 

Ytterligare en faktor som spelar in på möjligheten att genomföra förändringar inom 
organisationer är stöd från ledare, vilket har identifierats på Skatteverket och som 
stödjer teorin. Resultatet implicerar att projektledare och lokala chefer stödjer ett agilt 
metodanvändande och att detta stöd har saknats från högre chefer på huvudkontoret. 
Vidare indikerar resultatet att huvudkontorets chefer har varit tveksamma till initiativ på 
lägre nivå då detta är förknippat med att de tappar kontroll över projekten som inte 
följer de standardiserade mallarna som finns. Detta ter sig motsägelsefullt då IT-
strategin och respondenter på beslutsfattande roller på huvudkontoret beskriver att de 
vill gå mot en mer initiativtagande organisation.  

Resultatet bidrar till identifieringen av projekt som ligger mer i framkant än det stöd 
som erbjuds till utvecklingsmetoderna. Det nya, agila, stödet med SU-metoden försöker 
snarare hinna ikapp utvecklingen som redan har genomförts inom flertal projekt än att 
den ska tillförse någonting som är helt nytt för alla. Att beskriva och lyfta fram 
nödvändigheten av SU-metoden, för projekt som lyckas arbeta agilt utan den, är en 
utmaning. Projekt som ligger mer i framkant ur en agil synpunkt hämmas av att 
samtliga i organisationen inte har utvecklats i samma takt och riktning då det kan 
försvåra att få igenom förändringar. I och med detta befinner sig Skatteverket i en 
situation där de försöker att genomföra en förändring i en organisation där de både 
försöker hinna ikapp en grupp som redan genomfört förändringen samt få med sig de 
som ligger efter i den agila metodiken. Det blir en utmaning för organisationen att gå i 
en och samma riktning om gamla metoder fortfarande används och glappet mellan 
projekt som är i framkant och de som ligger efter kan därför bli större i framtiden.  

Det är tydligt att det brister i kommunikationen gällande att skapa förståelse för 
förändringars nödvändighet för organisationen. Bland IT-intressenter och projektledare 
framgår det att KUR fortfarande kan användas och att det inte är nödvändigt att arbeta 
efter SU-metoden, vilket medför ännu en utmaning med att motivera varför projekt ska 
byta metod. Angående förändringsrelaterad utbildning urskiljs ett bristande deltagande 
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av anställda, vilket även gör att respondenterna har bristande kunskap om och förståelse 
angående SU-metoden. Detta medför ytterligare en utmaning i förändringsprocessen. 
Drivkraften att rekrytera ny personal indikerar att Skatteverket uppfyller HR-funktioner 
till viss del, däremot är det inte möjligt att urskilja prestationsbedömning och belöningar 
utifrån studiens omfattning och resultat. Det framkommer även att alla projekt inte 
behöver följa med i utvecklingen och Skatteverket saknar organisatoriska processer för 
att följa upp förändringen, eftersom att de inte vill kontrollera metodval och projekt. 
Detta kan påverka den organisatoriska kulturen och försvåra ett agilt metodanvändande 
och indikerar till anställda att det inte är tillräckligt viktigt för Skatteverket att införa 
förändringen för ett agilt arbetssätt.  

Sammanfattningsvis uppfylls inga faktorer för organisatorisk förändring fullständigt, 
vilket tyder på att stor organisatorisk förändring inte har skett och kommer inte att ske 
om inte faktorerna uppfylls i större utsträckning. De olika uppfattningarna om vad 
organisationen behöver för att genomgå förändring illustreras i den splittrande 
uppfattningen om SU-metodens bidrag och nödvändighet. Utan ett enat syfte och mål 
borde det vara omöjligt att ena en organisation till en förändring. Från resultatet är det 
möjligt att utläsa att Skatteverket inte vill utföra en stor organisatorisk förändring, trots 
att de önskar genomgå en förändring för att attrahera nya kompetenser och bli en 
modernare myndighet. Däremot är det inte självklart att nya kompetenser i sig inte 
kommer göra Skatteverket till en modernare arbetsplats, då dessa introduceras in till en 
organisation där äldre metodik fortfarande råder i stor utsträckning. Om det finns en 
föreställning om att det är onödigt att förändra de omoderna, kommer inte 
organisationen bli modern förrän dessa byts ut naturligt. Därför är detta en utmaning 
som kommer att bestå om inte organisationen fokuserar på att arbeta mer med 
kontinuerlig kompetenshöjning av medarbetare och skapa förändring i deras attityd och 
arbetssätt. Det är möjligt att det krävs en större förändring än vad organisationen vill 
erkänna och är beredda att genomgå. 

6.3 Metodanvändandets bidrag till projekt 

Resultatet vittnar om att metoder skapar struktur i projekt då det blir tydligt vad och hur 
saker ska göras, vilket stödjer Fitzgerald (1998). Detta borde i sin tur göra arbetet mer 
effektivt då anställda vet hur ett problem ska angripas och fastnar därför inte i arbetet. I 
en organisation av Skatteverkets storlek, där beslutsfattande chefer inte har möjlighet att 
vara insatta i allt arbete bör det vara fördelaktigt att ha en struktur för att bibehålla 
kontroll över projekt och deras framfart. Utifrån detta är det rimligtvis möjligt att 
argumentera att det är fördelaktigt att använda metoder i en viss utsträckning vilka bör 
variera beroende på organisation och projekt. 

Inom projekten bidrar metoder även med ett gemensamt språk och sätt att 
kommunicera, vilket även bör innebära en positiv inverkan på förståelse av varandra 
inom teamen. Detta bör även påverka och skapa en gemensam teamkänsla inom 
projekten samt effektivisera utvecklingsteamens produktion. Samtidigt identifieras olika 
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metoder inom samma projekt men dess påverkan på det gemensamma språket har inte 
kommenterats, varför detta inte verkar påverka det gemensamma språket negativt. 

Cohn (2009) menar att agilt arbete ökar engagemang hos anställda, vilket även påträffas 
i studien och som okomplicerat kan konstateras som en positiv effekt. Teammedlemmar 
som arbetar efter Scrum menar att metoden bidrar till ett ökat engagemang då fler 
medarbetare får ta eget ansvar och på så sätt blir fler delaktiga i arbetet. Detta bör även 
bidra med att de anställda utvecklas och utmanas eftersom de kan ta sig an nya 
uppgifter, vilket är och bör vara en indikator för utveckling. Att finna sig själv i nya 
situationer med nya uppgifter förknippas vanligtvis med utmaningar och senare 
utveckling och Scrum bör därför kunna användas i detta syfte, om attributen som 
innebär nya arbetsuppgifter tillämpas. Det är även önskvärt att tillämpa Scrum för att 
tillgodose medarbetarnas önskan om att utvecklas och utmanas då projektmedlemmarna 
ser dessa som de viktigaste faktorerna i sitt arbete.  

Flera projektledare menar att metoder även bidrar till kvalitetssäkring eftersom 
beslutspunkter följs upp och kontrolleras, vilket även ger stöd åt teorin (De Vries, 
2004). Eftersom att Skatteverket värdesätter säkerhet bör denna punkt vara önskvärd av 
organisationen. Det finns även indikationer på att metoder används mycket av denna 
anledning eftersom de har flera styrande metoder med beslutspunkter att ta hänsyn till. 
Detta uppfattas ge en positiv effekt men det är även av vikt att hantera detta och 
samtidigt behålla engagemanget och utvecklingsmöjligheter inom projekten, vilket 
identifieras som en ytterligare balansgång att hantera. Det finns respondenter som menar 
att metoder är för styrande, vilket vittnar om en vilja hos medarbetare att arbeta mer 
flexibelt än vad vissa metoder idag tillåter. Med för många kontrollpunkter och styrande 
riktlinjer är det möjligt att projektteam känner sig som “kodfabriker” där de inte själva 
behöver ta några direkta beslut, utan endast följa flöden. Den styrande aspekten blir 
även påtaglig när metoderna inte anpassas tillräckligt till respektive projekt. Detta kan 
göra det svårt för medarbetarna att känna att deras arbete är viktigt samt att de får 
utrymme till egna initiativ, vilket de uttrycker som betydelsefulla faktorer i sitt dagliga 
arbete. Att möta dessa faktorer bör vara en önskan hos Skatteverket för att uppnå en 
arbetsmiljö där samtliga anställda trivs och känner sig engagerade.  

Fitzgerald (1998) menar att metoder bidrar till att större problem kan lösas upp i mindre 
delar, vilket är en uppfattning som har påträffats på Skatteverket men motsatsen har 
påträffats mer frekvent. Flera beskriver att det är svårt att se helhetsbilden genom att 
använda Scrum och att den långsiktiga planeringen är svår att sätta och utifrån detta kan 
en hybrid användning vara fördelaktigt. Däremot, eftersom samtliga projekt nyttjar flera 
olika metoder bör en hybrid användning råda och att det snarare handlar om bristande 
erfarenhet som påverkar planeringen och översikten negativt. 

6.4 Metodanvändande i praktiken 

Likt stora delar av teorin som behandlar systemutvecklingsmetoder i praktiken 
identifieras en hybrid användning av metoder på Skatteverket. Resultatet visar att alla 
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projekt arbetar på olika sätt, vilket styrker teorierna, även om samtliga projekt arbetar 
med agila inslag i olika stor utsträckning. De olika sätten att arbeta verkar fungera bra 
inom de enskilda projekten där projektledarna tillsammans med teamen försöker 
anpassa så mycket som möjligt till agil metodik utan att tappa kontroll och fokus, vilket 
blir en individanpassad balansgång. Varje projektledares individuella uppfattningar och 
behov verkar styra hur de olika metoderna balanseras. Med detta i åtanke kan det finnas 
en poäng i att anpassa teammedlemmar till projektledaren för att se till att arbetet 
kommer att resultera i det mest effektiva arbetet som är möjligt. Om projektledare har 
överensstämmande bild med projektteamet om lämpligast tillvägagångsätt, bör de 
lättare kunna hantera svårigheter.  

Det har påträffats att personer byts ut från bra projektgrupper för att den specifika 
kompetensen saknas i andra grupper. Detta kan medföra risker gällande personligt 
engagemang men även att det önskade utfallet inte uppfylls eftersom att personen inte 
har samma förutsättningar i alla olika projekt, vilket bör tänkas igenom innan resurser 
omplaceras. Det borde också vara en prioritet på Skatteverket att få in kompetens som 
saknas för att förhindra att resurser flyttas runt, antingen genom nyanställning eller 
genom ökad kompetensutveckling bland redan existerande medarbetare, vilket 
sammanfaller med Skatteverkets ena drivkraft.  

Kirk och Tempero (2012) beskriver att informella metoder kan fungera lika bra som 
formella, vilket är möjligt att urskilja på Skatteverket där det inte verkar vara möjligt att 
följa en metod helt och hållet. Bortsett från om en vattenfallsbaserad metod tillämpas 
eftersom att obligatoriska beslutspunkter verkar följa den ordningen. Däremot beskriver 
teorin att detta även är specifikt för små organisationer, vilket Skatteverket inte kan 
anses gå under, varför resultatet bidrar med en motsatt bild. Ju mer påverkan från olika 
intressenter, desto mer intuitivt är det att anpassa till den rådande situationer och 
förutsättningar. Eftersom systemen förväntas vara snabbföränderliga för att anpassas till 
nya lagkrav och samtidigt ha en hög acceptansnivå gällande säkerhet och tillit till 
system är en hybrid kanske inte nödvändigt, dock möjligtvis önskvärt. 

Som IT-intressent 5 beskriver är det specifika tillvägagångsättet inte det viktiga. One-
size-fits-all är en filosofi som har eftersträvats på Skatteverket tidigare, men som inte 
har påträffas i det praktiska arbetet inom projekten. Det viktiga är istället att möjliggöra 
spårbarhet för att kunna åtgärda påträffade problem och anpassa metodiken efter detta. 
Utmaningen i de fallen blir således att försöka påverka en metod som inte har något 
uttalat namn och försöka kartlägga vilka projekt som kan stöta på liknande problem. 
Kommunikation mellan projekt är en viktig faktor för att skapa förståelse mellan 
teamen med egenformade metodiker. Med en vana vid att utforma sitt eget arbete inom 
projekt identifieras även en utmaning att försöka forma dessa och det borde bli ännu 
svårare att försöka kategorisera metoderna för att få projekten att lära från varandras 
misstag. I de fallen kan det vara bekvämt för projekt att bortkasta andras misstag 
eftersom man inte vill identifiera samma metod inom sitt egna arbete och detta borde 
vara viktigt för Skatteverket att vara medveten om och försöka hantera innan det sker.  
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Sammanfattningsvis existerar det en dysfunktionell kommunikation angående SU-
metoden, vad den innebär och vad den ska tillföra, vilket i sin tur har inneburit att 
metoden inte heller har fått någon slagkraftig verkan. Skatteverket behöver på så sätt se 
över både SU-metoden och vad organisationen önskar i form metoder. Organisationen 
behöver dessutom se över hur man lyckas kommunicera ut denna önskan till 
medarbetare.  
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7. Slutsats 

Nödvändigheten av systemutvecklingsmetoder för en organisation är svår att urskilja på 
grund av dess komplexitet, men dess betydelse för Skatteverket är möjlig att identifiera. 
De drivkrafter som identifieras är möjliga att koppla till stora förändringar och det är 
även möjligt att urskilja omfattande krav på organisationen för att genomgå en 
förändring av metoderna. Systemutvecklingsmetoder bör därför behandlas som viktiga 
komponenter av en organisation och få uppmärksamhet därefter för att kunna användas 
på fördelaktigt sätt. Studien visar att Skatteverket har ett flertal olika drivkrafter och 
förutsättningar för metodanvändande vilket medför olika typer av bidrag och 
användningsområden. 

De identifierade drivkrafterna, att modernisera och effektivisera samt att agera på 
existerande problem, kommer främst från internt håll, både från högre ledning och från 
projekt. Drivkraften om att modernisera, som i första hand kommer från högre chefer, 
tycks vara svår att motivera för medarbetare som inte kan ta till sig syftet med 
förändringen. I andra hand kommer drivkraften från projekt, men på grund av bristande 
stöd från ledare utanför ortskontoret är initiativen svåra att genomföra eftersom de är 
förknippade med förlorad kontroll. Motsägelsen i detta är möjlig att spåra tillbaka till 
bristande kommunikation inom organisationen. Effektivisering är ytterligare en 
drivkraft som har urskilts i studien, samt att avlägsna problem med existerande metod. 
Effektivare arbetsformer, genom minskad mängd dokumentation, eftersträvas vid 
införandet av SU-metoden, eftersom detta anses vara ett problem med KUR. Trots detta 
har anställda fortfarande frihet att arbeta med andra metoder där variationen av flera 
olika arbetssätt kan innebära svårigheter att förstå varandra. Detta kan därmed ge 
upphov till ineffektivitet emellan och inom team med anställda som vill arbeta på olika 
sätt. 

En förutsättning som identifieras påverka användandet av systemutvecklingsmetoder är 
kulturen på myndigheten. Det centrala fokuset på säkerhet och stabilitet bidrar till en 
trögrörlighet, vilket i sin tur påverkar möjligheter till förändring negativt. Trots att 
kulturer inom projekt ter sig ligga relativt nära Scrum-kulturen identifieras den 
övergripande kulturen på Skatteverkets IT-avdelning ligga långt ifrån, vilket kan vara en 
negativ förutsättning för användande av Scrum och andra agila metoder. Däremot 
indikerar Skatteverkets eftersträvade mål med förändringen stämma bättre överens med 
Scrum-kulturen, vilket gör det möjligt att urskilja en möjlig positiv utveckling av den 
rådande kulturen. Därtill, är det av vikt att Skatteverket överväger hur mycket kulturen 
kan och ska ändras om de inte även önskar förändra uppfattningen om myndigheten 
som stabil och säkerhetsdriven.  

Studien kommer även fram till att den förändring som Skatteverket vill genomgå saknar 
stöd utifrån deras agerande och kommunikation till de som påverkas av förändringen. 
Samtliga faktorer som underlättar en organisatorisk förändring saknas, varför en stor 
utmaning identifieras. Syftet med förändringen har inte kommunicerats ut i 
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organisationen, vilket har lett till motstånd till införandet av agila arbetssätt och SU-
metoden. Detta kan bero på att det verkar råda en meningsskiljaktighet om SU-
metodens bidrag och nödvändighet bland de styrande intressenterna, vilket kan spåras 
tillbaka till en bristande kommunikation. Den bristande kommunikationen är även 
återkommande i samarbetet mellan IT-sidan och verksamhetssidan. Det framstår 
dessutom vara motsägelsefullt att vilja arbeta mer agilt eftersom att ett stöd för detta 
införs trots att det finns frihet att välja äldre metodiker. Att få med de medarbetare som 
arbetar med äldre metoder kräver bättre kommunikation från ledningen men även att 
ledningen tydligt vet vad syftet med en förändring är.  

Utifrån studien är det möjligt att observera att systemutvecklingsmetoder bidrar till 
skilda faktorer, beroende på vilken metod som används. Struktur, gemensamt språk och 
engagemang är tre egenskaper som hör ihop med olika metoder och olikt användande av 
metoder. För att erhålla samtliga bidrag används metoderna ihop och anpassas till 
projektens förutsättningar. Samtliga projekt arbetar agilt men nivån av agilitet skiljer sig 
åt beroende på projekt. Den praktiska metodanvändningen identifieras därefter som 
hybrid. 

Avslutningsvis bör Skatteverket identifiera i vilket syfte ett agilt metodstöd införs. Vill 
de vara agila på grund av dess modernitet eller för att skapa förutsättningar för att nå 
djupare mål? 
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8. Vidare forskning och reflektioner 
Studien har belyst fyra ämnen vilka är 1) drivkrafter och 2) förutsättningar för 
förändring tillsammans med metoders 3) användande och 4) bidrag, vilket bidrar till en 
komplex uppfattning om deras sammankoppling. Studien antyder flera möjliga resultat, 
men ämnena bör studeras vidare för att nå ytterligare djup i diskussioner och analyser. 
Utifrån studien framkommer det dock att dessa fyra ämnen är tätt sammanlänkade, 
vilket bidrar med förståelse för organisatoriska strukturer och dess inflytande på 
förändringar. Studien bidrar även till förståelse om att dessa faktorer är nödvändiga att 
vara medvetna om för organisationer där vidare forskning kan ge ytterligare insikter och 
belysa samband mellan dem. 

Utifrån de slutsatser som dras finns det flera möjliga aspekter och ämnen att forska 
vidare på. Först och främst bör frågeställningarna tas upp i miljöer utanför en 
myndighet för att finna nya, och intressanta, slutsatser samt för att belysa skillnader och 
likheter mellan olika typer av organisationer. En aspekt som tas upp är modernitet och 
“fashion” som drivkraft och utifrån detta är det intressant att undersöka huruvida dessa 
faktorer är försvarbara som drivkrafter och därmed undersöka om modernitet är direkt 
eller indirekt kopplat till förbättringar. Det kan även vara av intresse att undersöka 
huruvida modernitet i själva verket får organisationer att bli betraktade som mer 
attraktiva arbetsgivare eller inte.  

En observerande studie skulle även kunna bidra med insikter om negativa bidrag som 
tillkommer av metodanvändandet, eftersom att det har varit svårt att urskilja sådana i 
denna studie som baserats återberättande och respondenters egna reflektioner. Eftersom 
studien inte heller hanterar verktygsanvändande, kan detta vara en intressent aspekt att 
undersöka. Flera respondenter menar att begränsningar av verktygsanvändande är en 
påverkande faktor på metodanvändande, varför det säkerligen finns mycket att utforska 
inom området.  

Angående kultur och agil kultur, analyserar studien den hierarkiska faktorn på hög nivå 
inom en organisation, jämförbart med det hierarkiskt präglade ledarskapet inom Scrum. 
Att undersöka detta skulle ge ytterligare kunskap om kulturens inverkan på 
metodanvändande och även bidra till ämnets urskilda komplexitet. På samma sätt leder 
studien in på en hybrid metodanvändning, där vidare forskning kan bidra med 
kunskaper om dess nödvändighet och bidrag. Då denna uppsats har behandlat ett 
komplext ämne är det möjligt att finna flera synvinklar för vidare forskning och studiens 
resultat kan förhoppningsvis inspirera till fler intressanta frågeställningar.   
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10. Appendix 

Appendix A: Intervju IT-intressent 1, 3/3-2016 

Förfrågor 

! Får vi spela in samtalet? 

 Allmänna frågor om respondent 

! Hur länge har du arbetat på Skatteverket? 
! Vad är din roll på Skatteverket? Ansvarsområden? 

Om IT-styrning 

! Vad är din uppfattning om IT-strategin? 
! Vilka bestämmer och vad har de för inputs? 
! Vad ser du att IT-styrningen används till? 

o Hur appliceras den i verksamheten? 
o I alla orter? 

! Vad går i linje med strategin? 
o Projektens mål vs. Strategimålen 
o Kvalitetssäkring? (Hur vet ni att den genomsyras?) 

! Ni säger att ni vill vara en attraktiv arbetsgivare – på vilket sätt är IT-strategin 
kopplad till detta? 

o Vad är attraktivt som arbetsgivare? 

Organisationens påverkan 

Inom vår teori har vi bland annat läst om hur organisationen påverkar de metoder som 
används. 

! Finns det några organisatoriska aspekter som påverkar hur ni kan applicera 
styrningen? 

o Utmaningar? Underlättande? 
! Hur uppfattar du organisationen kulturmässigt? 

o Snabbföränderligt eller stabil 
o Hierarkiskt? 

IT-utveckling 

! Vi har förstått att det nästan inte finns några projekt som endast använder sig av 
KUR: 

o Varför gör ni inte det? 
! Vad ser ni att ni vinner på, sett från styrningens håll, med att använda SU-

metoden? 
! Vad får projekten välja själva och arbeta fritt med? Och varför just dessa 

områden – hur går detta i linje med strategin? 
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Appendix B: Intervju IT-intressent 2, 4/3-2016 

Förfrågor 

! Får vi spela in samtalet? 

Allmänna frågor om respondent 

! Hur länge har du arbetat på Skatteverket? 
o Vad är din roll? Ansvarsområden? 

Om IT-styrning 

! Vad är din uppfattning om IT-strategin? 
! Har förstått att den finns strategier inom varje enhet – vad för typ att strategi 

hanterar dessa? 
! Vilka sätter strategin? 
! Vad ser du att IT-styrningen används till? 

o  Hur appliceras den i verksamheten? 
! I alla orter? 
! Vad går i linje med strategin? 
! Projektens mål vs. Strategimålen 

! Kvalitetssäkring? (Hur vet ni att den genomsyras?) 
! Ni säger i den stora IT-strategin att ni vill vara en attraktiv arbetsgivare – på 

vilket sätt är IT-strategin kopplad till detta? 
o Vad är attraktivt som arbetsgivare?  

Organisationens påverkan 

Inom vår teori har vi bland annat läst om hur organisationen påverkar de metoder som 
används. 

!  Finns det några organisatoriska aspekter som påverkar hur ni kan applicera 
styrningen? 

o Utmaningar? Underlättande? 
! Hur uppfattar du organisationen kulturmässigt? 

o Snabbföränderligt eller stabil 
o Hierarkiskt? 

IT-utveckling 

! Utifrån strategin - Vad får projekten välja själva och arbeta fritt med? Och varför 
just dessa områden ? 

! Vi har förstått att det nästan inte finns några projekt som endast använder sig av 
KUR: 

o Varför gör ni inte det? 
! Vad ser ni att ni vinner på, sett från styrningens håll, med att använda SU-

metoden? 
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Appendix C: Intervju IT-intressent 3, 10/3-2016 

Förfrågor 

! Får vi spela in samtalet? 

Allmänna frågor om respondent 

! Vad har du för roll på Skatteverket? 
o Vad är dina huvuduppgifter? 

! Hur länge har du arbetat på Skatteverket? 

Om KUR 

! Hur länge har ni använt er av KUR? 
! Vem/vilka har infört KUR? 
! Hur har ni anpassat RUP till er verksamhet (så att den har blivit KUR)? 
! Varför har ni valt att använda er av KUR? På vilket sätt ser ni att denna metod 

underlättar för just er verksamhet?  

Om KUR i projekt 

! Inom vilka typer av projekt används KUR? 
! Vem/vilka bestämmer att KUR ska användas i ett visst projekt?  
! Ser du några fördelar respektive nackdelar med användningen av KUR på 

Skatteverket? 
! Vi har fått veta att det inte finns några projekt som arbetar endast med KUR, hur 

kommer det sig? 
! Finns det rutiner för att följa upp att metoden verkligen används i projekten?  
! Till hur stor utsträckning behöver projekten följa KUR/välja metod fritt? 
! Hur ser du på framtiden för KUR? Är det en metod du tror kommer användas 

länge eller finns det något som tyder på att den kommer att bytas ut? 
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Appendix D: Intervju IT-intressent 4, 14/3-2016 

Förfrågor 

! Får vi spela in samtalet? 

Allmänna frågor om respondent 

! Vad har du för roll på Skatteverket?  
o Vad är dina huvuduppgifter? 

! Hur länge har du arbetat på Skatteverket? 

Om SU 

! Hur länge har ni använt er av SU-metoden? 
! Vem/vilka har infört SU-metoden? 

Om SU-metoden i projekten 

! Inom vilka typer av projekt används SU-metoden? 
! Ser du några fördelar respektive nackdelar med användningen av SU-metoden i 

Skatteverket/bland projekten? 
! Hur ser du på framtiden för SU-metoden? Är det en metod du tror kommer 

användas länge eller kommer den att bytas ut? 
! Vilka agila metoder inom SU är vanligast bland projekten? 
! Inga projekt använder ju KUR?  

Om KUR 

! Vem/vilka har infört KUR? 
! Hur har ni anpassat RUP till er verksamhet (så att den har blivit KUR)? 

Om KUR i projekt 

! Ser du några fördelar respektive nackdelar med användningen av KUR på 
Skatteverket? 

! Vi har fått veta att det inte finns några projekt som arbetar endast med KUR, hur 
kommer det sig? 

! Finns det rutiner för att följa upp att metoden verkligen används i projekten?  
! Till hur stor utsträckning behöver projekten följa KUR/välja metod fritt? 
! Hur ser du på framtiden för KUR? Är det en metod du tror kommer användas 

länge eller finns det något som tyder på att den kommer att bytas ut? 
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Appendix E: Intervjufrågor till projektledare 

Förfråga 

! Får vi spela in samtalet?  

Allmänna frågor om respondent 

! Vad har du för roll på Skatteverket?  
o Vad är dina huvuduppgifter? 

! Hur länge har du arbetat på Skatteverket? 

Specifikt om Projekt 1 

! Kan du berätta om Projekt 1? 
o Vad går projektet ut på? Nyutveckling, vidareutveckling? 
o Hur många jobbar med det? 
o Hur länge har projektet varit igång? 
o När ska det vara klart? 
o Hur jobbar ni med det? Projektstyrning, samt metoder? (KUR, SU, agilt, 

etc. )  
o Strukturen? Projektorganisering? 

! Har ni stött på några problem med metodanvändandet?  
o Åsikter från medarbetare? Och dig? 

Allmänt om projektledning och projektstrukturer 

! Vilka metoder används i projektet? 
! Vem/vilka bestämmer det vilken metod som ska användas i ett projekt/en del av 

ett projekt?  
! På vilket sätt ser du att metoder är användbara? Vad bidrar dem med? (Bra 

verktyg för att kommunicera, organisera, dokumentera, styra? Bidrar till ett 
gemensamt språk/sätt att arbeta?) 

! Ser du något samband mellan metodanvändande och förbättring av systemen? 
! Ser du något samband mellan metodanvändande och ökad produktivitet bland 

projekten? 
! Hur noga används metoderna i projekten? Är syftet att de ska användas i detalj 

eller anpassas de efter de behov/förutsättningar som finns?  
! Hur ser du att kulturen ser ut på Skatteverket? 

o Och hur påverkar det i sådant fall ert arbete? 
o Påverkar det metodvalet? 
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Appendix F: Intervju med IT-intressent 5, 9/5-2016 

Förfrågor 

! Får vi spela in samtalet? 

Allmänna frågor 

! Vad är din roll på Skatteverket? 
o Ansvarsområden? 

Om IT-styrning 

! Vad är din uppfattning om IT-strategin för applikationsenheten? 
! Problem med att få IT-strategin att fungera/genomsyras? 
! Vad skapar strategin för förutsättningar för projekten och dess metodanvänande? 
! Hur appliceras strategin verksamheten? Hur följs den upp? 

o I alla orter? 
o Projektens mål vs. strategimålen 
o Kvalitetssäkring? (Hur vet ni att den genomsyras?) 

! Ni säger att ni vill vara en attraktiv arbetsgivare – på vilket sätt är IT-strategin 
kopplad till detta? 

o Vad är attraktivt som arbetsgivare? 
! Hur är strategin kopplat till Skatteverkets införande av SU-metoden? 

Organisationens påverkan 

! Inom vår teori har vi bland annat läst om hur organisationen påverkar de 
metoder som används. 

! Hur uppfattar du organisationen kulturmässigt? 
o Snabbföränderligt/stabil, gruppfokuserad/hiearkiskt/reagerar snabbt på 

förändringar/vill vara konkurrenskraftiga/ 
! Hur påverkar kulturen hur de anställda arbetar? 
!  Hur ser du på samarbetet mellan IT-sidan och verksamhetssidan? 

IT-utveckling 

! Vi har förstått att det nästan inte finns några projekt som endast använder sig av 
KUR: 

o Varför gör ni inte det? 
o Vad ser ni att ni vinner på, sett från styrningens håll, med att använda 

SU-modellen? 
! Vad får projekten välja själva och arbeta fritt med? Och varför just dessa 

områden – hur går detta i linje med strategin? 
! Vad tror du att metoder bidrar med?  
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Appendix G: Intervju med Verksamhetsintressent 1 och 
Verksamhetsintressent 2, 15/4-2016 

Förfrågor 

Får vi spela in? 

Om er 

! Vad har ni för roller? 
! Vad har ni för huvuduppgifter/ansvar? 
! Hur länge har ni arbetat på SKV? 

Samarbetet 

! Hur fungerar det när ni beställer från IT-sidan? – Hur vill ni att det ska fungera? 
! Vilka krav har ni på de IT-system som ni beställer från IT-sidan – Vem sätter de 

kraven? 
! Hur ser samarbetet/kontakten ut mellan verksamhet och IT? 
! Hur ofta hörs ni? Hur följer ni upp arbetet och det som ska levereras? 

Kontinuerligt? 
! Hur delaktiga är ni i IT-sidans arbete? Hur delaktiga vill ni vara? 
!  Finns det några problem med kontakten idag? – Vad är målet? Sitta nära/oftare 

kontakt? 
!  Hur skulle ni beskriva kulturen på IT-sidan? 
! Ser ni några skillnader i kultur mellan verksamhet och IT? - Skapar detta några 

problem? 

Om KUR/SU-metoden/Scrum 

! Känner ni till metoderna KUR/SU-metoden och Scrum? 
! Vad är er uppfattning om dem? Ser ni några för-/nackdelar med dem? 
! Vill ni att IT-sidan följer en specifik metod i sitt arbete? Varför/varför inte? 
! Har ni sett några förändringar i och med att SU-metoden har börjat införas och 

användas? 

  



65 
	  

Appendix H: Enkätfrågor 

	  

	  
 

 

 

 

 



66 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



68 
	  

	  

	  

	  



69 
	  

	  

 

 



70 
	  

 

 
 



71 
	  



72 
	  

 
 



73 
	  



74 
	  



75 
	  

	  

 
 

 



76 
	  

 
 

 

  



77 
	  

	  

Appendix I: Principer bakom det agila manifestet 

1) Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerlig 
leverans av värdefull programvara. 

2) Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder 
utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel. 

3) Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 
mellanrum, ju oftare desto bättre. 

4) Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under 
hela projektet. 

5) Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de 
behöver, och lita på att de får jobbet gjort. 

6) Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att 
förmedla. information, både till och inom utvecklingsteamet. 

7) Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 
8) Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall 

kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 
9) Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 
10) Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är 

grundläggande. 
11) Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 
12) Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter. 

(Agile Alliance, 2015) 

[Författarnas översättning] 

 

 

	  


