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Sammanfattning 
 
Enligt Standish Group är det endast cirka 35 % av alla systemutvecklingsprojekt som 
avslutas på ett lyckat sätt när det gäller tid, budget och resurser. Inom systemutveckling är 
fastprisprojekt, där systemets kostnad är förbestämd, allt mer populärt. Dynamic Systems 
Development Method (DSDM) är en modell för utveckling som fokuserar på fasta 
resurser och tid med funktionalitet som den flexibla variabeln. Syftet med den här 
uppsatsen är att se om man kan driva fastprisprojekt med en modell som DSDM på ett 
sätt som gör det till en bra lösning för både beställare och leverantör.  
 
Min slutsats är att det största problemet med DSDM är att få beställaren att godkänna den 
som projektmodell. Ett annat stort problem är att många projekt med DSDM blir stressiga 
eftersom tiden är fast. Flexibiliteten med funktionaliteten räcker med andra ord inte till. 
Önskvärda förbättringar inom DSDM är att ge mer underlag för hur man skall få en ny 
beställare att godkänna modellen. Dessutom att tillhandahålla guidelines för hur man kan 
hantera ett projekt med många och detaljerade krav. En annan viktig faktor som måste 
förbättras är hur man får projekt med DSDM att bli mindre stressiga.  
 
DSDM är en modell som uppskattas av dem som har erfarenhet av den och som anses 
resultera i lyckade projekt, för både beställare och leverantör. Mina slutsatser är därför att 
DSDM kan fungera bra men att det ställer höga krav på projektet. Både beställare och 
leverantör måste vara engagerade. Beställaren måste kunna prioritera sina krav och räkna 
med att en del funktionalitet inte kommer med. Dessutom måste det finnas stor 
användarinvolvering och projektgruppen måste ha beslutsmandat. 
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1 Inledning 
 
Jag skall analysera de för- och nackdelar som finns för att använda Dynamic Systems 
Development Method (DSDM) som projektstyrningsmodell inom systemutveckling i 
fastprisprojekt. Jag vill först definiera vad systemutveckling är: 
 
”Med systemutveckling avser vi vanligen arbetet med att utveckla ett datorstöd för 
informationshanteringen inom en verksamhet (såsom den bedrivs inom ett företag, 
myndighet, organisation etc.). Informationshanteringen är en del i det större system som 
utgör verksamheten.”(Wiktorin, 2003)  
 
I 50 år har man utvecklat olika sorters datasystem. Det man har utvecklat och sättet man 
har utvecklat på har förändrats i samband med att utvecklingen har gått framåt och 
omvärlden i stort, och IT i synnerhet, har förändrats. (Ibid.) 
 

1.1 Bakgrund 
 
Många projekt inom systemutveckling går inte enligt plan. De avslutas inte i tid och inte 
på budget, kanske inte alls. Det finns statistik som visar att man i början av 1990-talet 
endast avslutade 19 % av alla systemutvecklingsprojekt på ett tillfredsställande sätt när 
det gäller budget, tid och resurser. De senaste åren har de siffrorna förbättrats något, men 
fortfarande är det endast runt 35 % som avslutas korrekt. (Standish Group, 2007 a)  
 
Att både utvecklingstiden och budgeten överskrids i fastprisprojekt är ett stort problem 
för både beställare och leverantör. Som leverantör kan man förlora intäkter om tiden 
överskrids. Andra projekt och beställare kan bli lidande eftersom det inte finns lediga 
resurser, d.v.s. utvecklare och andra nödvändiga projektmedlemmar att tillgå. Högre 
arbetsbelastning kan dessutom innebära att företaget måste betala ut övertidsöversättning 
och mycket övertidsarbete kan i sin tur leda till utbrändhet hos personalen. Leverantören 
kan också förlora i anseende mot sina kunder. Det är inte bra att leverera för sent och 
dessutom borde det finnas en ökad risk för fel och brister i ett projekt som är stressigt och 
försenat. Troligtvis läggs då nämligen mer fokus och tid på att utveckla klart och då kan 
testningen bli lidande.  
 
För beställaren är det också mycket negativt med ett planerat systemutvecklingsprojekt 
som är försenat. Som redan nämnts kanske systemet levereras med fel och brister p.g.a. 
tidsbrist och förseningar. Dessutom sägs det att kraven i ett projekt förändras med 1 % per 
månad, det är 12 % på ett år. (Wiktorin, 2003) Att införa ett nytt system eller byta ut ett 
befintligt måste därför vara mycket svårt. Många gånger utgår man från en 
kravspecifikation som är skriven innan projektet startar. En årlig kravförändring på 12 % 
medför dock att den inte längre är helt aktuell efter några månader. Då uppnår inte 
systemet beställarens förväntningar eftersom systemet inte längre överensstämmer med 
verksamhetens behov och krav. Beställaren har också i sin tur kunder vars behov och 
önskemål skall tillgodoses. Hos beställaren avsätts också resurser för att gå i mål med 
projektet. Resurser som borde arbeta med annat, men som då istället blir en kostnad i det 
försenade systemutvecklingsprojektet. 
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Anledningen till att just fastprisprojekt är intressant är för att trenden går mot att de är 
vanligare än löpande projekt. (Lindström, 2002) Under många år fick leverantörer inom 
IT-branschen mindre att göra p.g.a. att många företag inte vågade satsa på 
systemutveckling. Med fastprisprojekt vågar man lite mer eftersom man i dessa redan 
innan start gör upp om funktionalitet, pris och tidplan. Det är en trygghet för beställaren. 
Trots detta blir det ofta inte bra p.g.a. att beställaren ändå får fel funktionalitet i fel tid 
samtidigt som leverantören har överskridit budgeten. 
 

1.2 Problem 
 
Frågeställningen kring DSDM som projektstyrningsmodell, eller projektramverk, i 
systemutvecklingsprojekt är intressant eftersom endast cirka 35 % av projekten avslutas 
på utsatt tid och budget. (Standish Group, 2007 a)  
 
Varför är det så här och kan DSDM hjälpa till att förbättra resultatet i 
systemutvecklingsprojekt? I förhållande till traditionella projekt, kan DSDM förbättra 
kvalitet, tid, resurser och budget när det gäller utveckling i fastprisprojekt? Detta är 
högaktuellt i IT-branschen idag eftersom allt fler beställare eftersträvar att genomföra 
projekt med fast pris. (Lindström, 2002) 
 

1.3 Syfte 
 
Den ökade konkurrensen inom systemutveckling ställer ökade krav på kvalitet, 
produktivitet samt att utvecklingstiden förkortas. (Wiktorin, 2003) Syftet med den här 
uppsatsen är därför att se om man kan driva fastprisprojekt med en modell som DSDM på 
ett sätt som gör det till en bra lösning för både beställare och leverantör.  
 

1.4 Målgrupp 
 
Denna uppsats vänder sig till personer som arbetar inom systemutveckling, antingen som 
leverantör eller beställare, där man redan har fastprisprojekt eller funderar att börja med 
det. En annan målgrupp är företag som redan tillämpar DSDM eller som är intresserade 
av DSDM som projektstyrningsmodell.  
 
Uppsatsen vänder sig till personer med inblick och viss erfarenhet av systemutveckling. 
En del grundläggande begrepp förklaras därför inte.   
 

1.5 Avgränsning 
 
Jag gör ingen avgränsning när det gäller beställarens verksamhet, med andra ord kan de 
systemutvecklingsprojekt jag tittar på omfatta både administrativa som tekniska system. 
Inte heller har jag något krav på storlek på företagen, utan både små och stora är 
intressanta. Utifrån projektarbete är det snarare mer intressant då hur stora själva 
projekten är, men inte heller där gör jag någon avgränsning.  
 
En avgränsning jag gör är att jag inte tar upp hela DSDM. Jag förklarar inte alla verktyg, 
mallar och produkter utan ser på de mest grundläggande delarna inom DSDM. Man säger 
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inom DSDM att det är en enkel modell eller ramverk som man snabbt lär sig. Därför 
väljer jag att ta upp de mest fundamentala delarna som utgör DSDM och som är 
avgörande att känna till om modellen för att använda den i projekt.  
 
Jag tar inte upp DSDM i projekt som inte har med systemutveckling att göra.  
  

1.6 Metod  

1.6.1 Kvalitativ metod 
 
Jag använder mig av kvalitativ metod. Anledningen till det, istället för att välja 
kvantitativ, är att den passar min undersökning bättre eftersom den ger möjlighet att gå 
mer på djupet och i detalj. Jag vill genom den kvalitativa undersökningen skapa ett 
empiriskt underlag som ger mig en uppfattning om hur DSDM upplevs i fastprisprojekt 
inom systemutvecklingsarbete. Kvantitativ passar bra när man vill ha ett stort empiriskt 
underlag med stängda frågor, d.v.s. med givna svarsalternativ. Kvalitativ passar däremot 
när man har ett fåtal personer som svarar på öppna frågor, d.v.s. utan svarsalternativ. Det 
ökar möjligheterna att få detaljerade svar. (Patton, 1987)  
 
När det gäller kvalitativa metoder finns det, enligt Patton (1987), tre sätt att inhämta data. 
Dessa är öppna intervjuer utan svarsalternativ, direkt observation eller nedskrivna 
dokument av olika slag.  Jag använder mig av intervjuer med öppna frågor (se bilaga 2) 
eftersom det på bästa sätt ger mig det empiriska underlaget jag behöver. Med intervjuer 
styr jag intervjupersonerna så lite som möjligt samtidigt som de får chans att ge sina 
åsikter. När man utför kvalitativa intervjuer finns det flera olika sätt att göra det på. Man 
kan genomföra en informell konversationsintervju, använda sig av en intervjuguide eller 
göra en standardiserad öppen intervju. (Patton, 1987) Det är inte aktuellt att använda en 
informell konversationsintervju där det inte finns några frågor fördefinierade. Istället är 
det viktigt att ställa samma frågor till samtliga intervjupersoner. Jag genomförde därför en 
standardiserad öppen intervju i kombination med en intervjuguide. Jag använde ett antal 
frågor som jag ställde i en viss ordning, men intervjuguiden tillät mig också att ställa 
valfria följdfrågor i en del av intervjuerna.  
 
Patton (1987) menar att man i kvalitativa intervjuer skall ha en bandspelare för att spela in 
samtalet så att man inte förlorar någon information. Jag valde, trots detta, att inte ha det. 
Samtidigt som den intervjuade svarade på frågorna skrev jag ned vad som sades. Jag 
anser att det var fullt tillräckligt för att ge det underlag som krävdes och intervjuerna flöt 
på bra.  
 

1.6.2 Teoretiskt underlag 
 
För att på bästa sätt ha möjlighet att skriva den här uppsatsen med egen 
kunskapsutveckling har jag tagit del av Kunskapande, ett kompendium skrivet av Göran 
Goldkuhl. (1998)   
 
Jag har skaffat mig kunskap om systemutveckling och framför allt projektarbete inom 
systemutveckling genom att läsa litteratur, tidningar, på Internet samt lyssna på föredrag. 
Jag har även genom litteratur, tidningsartiklar, en konferens samt DSDMs egen hemsida 
inhämtat stora kunskaper om DSDM.  
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1.6.3 Empiriskt underlag 
 
Jag genomförde intervjuer med representanter inom systemutveckling som har erfarenhet 
av DSDM. Eftersom min inriktning är användandet av DSDM i fastprisprojekt var det en 
erfarenhet som de intervjuade var tvungna att ha. De personer jag intervjuade återfinns 
både som beställare och leverantörer eftersom jag vill ta reda på hur DSDM upplevs av 
båda sidor, inte bara de som levererar systemen.  
 
De intervjuer som genomfördes gjordes per telefon eftersom personerna är utspridda på 
olika platser i Sverige. Personerna hade i förväg fått frågorna skickade till sig för att ha 
möjlighet att tänka igenom dem och ge väl genomtänkta svar. De personer som blev 
intervjuade valdes för sina erfarenheter och kunskaper om DSDM. Jag fick kontakt med 
dem på olika sätt. En del kontaktade jag efter att ha sett att de medverkat på en DSDM-
konferens i Stockholm 2005. Några andra kontaktade jag eftersom jag hade personlig 
vetskap om att de hade rätt profil. Jag kontaktade några personer samt företag som jag 
hade sökt upp på Internet, men som inte återkom alternativt avböjde att vara med p.g.a. att 
de inte hade erfarenhet av DSDM i fastprisprojekt.  
 
En begränsning i min undersökning är att det empiriska underlaget består av få personer. 
Orsaken till detta är att det har varit problematiskt att få tag i människor som har 
erfarenhet av DSDM i fastprisprojekt. Om det hade gått skulle jag ha valt att göra det 
empiriska underlaget större. Trots detta anser jag att de intervjuer jag har genomfört i 
kombination med det teoretiska underlaget ger ett fullt tillräckligt underlag för att dra 
slutsatser hur DSDM fungerar i fastprisprojekt.  
 

2 Systemutveckling 
 
Jag har i inledningen, med hjälp av Wiktorin (2003), kort förklarat vad systemutveckling 
är. Jag vill dock klargöra det mer utförligt för att man skall förstå problematiken och ha 
möjlighet att se på hur man bäst skall tillämpa en systemutvecklingsmodell i arbetet.  
 
Wiktorin (2003) skriver om en amerikansk matematiker vid namn Polya som på 1950-
talet beskrev hur man går tillväga för att lösa ett problem. Han menade att man först 
måste beskriva och förstå problemet. Därefter finner man lösningar och det görs bl.a. 
genom att hitta likheter med andra redan lösta problem. Sedan väljer man ett 
lösningsalternativ och genomför det för att slutligen jämföra resultatet med det 
ursprungliga problemet. Detta sätt att lösa problem ligger till grund för alla metoder inom 
systemutveckling. Polyas problemlösning översatt till systemutveckling har fått följande 
uppdelning:  

1) Kravspecifikation – beskriva verksamheten och klargöra kraven på systemet. 
2) Analys – detaljera kraven på en logisk nivå och beskriva vad systemet skall utföra. 
3) Konstruktion – överföra den logiska beskrivningen till ett dataprogram. 
4) Provning – fastställa att systemet uppfyller de kraven som sattes upp genom att 

provköra det.  
 
Systemutveckling handlar om utveckling för att förbättra en beställares verksamhet på ett 
eller annat sätt. Systemutveckling handlar om olika faser, stadier, steg, metoder och 
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tekniker för att komma i mål med det uppsatta projektet. Man behöver arbeta utifrån en 
systemutvecklingsmodell som fungerar i projektet, för både beställare och leverantör. Det 
gäller för båda parter att ha en effektiv process för att öka produktiviteten i utvecklingen. 
Processen skall hjälpa människorna i projektet att utveckla, förbättra, förädla och bevara 
mjukvaran så att systemutvecklingsprojektet blir lyckat. Man skall utifrån organisation 
och projekt välja rätt modell. Man skall välja rätt verktyg och inte nödvändigtvis följa 
blint, utan vara selektiv och kritisk och använda de delar som bäst motsvarar behoven.  
 
Ambler & Constantine (2002) menar att man skall finna verktyg som stödjer den process 
man valt och att det man väljer inte skall ha för mycket ”overhead”. De menar att en 
systemutvecklingsprocess ger en sorts grundstomme att stå på och därmed ökade chanser 
till att vara konsekvent och göra framtida förbättringar.  
 
En utvecklingsmodell inom systemutveckling delar in utvecklingsarbetet i ett antal olika 
faser och anger i vilken ordning dessa skall utföras. Mellan faserna finns 
avstämningspunkter för att veta hur det går. (Wiktorin, 2003) 
 
En effektiv systemutvecklingsprocess skall också förbättra den utvecklande 
organisationens underhålls- och supportinsatser. Den skall förklara hur man gör ändringar 
och framtida utgåvor av systemet, den skall understödja ett effektivt sätt för 
förändringsprocessen. Utöver det skall den också ge stöd för hur olika övergångar i 
systemet skall se ut och fungera. Det är viktigt att underhålla ett system på ett 
tillfredsställande sätt så det inte blir inaktuellt i förtid. (Ambler & Constantine, 2002) 
 
Mjukvara och mjukvaruutveckling blir allt mer komplext och med ökad komplexitet ökar 
också riskerna för fel, brister och otillräckliga utvecklingsprojekt. Därtill kommer de 
ökade kraven på snabb utveckling och parallell utveckling, d.v.s. att man vill ha flera 
olika delar utvecklade samtidigt. Vanligtvis har ett företag flera olika utvecklingsprojekt 
igång parallellt, samtidigt som flera system redan finns i produktion. De befintliga kräver 
också underhåll vilket är ett projekt i sig. (Ibid.)  
 
Som nämnts innan har systemutveckling förändrats de senaste årtionden. På 1970-talet 
utvecklade man relativt enkla icke användarvänliga batchsystem. Idag önskas interaktiva 
användarvänliga internationella transaktionstäta system som har krav på sig att vara igång 
dygnet runt, helst online. (Ibid.) Mycket har förändrats när det gäller själva 
programmeringen och sättet att utveckla. Samtidigt som kraven på tillgänglighet, 
användarvänlighet, snabbhet och interaktivitet har ökat har samtidigt kraven på kvalitet 
ökat. Man måste leverera på kortare tid och för lägre intäkter men med mer funktionalitet 
och med bibehållen hög kvalitet. Det kräver att man har en bra och förståelig process att 
följa vid systemutveckling. (Ibid.)  
 

2.1 Projekt inom systemutveckling  
 
När man talar om projekt och projektstyrning inom systemutveckling talas det allt mer om 
strukturer och ramverk, snarare än en färdig projektform. DSDM är ett ramverk för hur 
man driver projekt och flera hävdar att det just är ett ramverk man behöver, inget facit för 
hur man skall gå tillväga. Ramverket i sig skall inte implementeras utan endast användas 
som ett stöd. (Haverblad, 2004) En anledning till att ett ramverk passar i 
systemutvecklingsprojekt är för att projekten skiljer sig åt. Man har olika beställare, 
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utvecklare, mål, resurser, budget och då är det svårt att följa en mall för hur man skall 
styra projektet. Haverblad (2004) hävdar dock att man oftast gör felet att sätta för stort 
fokus på själva metoden eller ramverket. Hon menar att det finns risker med att blint följa 
en mall och se den som enda lösningen till hur man skall lösa problemen och fullfölja 
projektet. Det är viktigt att istället utifrån den egna verksamheten eller utifrån beställaren 
se på ramverket för att få upp frågeställningar, idéer och lösningar till ytan. 
 

2.1.1 Definitionen av projekt och dess delar  
 
Nordqvist (2002) ger en definition på vad projekt är: 
 
”Ett projekt är en arbetsprocess, som ska leda till på förhand bestämda mål beträffande 
omfattning och kvalitet, kostnad och färdigtid.”  
 
Han menar att man utifrån de förutsättningar man har måste tänka på alla dess 
konsekvenser och därefter sätta upp projektets mål. Han menar att förutsättningarna kan 
förändras under tiden men detta måste man hantera kontrollerat. Nordqvist menar vidare 
att styrning av ett projekt innebär att sätta upp mål, kontrollera och följa upp, föreslå 
åtgärder vid avvikelser samt att genomföra åtgärder. (Nordqvist, 2002) 
 
Holmberg & Naessén (1995) förklarar projekt med att det är avgränsat i tiden, har ett 
bestämt mål och är unikt. Dessutom är det vanligtvis flera personer med i projektet med 
klart definierade arbetsuppgifter och ansvar. Det krävs också en projektorganisation och 
ett projekt leder vanligtvis till någon form av förändringar.  
 
Jag vill även med hjälp av Grundén (1992) förklara en del grundläggande begrepp som 
kommer att användas framöver. Målet med projektet är ett framställa ett system, vare sig 
det är ett befintligt system som skall förändras eller ett nytt system som skall utvecklas. 
För att nå fram till målet använder man sig av metoder, tekniker och verktyg. En metod är 
det systematiska praktiska tillvägagångssättet som används i arbetet för att bygga 
systemet. I metoden använder man sig av olika tekniker och verktyg. Verktyg innebär ett 
fysiskt eller abstrakt instrument av något slag som man använder för att lösa olika typer 
av problem eller för att komma framåt i metoden. När man pratar om teknik hänvisar man 
mer till ett specifikt tillvägagångssätt medan man med verktyg menar de hjälpmedel som 
man använder sig av.  
 
Grundén (1992) förklarar att större förändringar i en verksamhet som påverkar många 
människors arbete brukar genomföras i en projektorganisation. Hon skriver att 
projektarbete ofta bedrivs i etapper och att kritik som finns mot det etappindelade arbetet 
är att det anses byråkratiskt och stelt. Hon menar dock, precis som Wiktorin (2003), att 
det finns stora fördelar med projekt i etapper och dessa är att man kan ha tydliga 
beslutspunkter. Dessa ökar i sin tur möjligheterna för medarbetarna att ha insyn i 
förändringsarbetet som sker. Hon menar att det gör det lättare att införa det nya systemet 
istället för att göra det på en och samma gång när allt är klart i slutändan.  
 
Grundén (1992) jämför projektstyrd systemutveckling med löpande 
verksamhetsutveckling i vilken hon menar att användarna blir mer delaktiga. Hon hävdar 
att man med stora förändringar alltid driver det som projekt medan små förändringar drivs 
löpande. Vidare skriver hon att det är i löpande som användardeltagandet fungerar bättre. 
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Detta kan bero på att det just handlar om små förändringar som kan vara lättare att tycka 
till om och kommentera. Medarbetarna har tid att deltaga i små förändringar men i större 
krävs ett beslut av en chef eller dylikt eftersom det tar mer tid för medarbetarna. Hon 
menar vidare att det är positivt om medarbetarna får ta ett ökat eget ansvar över 
utvecklingen i arbetet. Det ger ökad kompetensutveckling hos dem som arbetar i 
organisationen samt att organisationen i sig också lär av förändringarna.  
 
I projektarbete använder man även produkter. En produkt är en leverans som kan bestå av 
en tjänst eller ett dokument. För att någonting skall vara mätbart måste man se det som en 
produkt. Om allting är mätbart, även tjänster, blir det enklare att följa upp dem. 
(Nordqvist, 2002) 
 
Allt i ett projekt måste fungera. Nordqvist (2002) säger att ett projekt är en kedja av 
aktiviteter med olika händelser som länkar dem emellan. Kedjan är som bekant inte 
starkare än sin svagaste länk och detta menar Nordqvist stämmer på projekt i högsta grad. 
Han menar att det är viktigt att själva processen är av hög kvalitet. 
 

2.1.2 Bra, misslyckade och delvis misslyckade projekt 
 
Standish Group har under många år fört statistik kring systemutvecklingsprojekt. 
(Standish Group, 2007 a,b) De började med sina studier 1994 och delade då in projekten i 
tre olika grupper beroende på dess slutresultat.  

• Grupp A är de lyckade, d.v.s. de har avslutats i tid och på budget med alla 
funktioner som initialt var specificerade.  

• Grupp B är de ifrågasättande projekten, d.v.s. de som har avslutats och fungerar 
men antingen med överskriden budget, tid eller med färre funktioner än som från 
början har specificerats.  

• Grupp C är de misslyckade, d.v.s. projektet har inte avslutats.  
 
När Standish Group (2007 a, b) började för 13 år sedan var det endast 16 % som föll inom 
Grupp A, d.v.s. som var lyckade projekt. Misslyckade projekt var hela 31 % vilket 
innebär att de ifrågasättande projekten var 53 %. Även om de ifrågasättande projekten går 
i produktion och avslutas är det ändå många brister med dem. Att hela 84 % av alla 
systemutvecklingsprojekt 1994 antingen inte alls avslutades eller inte blev som man från 
början hade kalkylerat när det gäller resurser, tid och funktioner är högst 
anmärkningsvärt.  
 
Nio år senare, 2003, var de ifrågasättande projekten i grupp B i det närmaste samma 
mängd. De misslyckade projekten, grupp C, hade däremot minskats med hälften från 31 
% till 15 % vilket innebär att de lyckade projekten hade blivit fler. Där fann man en 
ökning på 50 %, till 35 %, samma mängd som försvunnit från de misslyckade projekten. I 
figur 1 och 2 kan man se skillnaderna mellan 1994 och 2003 och där framgår det tydligt 
att de lyckade projekten i grupp A (med blå färg) har ökat.  
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1994

Gr. A - 16 %
Gr. B - 53 %
Gr. C - 31 %

              

2003 

Gr. A - 35%
Gr. B - 51 %
Gr. C - 15 %

 
Figur 1. Projektresultat 1994 (Standish Group,          Figur 2. Projektresultat 2003 (Ibid.) 
2007) 
 
Under det senaste årtiondet har mer fokus lagts på systemutvecklingsprocesser och 
modeller och man måste ha förstått det allvarliga i att så få projekt avslutas på ett 
tillfredsställande sätt. Om det är tack vare det ökade kravet från beställarna eller om 
leverantörerna själva lider för mycket av de misslyckade projekten är svårt att säga, men 
siffrorna har förbättrats.  
 
Oavsett vilken metod man använder sig av finns det några grundläggande krav i samtliga 
utvecklingsprojekt för att det skall finnas en chans att lyckas. Dessa uppfattas troligen 
som likadana av de flesta inom systemutvecklingsbranschen, oavsett vilken 
projektstyrningsmodell man har erfarenhet av. Man måste ha rätt resurser och kompetens, 
man behöver ha tydliga och mätbara mål och det måste finnas en vilja att genomföra 
projektet hos användarna. (Haverblad, 2004)  
 
Kruchten (2004) pekar på några grundläggande symptom som man kan känna igen i 
projekt som inte går väl. Dessa kan vara: 

- dålig förståelse för slutanvändarnas behov 
- oförmåga att hantera kravförändringar 
- moduler som inte passar ihop 
- allvarliga brister i projektet upptäcks sent 
- låg programvarukvalitet 
- projektdeltagarna är i vägen för varandra så att det inte går att ta reda på vem som 

ändrade vad, när, var och hur 
- oacceptabel prestanda hos programvaran 
- programvara som är svår att underhålla eller utöka 

 
Vidare skriver Kruchten (2004) att man brukar kunna se gemensamma orsaker till att 
ovanstående symptom uppstår, d.v.s. att utvecklingsprojekt misslyckas, och dessa är: 

- ostrukturerad kravhantering 
- oklar och bristfällig kommunikation 
- bräcklig arkitektur 
- överväldigande komplexitet 
- otillräcklig testning 
- oupptäckta motstridigheter i krav, design och implementation 
- subjektiva utvärderingar av projektets status 
- misslyckad kravhantering 
- okontrollerad fortplantning av ändringar 
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2.1.3 Fastprisprojekt 
 
Två vanliga sätt att hantera debitering inom systemutvecklingsprojekt är löpande eller 
med fastpris. I ett löpande projekt utvecklar man och tar i efterhand betalt för den tiden 
man har lagt ned på projektet. I ett fastprisprojekt bestämmer man innan start vad 
utvecklingen skall kosta, man sätter ett fast pris på systemet.   
 
Högre IT-kostnader för företagen ökar efterfrågan på s.k. fastprisprojekt. (Dahlin, 2005) 
På IT-företaget Prevas, som uteslutande arbetar med fast pris, menar man att det finns 
många fördelar med fastprisprojekt. Dessa är att projekten drivs mer effektivt och att man 
minskar kundens utvecklingskostnader. (”Årsredovisning 2003”, 2007)  
 
Under 2002 gjorde IT-integratören Dimension en undersökning bland IT-chefer och 
driftsansvariga på svenska företag och kom fram till att allt fler vill arbeta med 
fastprisprojekt. De anser att konsulttjänster på löpande räkning blir för dyrt och tillför för 
lite. (Karlberg, 2005) 51 % av de tillfrågade kunde tänka sig att köpa tjänster till fastpris, 
medan endast 29 % ville använda sig av konsulter per timme. (Lindström, 2002)  
 

2.2 Olika systemutvecklingssätt 
 
Oavsett metod, modell eller ramverk finns det inom systemutveckling olika sätt att 
utveckla på. En del av dessa går att kombinera för att arbeta på ett mer effektivt sätt.  
 

2.2.1 Sekventiell utveckling 
 
Sekventiell utveckling innebär att man genomför en fas för att sedan gå över till nästa, de 
kommer efter varandra. Vattenfallsmodellen är en traditionell modell som funnits länge 
som betonar betydelsen av att vara helt klar med en fas innan man går vidare till nästa fas. 
Om man ser på vattenfallsmodellen kan man, enligt Wiktorin (2003), se brister i den 
eftersom man utgår från en kravspecifikation för att bygga ett system. Man förändrar 
aldrig den utan levererar ett komplett system i slutändan utan att gå tillbaka och ändra. 
Han menar att problemet är att en kravspecifikation gjord i förväg inte kan vara komplett 
och felfri. Eftersom kraven förändras med i genomsnitt 12 % per år krävs det att man 
under projektets gång kan förändra, ta bort och lägga till krav.  
 

2.2.2 Iterativ utveckling 
 
Med iterativ utveckling menar man att man går fram och tillbaka i en fas, eller tillbaka till 
en tidigare fas. Detta gör man för att man inte har gått i mål med kraven i fasen, det blev 
inte helt rätt. För att förändra och förbättra måste man gå tillbaka och ändra. (Ibid.) 
Iterativ utveckling är motsatsen till sekventiell utveckling och har de senaste 15 åren 
blivit allt mer populär inom systemutveckling. Man har förstått att det är svårt att göra rätt 
första gången och därför genomför man iterationer för att få det rätt.  
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2.2.3 Inkrementell utveckling 
 
Inkrementell utveckling innebär att man strukturerar upp arbetet i olika delar. Man börjar 
med de viktigaste funktionerna för att man skall kunna börja använda en del innan 
helheten är klar. Varje del som tillkommer passar de redan befintliga delarna. Fördelarna 
med detta är att det bli mer överskådligt. Dessutom får beställaren tidigt testa olika delar 
och feedback kan komma snabbare på om något är fel eller missuppfattat och därmed 
måste förändras. Man kan dessutom börja använda systemet i drift tidigare om varje del är 
körbar för sig och tillsammans med de redan levererade delarna. En annan fördel är att 
användarna successivt lär sig det nya systemet istället för att hela systemet levereras på en 
gång. En snabb leverans av en del som kan sättas i drift och börja användas är väldigt 
användbart idag eftersom kraven på kort utvecklingstid ökar. Det är kostsamt att ha ett 
system under uppbyggnad och det är först när man tar det i drift som det kan generera 
intäkter. (Wiktorin, 2003)  
 

2.2.4 Överlappande utveckling 
 
Utöver inkrementell utveckling så kan man snabba upp utvecklingstiden mer genom 
överlappande utveckling. Det innebär att man låter delprojekten överlappa varandra så att 
tiden mellan nya versioner kortas ned. Om fördelen är att det blir kortare tid mellan 
versionerna så är nackdelen att det tar längre tid att genomföra förändringar utifrån 
feedback som har kommit vid en leverans. Om man får in önskemål om förändring i 
version 10 och parallellt håller på med version 11 hinner man troligtvis inte med 
förändringen förrän tidigast i leverans 12. (Ibid.)  
 

2.2.5 Parallell utveckling 
 
Ett annat sätt att driva projekt är med parallell utveckling.  Det innebär att man låter olika 
grupperingar inom projektet ansvara och utveckla olika delar som alla skall levereras 
samtidigt. Det ställer höga krav på de inblandade så att det blir rätt. Det gäller att de som 
utvecklar tydligt vet vilka avgränsningar som finns så att de gör sin del. Dessutom är det 
viktigt att projektledaren ser samordningen mellan de olika grupperna och snabbt löser 
eventuella missförstånd eller felaktigheter. Parallell utveckling kan kombineras med 
traditionell vattenfallsmodell, med överlappande utveckling eller med inkrementell 
utveckling. (Ibid.)  
 

2.2.6 Evolutionär utveckling 
 
Ännu ett sätt att driva systemutvecklingsprojekt på är med evolutionär utveckling. Det 
innebär, precis som med inkrementell, att man har delleveranser. Skillnaden är dock att 
man i evolutionär utveckling inte känner till kraven innan. Man gör en delleverans och i 
samband med det går man igenom kraven och ser vad som skall göras i nästa leverans. 
Anledningen till att välja evolutionär är att man inte känner till kraven i förväg och att de 
ständigt förändras. Ett datasystem är beroende av informationssystemet som i sin tur är 
beroende av den övriga verksamheten. Evolutionär utveckling går att tillämpa med 
parallell utveckling, dock fungerar inte överlappande utveckling eftersom man i 
evolutionär utveckling vill se och förändra kraven vid varje delleverans. (Ibid.)  
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3 Agila metoder och DSDM 
 
Under 1990-talet växte det fram flera nya metoder inom projektgenomförande vid 
systemutveckling. Dessa skapades ur ett behov av att finna metoder som var mer flexibla, 
mindre omfattande och inte så trögstyrda som de befintliga metoderna uppfattades att 
vara. I januari 2001 kom ledande profiler för de olika nya metoderna fram till ett 
gemensamt synsätt som de döpte till Agile, agila metoder, som betyder lättrörlig.  
 
De viktigaste gemensamma värderingar som finns inom agila metoder är (”Leverera hög 
affärsnytta i tid”, 2005): 

• Att leverera fungerande programvara hellre än tillfälliga dokument 
• Att klara av förändringar i krav och omvärld och snabbast möjligt anpassa både 

det man utvecklar och den process man använder sig av till nya krav 
• Att betoningen ligger på samarbete mellan människor genom effektiv 

kommunikation öga mot öga 
 
I Sverige finns ett nätverk för agila metoder som bildades i januari 2003. Agil kan 
närmast förklaras med flexibel, dynamisk och smidig. Agil i sig är ingen formell metod 
utan mer ett förhållningssätt där teknik och regelverk får stå undan för mänskliga faktorer 
och möjlighet att förändra. (Berg, 2005)  
 
Grunden i att de agila metoderna fick fotfäste och att man alls började fundera i de 
banorna var för att de befintliga metoderna inte fungerade på ett tillfredsställande sätt. I 
början av 90-talet fick det s.k. traditionella systemarbetet mycket kritik. Kritiken låg i att 
man byggde stora svåröverskådliga system som inte bara påverkade 
informationsbearbetningen inom verksamheten utan även det sociala systemet. (Grundén, 
1992) Människor berördes utan att ha möjlighet att påverka. Den traditionella 
systemutvecklingen som fanns för 15-20 år sedan fick, enligt Grundén (1992), främst 
kritik för tre saker. Dessa var att man hade ett expertorienterat synsätt, endast ett skenbart 
användarinflytande samt att man inte ansåg att sociala faktorer tillhör 
systemutvecklingsarbetet. Med ett expertorienterat synsätt menar man att man utgår från 
systemeraren, programmeraren eller någon annan specialist. Man utgår från dem som 
skall utveckla systemet istället för dem som skall använda det. I kritiken menade man att 
man endast frågade användarna hur det brukade fungera, inte hur det skall fungera. Den 
gängse uppfattningen var att det är utvecklarna som bäst vet hur det bör fungera, de kan 
tekniken. I själva verket blev användarna inte inkluderade förrän i slutet, när systemet 
skulle användas vilket ansågs för sent. 
 
Med det agila angreppssättet ville man komma runt detta problem. Huvudfokus inom 
agila metoder är interaktion med användare och att arbeta enligt det inkrementella och 
iterativa systemutvecklingssätten.  
 

3.1 DSDM  
 
”En metod är en beskrivning av hur man steg för steg löser en uppgift. För varje 
arbetssteg anger metoden hur man skall gå till väga”. (Wiktorin, 2003) 
 
DSDM är trots sitt namn därmed ingen metod. Man får inte en detaljerad beskrivning hur 
man löser varje uppgift utan ges ett övergripande ramverk att ta del av. DSDM är, som 
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nämnts innan, en lättviktsmodell inom det agila angreppssättet. (Danielsson, 2005 a) Man 
säger att man har valt en övergripande nivå för att inte vara för tungrott och komplext. 
Man menar att det ökar möjligheterna i respektive projekt som använder DSDM att själva 
ändra efter behov. DSDM är mer ett ramverk för att genomföra projekt inom främst IT. 
Tanken är att man även skall kunna implementera dess idéer inom andra branscher, men 
det är ur IT-branschen som DSDM växte fram. (Stapleton, 2003)  
 
DSDM ägs inte av något företag utan är skapat av människor som ville förbättra sättet att 
arbeta på i systemutvecklingsprojekt och som fann ett behov för det. Man tog sina 
erfarenheter och byggde upp ett ramverk, några grundidéer, att arbeta utifrån. Det finns 
ett internationellt konsortium inom DSDM som arbetar med att sprida kunskaperna kring 
agila metoder och då framför allt DSDM. Knutet till det internationella nätverket finns 
även ett svenskt konsortium. Syftet är att överföra kunskap och dela med sig av sina 
erfarenheter inom systemutveckling. Man vill förbättra och vidareutveckla teknikerna 
inom DSDM. Konsortiet ger ut böcker, manualer och annat underlag som kan hjälpa till i 
utvecklingsarbetet och när man arbetar med modellen. Man kan bli medlem i konsortiet, 
antingen personligen eller som företag, och man får då tillgång till det som konsortiet ger 
ut. Från maj 2006 beslutade konsortiet att även icke-medlemmar skulle ha möjlighet att 
läsa om DSDM varför det nu är öppet för alla personer. För att ladda ned material och 
utnyttja licensierade personer inom ramverket måste man dock vara medlem. Det 
internationella konsortiet har över 400 medlemmar. (“DSDM Enabling Business Agility”, 
2007)   
 
DSDM är en RAD-process. RAD står för Rapid Application Development och är en 
systemutvecklingsprocess som innebär att arbeta med iterativ utveckling, att bygga 
systemet utifrån prototyper samt att använda sig av workshops. Traditionellt sett innebär 
RAD en kompromiss när det gäller funktionalitet och användbarhet. Inom RAD fokuserar 
man på att leverera snabbt i delleveranser till en så låg kostnad som möjligt. Nackdelen 
med snabba leveranser kan vara att funktionalitet tas bort. (Bezzina, 2007) Grundtanken 
med RAD, som också DSDM anammat, är 80/20-regeln vilket innebär att man på 20 % 
av tiden kan skapa 80 % av affärsvärdet. Det är därför man anser det viktigt att skala 
kraven och fokusera på det som måste levereras. På det viset menar man att man får så 
pass mycket affärsnytta snabbt att man kan göra resterande senare, eller inte alls. (Maner, 
2007)   
 
DSDM och RAD innebär att man, med hjälp av ett dynamiskt metodramverk för 
systemutveckling, säkerställer en snabb och effektiv utvecklingsprocess av IT-system. 
Utgångspunkten är att hjälpa företag att nå ökad lönsamhet, genom att de ska kunna 
leverera sina programvarusystem snabbare med kortare marknadsledtid, d.v.s. från idé till 
färdig produkt. (”DSDM Consortium, Dynamic Systems Development Method”, 2007)  
 
DSDM har fokus på användarinvolvering med tydliga prioriteringar samt absoluta 
deadlines. Sättet man arbetar utifrån är inkrementellt vilket, som tidigare nämnts, innebär 
att man gör delleveranser som var för sig är användbara. Detta medför att beställaren kan 
börja använda delar av det nya systemet utan att helheten är klar. Därför menar man inom 
DSDM att man först sätter fokus på de viktigaste delarna. Man skall få upp 
funktionaliteten så fort som möjligt så att beställaren kan börja använda det. Man har 
prioriteringar för att kunna börja med det viktigaste och ta bort det som är mindre 
betydelsefullt. Man får affärsnytta tidigt även om projektet fortsätter under längre tid. 
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Man menar att tidig leverans möjliggör tidig återbetalning till beställaren med fokus på 
affärsnyttan. (Stapleton, 2003) 
 
DSDM-konsortiet menar att det kan vara svårt att alltid använda hela DSDM. De säger 
istället att man ibland kan använda hela DSDM och att man hela tiden kan använda delar 
av den. Det finns dock ett risk- och lämplighetstest (se bilaga 1) som man bör göra för att 
veta om DSDM passar att använda på ett specifikt projekt. (“DSDM Enabling Business 
Agility”, 2007) 
 
Risk- och lämplighetstestet ställer 17 frågor kring projektet som man kan svara ja eller nej 
på. Desto fler ja-svar man har desto lämpligare är DSDM för projektet medan många nej-
svar ökar riskerna samtidigt som lämpligheten minskar. Man måste därefter avgöra om 
DSDM lämpar sig eller ej. En del av frågorna är viktigare än andra och en del 
grundläggande krav bör vara uppfyllda för att driva ett DSDM-projekt. Dessa krav är bl.a. 
att man skall förstå DSDM, att man kan prioritera sina krav, att man har stor 
användarmedverkan från beställaren, att man arbetar i team och att alla intressenter har 
förbundit sig att arbeta enligt de principer som DSDM är uppbyggt kring. (“DSDM 
Enabling Business Agility”, 2007) Därtill är det önskvärt att projektet har en 
användargrupp som är engagerad, att man har knappt om tid och ett bestämt slutdatum, att 
de behov som finns inte är helt tydliga samt att systemet har mycket gränssnitt för 
användaren att se. (Stapleton, 2003) 
 
En av de viktigaste delarna i DSDM är att man har fasta resurser och tid och att den 
variabla faktorn är funktionaliteten. I traditionella projekt är det funktionaliteten som är 
fast medan tid och resurser kan förändras. (”DSDM Consortium, Dynamic Systems 
Development Method”, 2007) Dessa två synsätt illustreras i figur 3.   
 

 
Figur 3. Skillnaden som finns i tid, resurs och funktionalitet mellan traditionell utveckling och 
utveckling med DSDM. Källa: ”DSDM Consortium, Dynamic Systems Development Method”, 
2007 
 
Diskussionerna kring betydelsen av användarmedverkan tog fart på slutet av 80-talet och 
början av 90-talet. Som tidigare nämnts var förhållningssättet inom systemutveckling 
innan dess expertorienterat och man menade att det är utvecklarna som vet hur ett system 
skall implementeras eftersom de har kunskap om tekniken. Man började dock allt mer 
inse att användarna måste vara delaktiga och att deras verksamhetskunskap är ovärderlig. 
De blev därför mer involverade kring layout och gränssnitt, men fortfarande i början av 
90-talet var användarna inte delaktiga när det gällde arbetsfördelningen mellan dator och 
människa. Inte heller kring hur arbetsorganisationen och verksamhetens system skulle 
integreras i arbetet. (Grundén, 1992)  
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Både Wiktorin (2003) och Nilsson (2007) håller med om att användarna är viktiga. 
Nilsson understryker också vikten av att förstå verksamheten och att fokusera på 
kravställarna och systemets användare. Han menar att det är för stort fokus på 
utvecklingen och utvecklarna och att det under lång tid har varit utvecklarna som styr 
processen. Om man istället samtalar med användarna och kravställarna och använder de 
begrepp som används i verksamheten menar Nilsson att det blir lättare att komma i mål.  
 

3.1.1 Grundprinciper 
 
DSDM är en modell för snabb systemutveckling där fokus läggs på funktionalitet. Man 
bygger sin modell på nio grundprinciper. Dessa är (Stapleton, 2003): 

1) Aktiv användarinvolvering är ett måste. När saker görs eller förändras som 
kommer att påverka användarna på ett eller annat sätt måste de vara med i 
framtagningsarbetet. Användarinvolveringen är jämn genom hela projektet. 
Användargruppen skall bestå av några få som väl känner till behoven och som 
genom hela processen är delaktiga med utvecklarna. Utövare av DSDM i projekt 
menar att tiden som användarna lägger ned ungefär är samma som i projekt med 
andra ramverk eller metoder. Den stora skillnaden är att i DSDM sker det 
kontinuerligt och erfarenheten är att resultatet blir bättre, den feedback som ges är 
mer konstruktiv. Utvecklarna arbetar nära och i samarbete med dem som känner 
till verksamheten och som i slutändan skall använda systemet.  

2) Projektgruppen måste vara beslutsmässig. Om den skall kunna arbeta effektivt 
måste varje team kunna fatta beslut självständigt. Sammansättningen och 
delegeringen blir därför viktig. Eftersom man har korta deadlines går det inte att 
vänta på att beslut skall tas, man måste komma framåt. Därför skall dem som 
arbetar i projektet ha rätt att fatta en del beslut. Dessutom anses det inte rimligt att 
ha användare med om de inte får fatta beslut kring problem och frågeställningar 
som dyker upp. Dessa kan gälla prioriteringar, vad kraven betyder i praktiken och 
om kvaliteten är acceptabel. Andra delar som rör t.ex. projektbudget ligger dock 
utanför teamets befogenheter.  

3) Fokus skall vara på täta leveranser av produkter. Inom DSDM ser man inte på en 
produkt som ett färdigt system ut mot kund, utan som någonting man kan 
utvärdera eller använda. Det behöver inte vara utvecklad mjukvara utan kan lika 
gärna vara en datamodell eller ett användardokument. Täta leveranser är inte 
aktivitetsstyrda utan målstyrda. Ett målstyrt team är mer flexibelt än ett 
aktivitetsstyrt. Teamet bestämmer själva vilka aktiviteter som är nödvändiga för 
att uppnå målen. Produkten som levereras behöver därför inte vara klar, men skall 
åskådliggöra att man är på rätt väg. Täta leveranser har flera fördelar. Det är 
lättare att planera vad man hinner på en kort period jämfört med en lång. 
Dessutom ger en leverans andra personer, utanför projektteamet, möjlighet att se 
vad teamen åstadkommer. Chefer, styrgrupp och andra kan avgöra om projektet 
går åt rätt håll. 

4) Affärsnytta är det huvudsakliga kriteriet för acceptans. Det är verksamhetsnytta 
som primärt skall levereras och inte uppfyllandet av kravspecifikationer. Man 
anser inom DSDM att det är viktigare att fokusera på att utveckla rätt applikation 
än att göra den så tekniskt välbyggd som möjligt. Om de operativa delarna är 
robusta kan man avvakta med de tekniska delarna även om de inte fungerar på ett 
helt tillfredsställande sätt. Sådant kan man rätta till senare, prestandaproblem 
exempelvis, men har man tekniken utan affärsnyttan går man inte i mål.  
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5) Iterativ och inkrementell utveckling är nödvändig för att uppnå en korrekt 
affärslösning. Iterationer är helt avgörande för att bygga ett bra system. I 
systemutveckling sker ofta missförstånd mellan beställare och utvecklare när det 
gäller kraven. Genom att användarna arbetar parallellt med utvecklarna ges 
feedback direkt och man kan snabbt ändra felaktigheter. Om man arbetar nära 
varandra i en iterativ process har man möjlighet att snabbare lösa problem vilket 
borde göra det både billigare och enklare att ändra. Det är ganska ovanligt att man 
gör det rätt direkt men genom att gå tillbaka och ändra får man det bra.  
 
Även att arbeta inkrementellt är värdefullt och viktigt. Så långt det är möjligt bör 
man på ett så tidigt stadium som möjligt leverera delmängder av verksamhetsnytta 
som bygger på de tidigare delarna som åskådliggörs i figur 4. På så vis kan man 
tidigt ta itu med potentiella problem innan de vuxit sig för stora i de delar där 
analysen är felaktig eller otillräcklig. Detta hänger ihop med punkt tre som handlar 
om fokus på täta leveranser av produkter.  
 

 
Figur 4. Inkrementell utveckling ger delleveranser med funktioner som byggs på i varje 
leverans. Källa: “DSDM Enabling Business Agility”, 2007 

 
6) Alla förändringar under utvecklingen skall vara möjliga att återkalla. Det kan 

hända att man är inne på fel väg och att enda sättet att komma rätt är att backa det 
man precis har gjort. Hela tiden skall det finnas en beredskap för att kunna göra 
detta. Detta gäller speciellt mjukvara, men även för hårdvara behöver man planer 
för att backa. En del kritiker till den här punkten är oroliga att man tappar för 
mycket tid när man måste ta bort allt man har producerat under flera veckor. Inom 
DSDM menar man dock att det inte skall kunna inträffa om man följer övriga 
punkter, då skall man på ett mycket tidigare skede se att man är på fel väg. 
Framför allt är det täta leveranser som skall undvika att man måste backa tillbaka 
allt för långt.  

7) Kraven är fastlagda på en övergripande nivå. Övergripande krav och mål måste 
ligga fast och bevakas så att man inte råkar ut för att kraven långsamt och 
omärkligt växer eller förändras. De övergripande kraven är dem som är 
bakgrunden till att man behöver ett nytt eller förändrat system. Det är dessa som 
man måste gå i mål med för att systemet skall vara användbart. Dessa 
övergripande krav kan inte ändras. Det är dock viktigt att de endast är 
övergripande och att man sedan inom respektive omfattande krav har detaljerade 
krav som har olika prioritet. Dessa detaljerade krav kan dock etableras senare 
under utvecklingen.  

8) Testning är en viktig integrerad del i livscykeln. Testning behandlas inte som en 
separat aktivitet, som ofta görs sist i andra metoder, utan finns parallellt med 
under hela utvecklingsfasen. Under utvecklingen testas de tekniska delarna av 
utvecklarna själva. Användarna i teamet testar funktionalitet för att se att 
förväntningarna och önskemålen uppfylls. Inom DSDM menar man att testning 
som sker i slutet av ett projekt sällan blir bra eftersom det ofta inte hinns med 
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p.g.a. tidsbrist eller leder till feedback som kommer för sent. Det är därför man 
skall göra det hela tiden.  

9) En samarbetsvillig och positiv attityd från alla inblandade är nödvändig. Om man 
skall kunna arbeta snabbt, flexibelt och med kontroll så blir det här en 
nödvändighet. Dessutom krävs det en förståelse för DSDM, man måste veta vad 
det innebär och verkligen arbeta enligt de principer som finns. Det är avgörande 
att personal som sitter i projektets styrgrupp och andra beslutande personer inom 
företaget förstår DSDM och förbinder sig att arbeta enligt modellen.  

 

3.1.2 Livscykel 
 
Själva livscykeln är en process som skall följas inom DSDM som består av totalt sju 
faser.  
 

1) Pre-project – fas för att verifiera att projektet kan genomföras, att det finns 
resurser och att det har fått godkänt att slutföras.  

2) Feasibility study – som i de flesta projekt, oavsett modell, skall man se över om 
man är på rätt spår, om projektet går att genomföra osv. Utöver det är den här 
fasen till för att göra risk- och lämplighetstestet för att avgöra om DSDM är rätt 
modell att använda för projektet. Man går inte ned på för detaljerad nivå, utan tar 
reda på tillräckligt mycket för att fatta beslut. Fasen håller på i maximalt några 
veckor.  

3) Business study – här tar man reda på de önskemål och behov som finns i 
verksamheten. Intervjuer anses inom DSDM ta för lång tid så man använder sig av 
workshops. Alla intressenter kan vara med och med en workshopmoderator anser 
man att man kommer i mål snabbare än med intervjuer. Man tittar på vilka olika 
användargrupper som berörs av systemet och ser till att få med användare från de 
olika grupperna i projektet. Här sker också en övergripande prioritering för att 
kunna gå vidare med de viktigaste delarna. Man skapar grundläggande tekniska 
och verksamhetsmässiga underlag för det fortsatta arbetet i projektet.  

4) Functional model iteration – i den här fasen förfinar man verksamhetens behov 
och börjar bygga någonting. Det man tar fram kan vara olika sorters dokument, 
datamodeller eller själva mjukvaran. Prioriteringen förfinas och uppdateras och 
samtidigt färdigställer man en implementationsplan. Test görs som en integrerad 
del i fasen. 

5) System design and build iteration – systemet fortsätter utvecklas och förbättras. I 
den här fasen förbättras det för att kunna överlämnas till användare. Test görs som 
en integrerad del i fasen.  

6) Implementation – här ger man systemet till användarna och utbildar dem i det. 
Samtidigt färdigställer man användardokumentationen helt. Man går igenom vad 
som har levererats och vad som härnäst bör göras. Test görs som en integrerad del 
i fasen.  

7) Post-project – i slutfasen utvärderar man hela projektet. Utvärderingar görs 
löpande i DSDM-projekt men den här fasen summerar hela projektet 

 
Den andra och tredje fasen, feasibility study samt business study, måste ske sekventiellt. 
Här sätter man grunderna för resten av projektet som i sin tur sker iterativt och 
inkrementellt.  
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Fas fyra och fem, functional model iteration och system design and build iteration, består 
i sig av fyra aktiviteter. Dessa är att först identifiera vad som skall göras i cykeln, därefter 
bestämma hur det skall genomföras för att sedan göra det och slutligen kontrollera hur det 
gick.  
 
Dessa sju faser belyses i livscykeln i figur 5 där gula pilar visar hur man går framåt och 
mörkare pilar visar hur man kan gå tillbaka och förändra. Som bilden åskådliggör är 
feasibility study samt business study två faser som måste genomföras sekventiellt medan 
övriga skall genomföras iterativt.  
 

 

Pre- Post 

Figur 5. Livscykeln med dess sju faser. Källa: Tudor & Walter, 2007 
 

3.1.3 Team 
 
Inom DSDM driver man systemutvecklingsprojekt uppdelat i olika team där varje team 
består av mellan 2-6 personer. Man kan ha flera team som arbetar bredvid varandra 
liknande tidigare beskrivna parallell utveckling. Som framgått av grundprinciperna skall 
varje team vara självständigt och ha beslutsmandat kring prioritering och funktionalitet. 
(Stapleton, 2003) 
 

3.1.4 Produkter 
 
Det finns flera olika produkter inom DSDM som man skall producera under projektets 
gång. Produkterna är anpassade efter var i processen man är. Det finns bl.a. 
planeringsprodukter, tekniska produkter, kvalitetsprodukter och supportprodukter. Varje 
fas skall resultera i ett antal produkter. En del är obligatoriska för att fasen skall vara 
genomförd på rätt sätt, medan andra är frivilliga. Exempel på produkter är t.ex. en 
dokumenterad plan för implementering, det levererade delsystemet och 
användardokumentation. (Stapleton, 2003)  
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3.1.5 Roller 
 
Inom DSDM finns många olika fördefinierade roller och varje roll har ett tydligt 
ansvarsområde. Det är viktigt att skilja på roll och resurs eftersom det inte är samma sak. 
En roll kan innehas av flera resurser samtidigt som en resurs kan ha flera roller. Vissa 
roller är specifika för teamet medan andra är övergripande för projektet som helhet. 
(Ibid.) 
 

3.1.6 Workshops  
 
Man arbetar med workshops i DSDM där målet är att komma framåt genom att 
kommunicera i team. Det övergripande målet är att på kort tid nå samma resultat som 
annars skulle ta väldigt lång tid att få fram. Genom att ha väl förberedda workshops med 
en workshopledare som driver kommunikationen i rätt riktning menar man att man når 
resultat. Det är flera fördelar med en välplanerad workshop enligt DSDM. Man kan fatta 
beslut snabbare, alla intressenter är delaktiga samtidigt, idéer föds och utvecklas snabbt, 
man får ett bredare perspektiv eftersom fler är med i diskussionerna, man kan fatta beslut 
med konsensus eftersom alla intressenter är med och dessutom hör alla samma 
information. (“DSDM Enabling Business Agility”, 2007) 
 
Gulliksen & Göransson (2002) ger dock DSDM kritik för sitt sätt att använda och förlita 
sig på workshops. De menar att man missar en viktig del i informationsinsamlingen när 
man väljer bort möjligheten att studera, intervjua och analysera användarna och 
verksamheten. De efterlyser mer analytiska metoder för att inhämta information och ser 
en risk med att de användare som är med i workshopen inte är representativa för 
verksamheten. 
 

3.1.7 Prototyping  
 
Prototyping är en viktig grundsten i DSDM. Man arbetar med prototyper och 
vidareutvecklar dem så att de till slut blir ett fungerande system. Redan på slutet av 80-
talet och början av 90-talet talades det inom systemutveckling om prototyping och vikten 
av att använda det i systemutveckling. Man menade att man kan använda prototyping för 
en evolutionär systemutveckling vilket innebär att man hela tiden gör gradvisa 
förbättringar av den ursprungliga prototypen. (Grundén, 1992) Man gick från de 
traditionella stegen införande, underhåll och efterstudie till att istället tala om 
systemutveckling där det blev lättare att göra förändringar med prototyping. Grundén 
(1992) menar dock att prototyping fungerar på små, avgränsade system men att det inte 
går lika bra på stora system.  
 
Kontrollerad prototyping inom DSDM innebär att man har tre olika prototypcykler samt 
ett antal olika prototyper man kan göra som finns fördefinierade. De tre cyklerna är 
Investigate, Refine och Consolidate. Investigate innebär att man kontrollerar vilken 
inriktning man skall ha. I Refinefasen bygger man på utifrån kommentarer och feedback 
som inkommit. Med Consolidate ser man till att man tillgodoser de uppsatta målen. 
(“DSDM Enabling Business Agility”, 2007) 
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De olika prototyperna man kan använda sig av är affärsnytta, användbarhet, prestanda 
samt teknik. Med affärsnytta utvärderar man det system som skall byggas. Användbarhet 
ser så att användargränssnittet motsvarar förväntningarna. Med prestanda kontrollerar 
man att den tänkta volymen uppnås och att kapaciteten är hög nog för det. Teknik innebär 
att man utvärderar valen och ser på de möjligheter som finns. (“DSDM Enabling Business 
Agility”, 2007) 
 

3.1.8 Timeboxing  
 
I DSDM delar man upp hela utvecklingsfasen i olika timeboxar. Varje timebox skall vara 
2-6 veckor lång. Inom DSDM anser man att kortare deadlines är bättre eftersom det gör 
planeringen lättare. Det är enklare att veta hur mycket man hinner få gjort på några få 
veckor än på t.ex. sex månader. Man får en tydligare överskådlig bild över vad som skall 
göras och hur resultatet blir. Som tidigare nämnts är en timebox är inte aktivitetsstyrd 
utan målet med den är att komma framåt i projektet, att göra någonting. Hur man gör 
detta bestäms av projektmedlemmarna. (Stapleton, 2003) 
 
En timebox är kort, fokuserad och orörlig. Tiden är fast i DSDM och fokus i en timebox 
är att leverera vid timeboxens slut. Leveransens innehåll beslutas av teamet där också 
beställarens ambassadöranvändare ingår. Man fokuserar på att göra det viktigaste först. 
Man bör påbörja varje timebox med en workshop för att tillsammans förstå, planera och 
känna ansvar. (“DSDM Enabling Business Agility”, 2007) 
 
Ett projekt består av många timeboxar och varje timebox består i sin tur av tre faser, på 
samma sätt som inom prototyping, och dessa är Investigate, Refine och Consolidate som 
visualiseras i figur 6. I början av varje fas sker planering och i slutet av varje utvärderar 
man hur det har gått. (Stapleton, 2003)  
 

 
Figur 6. Uppdelningen inom varje timebox med ständiga kontroller att det går enligt plan. Källa: 
”DSDM Consortium, Dynamic Systems Development Method”, 2007 
 
Investigate innebär att man snabbt går igenom vad som skall göras i timeboxen. Man 
kontrollerar att kraven och prioriteringarna inom timeboxen går i rätt riktning. Refine 
betyder att man förbättrar utifrån den föregående fasen och att man genomför så mycket 
som möjligt av kraven. Consolidate är den sista fasen och i den gör man leveransen 
komplett och konsekvent. Här skall även testning ingå som en naturlig del i timeboxen. 
(Stapleton, 2003) 
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3.1.9 Prioritering 
 
Stapleton (2003) beskriver hur viktig prioritering är inom DSDM och att man använder 
sig av akronymen MoSCoW. Gemenerna finns endast med för att göra det lättare att 
komma ihåg. Versalerna står för Must have, Should have, Could have och Won’t have 
this time round.  
 
Must have, eller måstekrav, innebär att man måste ha dem. Det är krav som är avgörande 
för att systemet alls skall fungera. Om man inte genomför Mustkraven kommer 
applikationen att vara meningslös, den kommer inte att kunna användas.  
 
Should have, eller bordekrav, betyder att man borde ha dem. Det är viktiga krav som man 
bör hinna med, men man kan använda systemet utan att dessa implementeras.  
 
Could have, kundekrav, är krav som man kan ta med men som inte är särskilt viktiga. De 
är inte kritiska och det gör inte så mycket om man inte får med dem. Det gör att dem är 
lätta att välja bort om man får knappt om tid. 
 
Won’t have this time round, ickekrav, innebär att det är krav som man vill ha med men 
väljer att spara till ett senare utvecklingstillfälle. De är inte alls viktiga nu och därför har 
man valt bort dem till förmån för andra krav som är viktigare.  
 
MoSCoW-reglerna är avgörande för DSDM. Alla i projektet måste veta vilka krav som är 
viktigast och man påbörjar aldrig ett Should- eller Couldkrav innan Mustkraven är klara. 
Mustkraven är de enda krav som måste vara färdiga när timeboxen är slut. Det är 
anledningen till att man i respektive timebox inte skall ha för många Mustkrav. Man 
måste ha lite svängrum när det gäller kraven och dessutom måste man kunna stuva om 
bland kraven. Under en utvecklingsfas märker man kanske att ett Shouldkrav är 
avgörande för att systemet skall vara användbart och då ändrar man det till ett Mustkrav. 
Dock är det så att man inte kan skapa fler Mustkrav i en fas, utan då måste ett befintligt 
Mustkrav försvinna eller få lägre prioritet. Man kan se det som en bägare som är helt full 
upp till kanten med krav som illustreras i figur 7. Om man försöker lägga till ett krav 
kommer bägaren att rinna över, ett annat krav måste därför bort. Bägaren får aldrig bli 
mer än precis full.  
 

 

MUST 

COULD 

MUST 

MUST 

MUST 

MUST 

SHOULD 

SHOULD 

MUST 

Figur 7. Kravprioriteringen innebär att ett tillkommet krav medför att ett befintligt krav på samma 
nivå måste tas bort. 
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Prioriteringen inom DSDM innebär att man är väldigt strikt när det gäller kraven. 
Mustkrav är endast dem som är absolut nödvändiga för att systemet skall vara dugligt att 
använda. Man måste, för varje krav, ställa frågan om systemet är oanvändbart utan det 
kravet. Är svaret ja blir det ett Mustkrav, annars hamnar det längre ned i 
prioriteringslistan. Enligt erfarenheter inom DSDM är det få krav som är verkliga 
Mustkrav. I början upplever ofta beställaren att de flesta krav är helt nödvändiga och att 
man inte kan prioritera ned några av dem. När man sedan ställer frågan om systemet är 
oanvändbart utan det kravet kan ofta beställaren svara att så inte är fallet. På det sättet kan 
beställaren prioritera och sätta färre Mustkrav. Man bör gå igenom sin kravlista flera 
gånger och ställa sig frågan gång på gång. Till slut har man kommit ned i ett antal krav 
där det finns några på en övergripande nivå som är absoluta Mustkrav för att systemet 
skall fungera. (Stapleton, 2003)  
 
Anledningen till att man prioriterar enligt MoSCoW är att man sällan har tid att göra allt 
man vill göra. Dessutom räcker ofta inte resurserna till att göra allt man från början hade 
tänkt sig. MoSCoW innebär att man gör det viktigaste först och konsortiets erfarenhet är 
att Must- och Shouldkraven vanligtvis levererar 80 % av hela affärsnyttan. (“DSDM 
Enabling Business Agility”, 2007)  
 

3.1.10 Test  
 
När det gäller testning i DSDM-projekt är detta ingen egen fas. Inom en del andra 
projektmetoder, t.ex. vattenfallsmetoden, finns det en avslutande fas som innehåller test. I 
DSDM menar man att det inte kan läggas sist, utan måste ingå i övriga faser. Eftersom 
man arbetar utifrån ett inkrementellt och iterativt utvecklingssätt kan tester i fasen leda till 
nya iterationer för att förbättra eller ändra. Programmerarna testar medan de utvecklar 
men även användarna testar i fasen eftersom de ingår i teamet som utvecklar. Om man 
utgår från livscykeln är det i de iterativa faserna som testning skall ingå. Dessa är 
functional model iteration, system design and build iteration samt implementation. 
(Stapleton, 2003)  
 

4 DSDM i verkligheten 
 

4.1 Ongame Studios 
 
Ongame Studios i Uppsala arbetar med att utveckla olika sorters webbspel. Mikael 
Emanuelsson som är metodansvarig där menar att företaget vann mycket på att gå från 
vattenfallsmetoder till lättviktsmetoder av den agila typen. Han förklarar vidare att 
ledningen har haft svårt att ställa om till det nya sättet att arbeta. Internt har man fått 
marknadsföra det nya sättet att tänka. Med vattenfallsmetoden fick ledningen en bild av 
att det gick att ange ett datum när projekten skulle vara klara. I själva verket menar dock 
Emanuelsson att detta var en felaktig och falsk bild eftersom det man initialt har beställt 
kanske inte verkligen är det man vill ha eller behöver. Med lättviktsmetoder ges 
beställaren stor frihet att ändra och lägga till funktionalitet. Även bland utvecklarna ser 
Emanuelsson stora förändringar genom att det finns mer entusiasm nu. De känner större 
stolthet över sitt arbete tack vare ökat ansvar. (Danielsson, 2005 b) 
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4.2 Stockholms Läns Landsting 
 
Landstinget i Stockholms län skulle under vintern 2004-2005 bestämma sig för en ny 
standardmetod och utgick då från sina egna erfarenheter och valet blev därför DSDM. De 
hade ett projekt några år tidigare, med DSDM som projektmetod, som höll budget och 
tidplan och som hade ett bra slutresultat. Anledningen att de nu valde DSDM igen var just 
för det goda resultatet senast. Per Wallin, projektcontroller på Stockholms Läns 
Landstings IT-avdelning, menar att DSDM betonar stark användarinvolvering, fokuserar 
på leverans och godkännande i etapper samt på att leverera i tid. Detta var något som var 
viktigt och värdefullt för dem. Innan man bestämde sig för DSDM utvärderade man andra 
metoder, bl.a. Rational Unified Process (RUP). Man uppfattade dock RUP som för 
krånglig och komplex, framför allt när det gäller att få med användarna i projektarbetet. 
En annan fördel man såg med DSDM är att den jämförelsevis är billig och inte ägs av ett 
specifikt företag utan är öppet. På det viset behövde man inte låsa sig till en leverantör 
säger Torsten Rehn som arbetar som projektledare tillsammans med Per Wallin. 
(Danielsson, 2004)  
 

4.3 Online Computer Library Center 
 
Man skulle införa den agila metoden DSDM i en stor amerikansk organisation vid namn 
Online Computer Library Center (OCLC). OCLC grundades 1967 och systemutvecklar 
för bibliotek, museum och akademiska institutioner. En del svårigheter man stötte på var 
att det fanns många olika nivåer av kunder och intressenter i projektet. Beslutsfattandet 
kunde ta lång tid och tillgång till verkliga användare var svårt och kunde ibland t.o.m. inte 
vara önskvärt. Gruppkänslan var svår att finna, man var van att vara uppdelad i ”vi och 
dem” så det tog tid att få människorna att arbeta tillsammans. Att verkligen få deltagare 
hos både beställare och leverantör att följa MoSCoW, d.v.s. att prioritera, upplevdes som 
svårt. Andra svårigheter var mätbarheten i projektet, att känna sig nöjda och tycka att man 
lyckats även om man tar bort alla Should- och Couldkrav.  
 
Sammanfattningsvis har det här företaget gått mer mot att utveckla enligt det agila 
angreppssättet men finner fortfarande svårigheter med det. Även om man går i rätt 
riktning har man inte hittat det bästa sättet att arbeta på. Erfarenhetsmässigt har dock det 
agila sättet varit det bästa att följa och man är nöjd med resultatet även om man måste 
förbättra det. (Tudor & Walter, 2007) 
 

5 Empiri 
 
Jag har genomfört intervjuer (se bilaga 3) med sex personer, samtliga män, som har 
erfarenhet av DSDM i systemutvecklingsprojekt. Eftersom jag är intresserad av hur 
DSDM fungerar för både beställare och leverantörer har jag intervjuat personer från båda 
sidor även om majoriteten arbetar som leverantörer. Ett par av personerna har haft 
möjligheten att uppleva DSDM både som leverantör och beställare, medan en del andra 
endast har befunnit sig på ena sidan. Av de sex intervjuade personerna har en person 
endast arbetat som beställare, tre endast som leverantör medan två har upplevt båda sidor. 
Samtliga har varit projektledare i de DSDM-projekt de har varit delaktiga i. Hos 
leverantörerna fanns personer som även har erfarenhet av DSDM-projekt som senior 
projektledare över flera parallella projekt, projektägare respektive mentor. 
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De intervjuade har erfarenhet att arbeta inom systemutveckling mellan 8 och 21 år. 
Uppdelningen mellan projekterfarenhet med fast pris eller inte fast pris varierade mycket. 
Någon har endast arbetat i fastprisprojekt medan någon annan endast har varit med i tre 
fastprisprojekt av sin delaktighet i totalt ett 30-tal olika projekt. Samtliga har erfarenhet 
av att arbeta med DSDM i projekt samt att arbeta med andra projektstyrningsmodeller. I 
genomsnitt har de intervjuade arbetat med DSDM i hälften av sina projekt. Alla har 
därmed bred erfarenhet inom både systemutveckling, olika sorters projektarbete och att 
arbeta med DSDM.  
 

5.1 DSDM i korthet 
 
De flesta av de intervjuade förklarar DSDM med att betona leveranser, prioriteringar, 
affärsnyttan och användarinvolvering. Att man arbetar iterativt där man låser tiden och 
resurserna. Att man levererar mycket affärsnytta snabbt. Man får snabbt klart för sig vad 
som är det viktigaste inom DSDM och det är de nio principerna som är den röda tråden 
genom hela processen som i sig är helt avgörande för att genomföra ett projekt med 
DSDM. 
 
Någon betonar att DSDM är relativt fritt, att man inte styrs av verktyg och dokument. 
Många andra modeller fokuserar på att man skall göra på ett visst sätt medan DSDM 
istället fokuserar på att göra rätt saker.  
 

5.2 Fördelarna  
 
Fördelarna med DSDM anses som beställare vara att man känner till kostnader och 
resurstillgångar i förväg vilket gör att det uppfattas som lättare att använda. 
Leverantörerna tycker att fördelarna är att det är en enkel metod att ta till sig. En annan 
fördel är att projekten ofta blir klara i tid, tidsaspekten anses vara en stor fördel. Även att 
man levererar affärsnytta snabbt, snabbare än med många andra metoder.  
 
En annan stor fördel är att man anser att DSDM för IT- och verksamhetssidorna närmare 
varandra. Beställare och leverantör kommer varandra närmare och den ökar 
kommunikationen mellan olika intressenter. En annan fördel är att DSDM inte är särskilt 
dyr att använda, den är medlemsdriven vilket upplevs som positivt.  
 
Någon menar att fördelen med DSDM är att man arbetar på ett logiskt och naturligt sätt. 
Man tar en sak i taget och kontrollerar inte allt i minsta detalj innan. Han förklarar att han 
hade gjort på samma sätt om han skulle renovera sitt kök, att titta på helheten innan han 
går in på varje liten detalj. 
  
En person som upplevt DSDM både som leverantör och beställare menar att den största 
fördelen, och samtidigt nackdelen, med DSDM är den inbyggda friheten. Tack vare den 
friheten kan man göra mycket med modellen eftersom man kan välja bort, förändra och 
lägga till delar utifrån eget behov och önskemål.   
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5.3 Nackdelarna  
 
Samtidigt som friheten är den största fördelen enligt en av de intervjuade är det också den 
största nackdelen. Anledningen till det är att den kräver mycket av dem som nyttjar 
modellen, man måste kunna avgöra när man kan använda vad och ha erfarenhet av det. 
Friheten ställer krav på den som använder DSDM.  
 
Nackdelar med DSDM som upplevs av personer som är beställare är att mycket kan 
förändras under projektet gång och att man som beställare inte är säker på vad man får i 
slutändan. Det gör det svårare att planera för slutfas och produktionssättning. Dessutom 
upplevs prioriteringen och den väldigt övergripande kravspecifikationen som svår att ta 
till sig. Beställaren menar att detta beror på att man som kund inte kan peka på en tydlig 
och detaljrik kravspecifikation och kräva att det skall vara på det viset. Därför kan det bli 
en del överraskningar när det gäller funktionaliteten vilket i sig är ett orosmoment för 
beställaren.  
 
Hos leverantörerna är flera överens om att DSDM-projekt ofta tenderar att bli väldigt 
stressiga. Detta beror bl.a. på att man har ständiga leveranser och dem i sin tur ökar 
stressen. Övriga upplevda negativa saker med DSDM skiljer sig åt mellan de olika 
leverantörerna. Ett par personer tycker att det är för lite fokus på kravspecifikation och 
test, att det saknas guidelines för test. En annan reflektion av en av de intervjuade är att 
DSDM är svårt att tillämpa i fastprisprojekt. Någon menar att det i DSDM finns en 
otydlighet i vissa delar i metoden. Detta tror den intervjuade beror på att det är en enkel 
metod att använda, men det i sig gör att man inte har fokuserat på att allt hänger ihop hela 
tiden. Det medför ibland att det blir svårt att hitta rätt.  
 
Fler nackdelar som finns enligt en av de intervjuade är att DSDM inte passar för stora 
projekt där man är över 35 personer. Då krävs mer struktur och regler vilket DSDM inte 
har. Han menar dessutom att det ibland är svårt att få ihop affärsmodeller med metoden 
eftersom exempelvis många offentliga upphandlingar bygger på en detaljerad 
kravspecifikation. DSDM vill istället fokusera på vad som verkligen behövs i 
verksamheten, inte vad som står i kravspecifikationen och detta kan skapa 
prioriteringsproblem. 
 
Någon av de intervjuade som upplevt DSDM endast som leverantör upplever att den 
största nackdelen är att det är svårt att få med nya kunder på modellen. Personer som inte 
är vana med det här synsättet har svårt att ta det till sig och våga hoppa på det. Det krävs 
mycket förtroende mellan beställare och leverantör för att tro på en leverantör som säger: 
”Lita på oss, vi kan inte säga vad ni får men det kommer att bli bra”.  
 

5.4 Förutsättningar för beställare i DSDM-projekt 
 
För att välja DSDM som projektmodell måste man som beställare vara medveten om vad 
DSDM innebär för projektet och organisationen. Flera av de intervjuade menar att DSDM 
kräver mer av en beställare än många andra projektmetoder. Man måste avsätta 
kompetenta ambassadöranvändare som har beslutskraft och som väl känner till sin 
verksamhet. Någon menar att man som beställare helst själv skall äga projektet. Man bör 
inte ta in personer externt som driver projektet eftersom verksamhetskunnande och 
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mandat att fatta beslut är viktiga faktorer för att DSDM skall fungera på ett 
tillfredsställande sätt.  
 
Eftersom användarinvolvering från beställaren är oerhört viktigt måste man som 
beställare förstå detta, man måste förbinda sig till modellen och verkligen vara beredd på 
att satsa de resurser och tid som krävs. Man kan inte beställa någonting, luta sig tillbaka 
och tro att man sedan får det man har beställt utan man måste själv vara väldigt aktiv och 
skapa team tillsammans med leverantören.  
 
Någon menar att som beställare med DSDM som projektmodell måste huvudfokus vara 
att tid och resurs är fast. Det är det högst prioriterade för beställaren medan 
funktionaliteten går att ändra på och spela med. Som beställare kan man inte vilja ha 
allting direkt utan istället finns det några övergripande krav som är absolut nödvändiga. 
Det påpekas att man som beställare måste ha huvudfokus på affärsnyttan och även ha 
stort förtroende för leverantören.  
 

5.5 Förutsättningar för leverantör i DSDM-projekt 
 
Som leverantör gäller liknande krav för att välja DSDM som metod i projekt. Man måste 
förstå hur man arbetar med DSDM och avsätta rätt resurser för det. Ett par av de 
intervjuade understryker att det är viktigt som leverantör att verkligen få beställaren att 
förstå DSDM. Att man säkerställer ambassadöranvändare och ett åtagande från 
beställaren, att man kräver en aktiv beställare. Andra åsikter är att det kräver mycket av 
leverantören. Man är mer sårbar mot beställaren eftersom projektet är mer öppet och de 
täta leveranserna med deadlines som inte är flyttbara gör att beställaren snabbt märker om 
det inte går bra. Det gäller därför att man som leverantör också gör ett förpliktigande att 
använda DSDM och att man förstår metoden. Ett par personer menar att man som 
leverantör måste ha ett flexibelt arbetssätt och hela tiden försöker stötta beställaren och 
dess förändrade kravbild under projektets gång. Samarbetet mellan leverantör och 
beställare måste vara bra innan man sätter igång med ett DSDM-projekt. Att arbeta med 
DSDM som modell kräver mer av de inblandade, man måste vara mer flexibel.  
 
En av de intervjuade som enbart upplevt DSDM som beställare menar att leverantörens 
viktigaste uppgift med DSDM som projektstyrningsmodell är att vara lyhörd. Även att 
använda sin fantasi är grundläggande krav eftersom det är funktionaliteten man spelar 
med, då gäller det att leverantören på bästa sätt gör förändringar och vet vad som då 
händer. Leverantören måste förstå slutanvändarens situation och att DSDM ställer höga 
krav på att leverantören kan sätta sig in i beställarens behov. Man har ingen 
kravspecifikation att luta sig mot utan samarbete och förståelse är en förutsättning.  
 

5.6 Önskvärda förändringar  
 
De tillfrågade fick svara på frågan vad de vill förändra i DSDM om de fick bestämma. 
Här går meningarna något isär. Någon, som har erfarenhet både som beställare och 
leverantör, menar att man skulle hämta lite från vattenfallsmetoden i form av 
kravspecifikation och test. Även om han var positiv till den övergripande 
kravspecifikationen som DSDM använder sig av tycker han att man borde inkludera mer 
specifikationer innan man drar igång projektet. Han tycker även att man skulle säkerställa 
mer traditionella tester i projektet. Han betonar dock att han inte vill ha 
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vattenfallsmetoden eftersom den sällan fungerar enligt honom. En annan person nämner 
också att testsidan inom DSDM är svag.   
 
En annan leverantör menar att man inte bör förändra DSDM eftersom den fungerar som 
den är. Dock tycker han att man verkligen skall arbeta utifrån de nio principerna och om 
man gör det blir det bra. Han påpekar dock att det kan vara svårt att göra det även om 
man säger att man skall det. Det han menar skulle kunna förbättras är de DSDM-mallar 
som finns, men i övrigt är han nöjd.  
 
Ett par personer menar att det överlag skulle kunna finnas mer verktyg för planering och 
uppföljning. Verktyg ingår inte i DSDM men de menar att det ibland hade varit bra. 
Många av de verktyg som finns är för vattenfallsmetoder och inte för agila metoder. 
DSDM ger idéer mer än den är en projektstyrningsmodell menar någon leverantör. En 
annan leverantör skulle vilja se att DSDM skaffar fram guidelines kring hur man gör med 
offentliga upphandlingar, d.v.s. beställare med en detaljerad kravspecifikation.  
 
Beställaren kan inte heller peka på mycket som behöver förändras men efterlyser mer 
insikt och förståelse och kunskap om DSDM. Erfarenheterna är att det ofta är svårt att 
driva projektet med DSDM eftersom styrgrupp eller projektmedlemmar inte förstår det. 
Han menar därför att ett krav för att genomföra ett DSDM-projekt måste vara att alla 
inblandade först verkligen kan DSDM och förbinder sig till att driva projektet enligt dess 
principer.  
 

5.7 De tre bästa delarna 
 
Uppfattningen om vad de tre bästa delarna med DSDM är varierar något mellan de 
intervjuade. En sak finns dock hos fem av de sex intervjuade och det är att det är en stor 
användarinvolvering. Det anses som väldigt positivt. En annan del som flera kommenterar 
som en av det bästa med DSDM är att klyftan mellan beställare och leverantör minskar 
om man arbetar i ett fungerande projekt. Vi-känslan blir större och man arbetar 
tillsammans för att nå målet. En annan del som beställaren tycker är positiv är att man har 
fast pris och tid vilket är en stor fördel i sin planering (även om han på en annan fråga 
svarar att det är svårt att planera, att man inte vet vilken funktionalitet man får med).  
 
Andra fördelar är att projektmedlemmarna lär sig mycket i ett DSDM-projekt eftersom 
man arbetar tätt ihop och är delaktig i alla olika delar. Kravprioritering och fokus på 
affärsnyttan, att leverera tidigt, är andra stora fördelar tillsammans med att DSDM 
upplevs som en enkel metod att ta till sig. Överlag upplevs de nio principerna som mycket 
bra. Dessutom nämner någon leverantör att DSDM är väldigt bra eftersom man med den 
kan hantera förändrade förutsättningar, d.v.s. när kravbilden ändras i projektet.  
 

5.8 De tre sämsta delarna 
 
Synen på de sämsta delarna som finns inom DSDM är olika beroende på vem man frågar. 
Ett par av personerna kunde inte ens komma på tre nackdelar. Några nämner stressen och 
att DSDM ibland är otydligt vilket hänger ihop med att det är en enkel metod vilket i sig 
är positivt. Någon annan betonar att det krävs ganska stor erfarenhet för att arbeta med 
DSDM och att det kan vara svårt att komma igång med det. Beställaren menar att ett 
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projekt drivet med DSDM kräver mycket resurser även hos beställaren vilket kan vara en 
nackdel.  
 
Beställaren tycker även att en stor svaghet med DSDM, jämfört med andra 
projektmetoder, är att man spelar med funktionaliteten vilket gör att man endast på en 
övergripande nivå vet vad som kommer ingå. Detta är något som även upplevs av en 
person på leverantörsidan, att slutlösningen kan bli för smal p.g.a. att man endast har de 
övergripande kraven. Han menar att det ibland kan vara detaljerna som gör slutprodukten 
och att man kan tappa dem i ett DSDM-projekt.  
 
Flera menar också att en nackdel är att förståelsen för DSDM kan saknas både hos 
leverantör samt beställare. Framför allt med externa beställare kan detta medföra problem 
både under projektets gång men även avtalsmässigt dem emellan. Ett par personer nämner 
att fastpris kan vara svårt med DSDM.  
 
En leverantör menar att arkitekturbiten, den tekniska sidan, är svag i DSDM och att den är 
mycket bättre i exempelvis RUP. Han menar dessutom att livscykeln inte passar i alla 
sammanhang och dessutom att rollerna kan definieras bättre. Någon annan tycker också 
att det är en modell som är ganska svag som projektstyrningsmodell, att den är för 
otydlig. 
 

5.9 DSDM – lätt eller svårt att implementera? 
 
När det gäller att använda DSDM i projekt är de flesta leverantörer ense om att det är lätt. 
Det gäller att följa grundprinciperna vilka är lätta att förstå och det finns tydliga steg 
fördefinierade. Svårigheten kan vara att få acceptans för modellen av alla inblandade 
vilket även nämndes under nackdelarna som finns inom DSDM. Även om principerna är 
enkla att förstå kan det vara svårt att få till både dem och andra förutsättningar ordentligt i 
projektet. Någon poängterar att DSDM inte är så komplext och därför kan en 
projektgrupp förstå grundtankarna på en dag. Han jämför med bl.a. RUP som han menar 
tar ett par veckor att förstå.  
 
Ett par av leverantörerna är inte lika övertygade om att det är en lätt modell att 
implementera i ett projekt. De menar att friheten som finns inom DSDM kan göra den 
svår om man inte har rätt erfarenhet och förkunskaper. Om man är van vid angreppssättet 
inom vattenfallsmetoden och har en organisation anpassad till det arbetssättet kan det vara 
svårt att ställa om. Dessutom menar någon att prioritering av krav kan vara en svårighet 
och att det därför kan bli för många Mustkrav. Detta hör troligtvis ihop med erfarenheten.  
 
Beställarerfarenheterna av DSDM är att det fungerar utmärkt i små projekt men att det 
blir väldigt svårt i större projekt. Det är just förståelsen för metoden som gör det 
svårhanterligt. Deltagarna måste förstå på vilken nivå de är delaktiga och hur mycket de 
både kan och skall påverka. Upplevelsen som beställare är att DSDM är mer tidskrävande 
än många andra metoder. Man får lägga ned mer tid i själva utvecklingsfasen av projektet 
vilket man dock får tillbaka när man väl kommer till drift (eftersom användarnas 
förväntningar och kunskaper om systemet överensstämmer med verkligheten).  
 
Social kompetens, samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och kunskap om 
pedagogiken inom DSDM krävs i beställarorganisationen för att det skall vara lätt att 
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använda och bli ett lyckat projekt. Återigen påpekas att man inte kan hyra in personal 
externt, utan kompetensen måste finnas i organisationen.  
 

5.10 Önskad projektmetod 
 
När det gäller vilken metod man skulle välja i nästa systemutvecklingsprojekt svarar alla 
att de skulle välja DSDM. Anledningen är att den enligt de intervjuade fungerar. Dock 
fanns det ett undantag och det är en person som har erfarenhet av både interna och externa 
projekt och både som beställare och leverantör. Han skulle välja en mellanväg mellan 
vattenfallsmetoden och DSDM. Han vill ha mer, men inte allt, av vattenfallsmetodens 
specificerade början samt deras test i kombination med det tänk som finns inom DSDM. 
Huvudprojektmetod skulle därför vara DSDM, men med en tydligare kravspecifikation 
samt tester mer liknande dem i vattenfallsmetoden.  
 
Ett par personer betonar dock att det är viktigt att se på vilken sorts beställare man har och 
vilket projekt det gäller. Om man har en kund som inte alls bryr sig om varken tid eller 
resurser så är kanske inte DSDM rätt. Alla var dock överens om att man alltid skulle välja 
inslag av de grundprinciper som finns inom DSDM.   
 

5.11 Övriga synpunkter 
 
Övriga synpunkter som kom fram vid den öppna frågan om det fanns något man ville 
tillägga var av blandad karaktär. Någon tycker att man ibland lägger för stort fokus på 
metod och att det är människorna som gör projektet och så länge man har rätt personer 
som arbetar strukturerat löser sig resten. Någon annan menar att man måste vara kritisk 
när man väljer metod. Man måste välja metod omsorgsfullt och DSDM passar inte i alla 
projekt. Det finns filter man kan titta på för att avgöra om man bör använda DSDM eller 
inte. Krav som finns är t.ex. att man använder sig av stor användarinvolvering och att det 
finns mycket gränssnitt i det system som skall utvecklas.  
 
En annan synpunkt är att det är viktigt att ha heltidsresurser i projektet eftersom man inte 
riktigt får till gruppkänslan om man inte arbetar heltid med det. Någon menar att DSDM 
inte fungerar särskilt bra med fastpris ut mot externa beställare. Någon annan tror det 
skulle fungera bra med fastpris som leverantör. Anledningen till det är att det är positivt 
att man låser budgeten och att man snabbt ser om man överskrider den. Man kan snabbt få 
en uppfattning av hur det fungerar eftersom man har täta leveranser och då kan få en bild 
av hur långt man har kommit jämfört med planering och nedlagd tid.  
 
Andra åsikter är att det är oerhört viktigt att alla inblandade i projektet, både från 
beställare samt leverantör, är fullt införstådda med vad DSDM är och hur det fungerar. 
Projektdeltagarna måste förstå hur det skiljer sig från andra metoder och man måste vara 
tydlig mot styrgrupp, användare och andra projektdeltagare. Det finns önskemål om att 
DSDM-konsortiet borde hjälpa sina medlemmar med mer presentationsmaterial som man 
kan använda så att beställare och slutanvändare bättre förstår arbetssättet i ramverket. 
Förståelsen för prioriteringar och de olika sorters krav som finns är en förutsättning, att 
man som beställare förstår vad ett Mustkrav är. Den intervjuade beställaren ser fastpris 
som helt naturligt tillsammans med DSDM.  
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En av de intervjuade vill kommentera att det kommer en ny version av DSDM som 
lanseras i april 2007 i England. Han hoppas på flera förbättringar och ser med spänning 
fram emot detta. 
 
Någon önskar exempel på lyckade projekt med DSDM i fastprisprojekt eller en modell 
hur man skall lyckas med fastprisprojekt. Han menar att det är svårt att motivera för en ny 
beställare av ett fastprisprojekt att välja bort krav för att det inte kommer att hinnas med.  
 
En person diskuterade IT-branschen jämfört med andra branscher och menar att det inom 
IT ofta klagas och kommenteras att det levereras många fel. Den intervjuade menar dock 
att IT-branschen är en föränderlig bransch, det finns ingen annan bransch som förändras 
så mycket som den. Nya utvecklingsspråk, verktyg och modeller kommer ständigt. Man 
hinner lära sig någonting nytt, testa och implementera det för att sedan lära sig ännu 
någonting nytt som kommit på marknaden. Man måste omvärdera det man gör och 
förändra det tänk som finns och anpassa utvecklingen till verksamheten som ständigt 
också förändras. Man bör lägga mer fokus på verksamheten och dess behov och 
förändringar och mindre fokus på tekniksidan.  
 

6 Analys 
 
Standish Group definierar lyckade projekt utifrån hur de uppfyller tid, resurser och 
budget. För att räknas som ett lyckat projekt krävs att alla fördefinierade krav också skall 
vara uppfyllda. Definitionen medför därför att projekt styrda med DSDM i princip aldrig 
kan räknas in som lyckade projekt. Även om tid och resurser skall ligga fast har man 
flexibiliteten med funktionaliteten vilket medför att det enligt Standish Group inte blir ett 
lyckat projekt i den s.k. grupp A. Min bild av DSDM-projekt är nämligen att man alltid 
måste prioritera bort en hel del krav. Standish Group borde kanske förändra sin definition 
av ett lyckat projekt eller kanske DSDM skulle förändra sitt synsätt?  
 
Ambler & Constantine (2002) betonar vikten att vid systemutveckling ha en process som 
ger en bra grundstomme att stå på i arbetet. De säger att man måste ha en förståelig 
process att följa och enligt flera av de intervjuade är DSDM just en sådan process. Den 
ger underlag och idéer och möjliggör anpassningar för de olika behov som finns beroende 
på vilket projekt det är. Detta får även indirekt stöd av Haverblad (2004) som menar att 
systemutvecklingsprojekt skall få stöd av sin projektmodell, men att man måste anpassa 
den efter varje projekts behov. Hon säger att fokus bör vara på verksamheten eller 
beställaren snarare än på metoden man väljer. Detta får stöd av DSDM som också menar 
att man först måste se på projektet och beställaren och därefter se vilken modell man kan 
använda och om DSDM är rätt val.  
 
Nordqvist (2002) betonar hur viktigt det är att se på alla förutsättningar som finns och 
även alla dess konsekvenser. Han menar nämligen, precis som DSDM, att 
förutsättningarna förändras och att man på ett kontrollerat sätt måste hantera det. Det 
menar jag att DSDM gör genom att ha sin kontrollerade kravprioritering och där det 
endast är de absolut nödvändigaste kraven som måste komma med för att det skall vara ett 
lyckat projekt för både leverantör och beställare.  
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6.1 Fastprisprojekt 
 
Hur fungerar då DSDM i fastprisprojekt? Frågan är inte helt enkel att svara på. Det beror 
på vad för typ av fastprisprojekt det är, någonting som man inom DSDM håller med om. 
Man skall nämligen se på vad för typ av projekt man har innan man anammar de principer 
som finns inom DSDM. Man skall, med hjälp av risk- och lämplighetsanalysen, ställa sig 
17 frågor för att se om DSDM är rätt modell att använda i projektet. (Stapleton, 2003) 
Den ställer dock aldrig frågan om man har löpande eller fast pris mot beställaren. Den 
frågan i sig menar jag inte är helt oviktig. Med det sagt borde övriga frågor ge så pass 
mycket svar att den inte behöver ställas, den täcks in ändå. Frågan om den verkligen gör 
det kvarstår dock eftersom flera av de intervjuade personerna har lång erfarenhet av 
DSDM och menar att det är svårt att tillämpa i just fastprisprojekt. Detta menar jag därför 
är en faktor som DSDM borde ta till sig.  
 
En annan sak som nämndes i flera intervjuer är att fastprisprojekt med DSDM tenderar att 
bli väldigt stressiga. Två faktorer som är fasta är tiden och resurserna, vilket kan medföra 
att man måste hinna med mycket på kort tid. Flexibiliteten kring prioritering av kraven 
borde hantera detta bättre eftersom det trots kravprioriteringen ofta blir stressigt. 
Troligtvis blir det för många Mustkrav som inte går att prioritera ned i timeboxen. Med 
fasta resurser och tid innebär det att man måste förlänga varje arbetsdag för att klara av 
kraven till deadline med de resurser som har tilldelats. Detta är någonting som DSDM 
borde hantera i sin modell. Kanske skulle tiden inte endast vara fast på ett datum utan 
även per dag?  
 

6.2 Kraven 
 
Som tidigare nämnts förändras en organisations krav cirka 12 % per år. (Wiktorin, 2003) 
Detta innebär att om man arbetar i ett projekt som håller på i ett år vet man redan från 
början att 12 % av det man beslutade om innan projektstart kommer att vara felaktigt, 
eller i alla fall förändrat, i slutändan.  
 
Wiktorin (2003) skriver att krav är viktigt och att det gäller att man ställer krav på kraven. 
Han säger att kraven måste prioriteras. Krav kan påverka andra krav och i 
utvecklingsskedet kan man upptäcka att ett krav faktiskt kan innebära att ett annat krav 
inte kan uppfyllas. Det bästa sättet att hantera detta på är, enligt Wiktorin (2003), att ha en 
inbördes rangordning på kraven, en prioritering mellan de olika kraven. Han delar in dem 
i tre olika sorters krav. Dessa är tvingande (skallkrav), önskvärda (börkrav) samt 
kompletterande (trevliga att ha).  
 
Man kan se att Wiktorin använder sig av samma sorts uppdelning som DSDM. Att 
prioritering av krav är viktigt och att man inte kan utveckla allt på en gång är inte unikt 
för DSDM. Flera olika erfarenheter inom systemutveckling pekar mot samma sak, det 
genomsyrar bl.a. hela det agila angreppssättet. Om detta är erfarenheterna inom 
systemutveckling borde sättet att göra upphandlingar och lägga upp projekt förändras. En 
av de intervjuade pekade just på problemet kring offentliga upphandlingar eftersom de 
ofta utgår från en detaljerad kravspecifikation där allt skall uppfyllas. För att få fler 
systemutvecklingsprojekt att lyckas måste man förändra sättet att skriva sina 
kravspecifikationer på. För att förändra det måste man i sin tur ändra de förväntningar 
som finns hos beställarna. Beställare måste se på helheten hos sina behov och sätta upp 
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några övergripande krav som krävs för att implementera det nya eller förändrade 
systemet.  
 
Man kan ställa sig frågan om det är särskilt konstigt att DSDM-projekt blir klara i tid? 
Om man jämför vattenfallsmetoden med DSDM så är den stora skillnaden, förutom att 
DSDM är iterativt och inkrementellt, att DSDM tar bort de krav som inte hinns med. Jag 
förespråkar inte vattenfallsmetoden men jag är inte förvånad att så många projekt som 
styrs med hjälp av DSDM avslutas på tid. Inte heller är jag förvånad över att de inte 
överskrider budget väldigt mycket, i alla fall inte för beställaren, eftersom tiden och 
resurserna är fasta. Jag tror dock att fastprisprojekt med DSDM ofta överskrider budget 
hos leverantör, kanske inte i kalendetid men för att varje resurs, som jag nämnt innan, 
arbetar mer än planerat varje dag för att nå målet till deadline. Man medger dock inom 
DSDM att det finns en risk för detta. (Stapleton, 2003) Flera av de intervjuade 
leverantörerna påpekar också att DSDM-projekt ofta blir stressiga och att det är en av 
DSDMs tre största nackdelar. Om man skall göra tio Mustkrav innan deadline och märker 
att man inte hinner dem innebär det i praktiken att utvecklarna måste arbeta mer under 
samma antal dagar. Lösningen blir således att arbeta mer varje dag vilket innebär stress 
och ökade kostnader.  
 
Det finns beställare som har svårt att prioritera eller som har många Mustkrav. OCLC har 
bl.a. upplevt just dessa svårigheter i samband med införandet av kravprioritering. (Tudor 
& Walter, 2007) Om detta sker i ett projekt med DSDM har man egentligen valt fel 
projektmodell. Risk- och lämplighetstestet i feasibilityfasen skall avgöra om DSDM är 
rätt för projektet. (Stapleton, 2003) Vi lever samtidigt i en föränderlig värld och precis 
som krav kan förändras kan andra förutsättningar förändras. Beställaren kanske agerar 
annorlunda än denne initialt påvisade.  
 

6.3 Beställare  
 
Jag hävdar att det blir väldigt svårt att implementera DSDM i ett fastprisprojekt. Inte 
p.g.a. slutresultatet, utan för att det motstånd jag tror man stöter på från beställaren. Som 
leverantör gör man en beräkning av tid, resurser och budget och säljer detta till 
beställaren. Efter diskussioner kommer man tillsammans fram till vad som skall göras, till 
vilken deadline och för hur stora kostnader. Beställaren tar initialt egentligen bara en enda 
ekonomisk risk, som denne ser det, och den är att man från början har gjort upp om ett 
överpris. Det kan vara en hög utgift som man senare kanske får ångra, men det är i alla 
fall en kostnad man från början är medveten om.  
 
För att använda sig av DSDM måste man som beställare inse att de krav man har satt upp 
är olika viktiga. Man måste t.o.m. förändra sättet att ställa upp krav. Man skall, som en av 
de intervjuade uttrycker det, fokusera på att göra det viktigaste först och på att göra rätt 
saker. Om man får beställarna att värdesätta affärsnyttan och skala bort de krav som inte 
är absolut nödvändiga tror jag att man kan arbeta med det agila angreppssättet och då 
speciellt DSDM. Beställare måste förlita sig på att systemet blir bra trots färre 
högprioriterade krav. Precis som en av de intervjuade säger krävs det oerhört stort 
förtroende mellan beställare och leverantör för att man som beställare skall lita på 
kravprioriteringen. 
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Den största utmaningen och det svåraste med DSDM i fastprisprojekt borde därför inte 
vara att genomföra projektet utan att få möjlighet att genomföra projektet. Att få 
beställaren att godkänna DSDM som modell där funktionaliteten är den flexibla faktorn. 
Att få beställaren att godkänna en kortare kravlista, d.v.s. med Mustkrav, till samma 
kostnad. Att få en beställare att vara tillfreds med att inte vara säker hur många krav, 
utöver Mustkraven, som kommer att ingå i systemet.  
 
Hur skall man lyckas få beställare till det? Inom DSDM menar man att från början är alla 
parter införstådda med att man arbetar med timeboxing med fasta deadlines och det som 
är flexibelt är funktionaliteten. Detta i sig medför att DSDM är svårt som en fungerande 
projektmodell i fastprisprojekt. Kunden som hade beställt en viss funktionalitet till en viss 
kostnad får eventuellt inte längre det som beslutades. Från beställarens sida kan man se 
det som att leverantörens bristande kompetens när det gäller att leverera gör att det blir 
lika dyrt för färre saker, d.v.s. det kostar mer för mindre. Som kund vill man oftast ha det 
motsatta, betala mindre för mer.  
 
Det kan troligtvis finnas en risk, eller i alla fall en oro, över att leverantören sätter ett 
lägre pris för en viss funktionalitet för att få utföra systemutvecklingsprojektet, men sedan 
snabbt börjar prioritera bort delar p.g.a. resurs- eller tidsbrist. Jag tror det är svårt att 
motivera detta arbetssätt för en beställare. Enligt flera utsagor levereras allt fler externa 
systemutvecklingsprojekt till fast pris och allt fler eftersträvar också att göra det. 
(Lindström, 2002; Dahlin, 2005) Anledningen till detta borde ligga i att man i förväg vill 
veta vad projektet har för budget och vad som ingår. Detta faller med DSDM där man inte 
kan garantera att man får mer än Mustkraven. Att förmå beställarna att förbinda sig till 
prioriteringen inom DSDM måste vara väldigt komplicerat. Det medför att jag anser det 
vara den enskilt största anledningen till att inte förespråka DSDM.  
 
Den oerhörda svårigheten att få en beställare att godkänna DSDM gäller dock i externa 
systemutvecklingsprojekt. Med interna beställare tror jag däremot att det fungerar mycket 
bra. Där menar jag att man enklare kan motivera valet av DSDM. Jag tror dessutom att 
det är en modell som medför att alla inom företaget bättre förstår varför 
utvecklingsarbetet genomförs. Jag tror att samarbetet mellan IT-verksamheten och den 
ordinarie verksamheten fungerar långt bättre i ett DSDM-projekt än exempelvis i ett 
projekt med vattenfallsmetoden. Man arbetar tillsammans för att nå målet. Detta menar 
även flera av de intervjuade. Det är också erfarenheten hos Ongame Studios som menar 
att en lättviktsmetod ökar engagemanget hos både beställare och utvecklare. (Danielsson, 
2005 b) Vikten av ett nära samarbete mellan användare och utvecklare får stöd av både 
Grundén (1992), Wiktorin (2003) och Nilsson (2007). Ledningen har dessutom intresse 
av att både beställare och leverantör skall gå bra och att man skall gå i mål.  
 
Om nu beställaren istället godkänner och medverkar med stor användarinvolvering vilka 
har mandat att prioritera krav och fatta beslut kring funktionalitet borde DSDM passa, 
oavsett om man har projekt med fastpris eller löpande. Jag menar ändock att fastpris gör 
det svårt att arbeta med DSDM. Inte p.g.a. de principer och verktyg som finns utan för att 
jag i praktiken inte tror att man får med en beställare på detta, i alla fall inte en extern 
beställare. Om man däremot arbetar med en intern beställare hävdar jag att DSDM skulle 
fungera i högsta grad trots en i förväg bestämd kostnad. Internt har man olika budget om 
man är beställare eller leverantör, men huvudägare är trots allt samma. Som företag borde 
man ha samma mål och vilja åt samma håll, även om man arbetar på olika platser och har 
olika uppgifter i organisationen.  
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Ur leverantörens synvinkel ser det, i alla fall på pappret, positivt ut. Man kan diskutera 
med beställaren och sätta fokus på att få klart de viktigaste delarna på utsatt tid. 
Ekonomin och stämningen i projektet blir bättre eftersom budgeten hålls och man 
undviker att köra projektmedlemmarna i botten arbetsmässigt. Trots detta upplever de 
intervjuade personerna att projekten blir stressiga och att alla arbetar mycket för att hinna 
med Mustkraven innan deadline. Teori och verklighet ser med andra ord olika ut. 
Återigen vill jag betona behovet att i DSDM hantera den stress som, enligt de intervjuade, 
ofta uppstår. Om man, som jag tidigare nämnt, på något sätt kan hantera fast tid även per 
dag, inte bara i kalendetid.  
 
Precis som för beställare gäller det att leverantören vet vad DSDM innebär och förbinder 
sig att använda modellen. Flera av de intervjuade understryker att leverantör och 
beställare måste ha ett gott samarbete och att leverantören måste förstå och känna till 
beställarens verksamhet. Även med stor användarinvolvering är det viktigt med en 
leverantör som förstår beställaren. 
 

6.4 Iterativ och inkrementell 
 
Grundén (1992) hävdar att en verksamhetsutveckling som är projektbunden är byråkratisk 
och centralstyrd. Detta skrev hon 1992 och kanske drevs projekt på det viset då. Jag 
menar dock att systemutveckling som drivs i projektform idag varken är särskilt 
byråkratiskt eller centraliserat. Med DSDM försöker man tvärtom decentralisera det och 
lägga så mycket beslutsfattande man kan på projektgruppen.  
 
Att arbeta med det agila angreppssättet som DSDM gör med inkrementell och iterativ 
utveckling är helt korrekt. Wiktorin (2003) menar att arbeta iterativt är det arbetssätt som 
numer anses det enda rätta i de flesta utvecklingsmodeller. Han hävdar att ha en iterativ 
process ses som ett måste i utvecklingsarbetet. Jag håller med, det är inte rimligt att tro att 
man skall kunna utveckla rätt på första försöket. Även om man har utbildats i att 
programmera, projektleda eller testa så är varje projekt unikt. Beställare och leverantörer 
talar ofta olika språk och missförstånd kan uppstå. Med en iterativ utveckling har man 
möjlighet att göra om, förbättra och leverera på nytt.  
 
Jag har tidigare beskrivit hur viktigt Grundén (1992) menar att det är att ha ett 
inkrementellt arbetssätt. Hon menar att det underlättar för användarna när man inför det 
nya eller förändrade systemet. Detta stämmer väl med DSDM som med sina delleveranser 
arbetar på samma sätt. Man arbetar etappvis och inför delar efter hand och till slut när 
hela systemet är infört i verksamheten är det också förankrat i verksamheten, hos dem 
som arbetar i den. Det är en stor fördel jämfört med att göra en stor leverans där risken för 
motstånd från dem som arbetar i organisationen och påverkas av förändringarna blir 
större. 
 
I vattenfallsmetoden tror jag detta är en oerhört stor risk som gör att många av de 
projekten inte faller väl ut. Man har inga delleveranser utan man utgår från vad som 
beslutades från början och bygger sedan ett system utifrån det. Om man bortser 
missförstånd och brist på kommunikation talar kravförändringar på 12 % per år för sig 
själv. Det måste vara så gott som omöjligt att i en lång leveranscykel producera ett färdigt 
system till en nöjd beställare.  
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Efter att ha läst igenom litteratur och tänkt igenom hur även beställare kan lida av ett 
försenat projekt inser jag att det handlar mer om endast den bestämda prislappen. 
Beställaren tar, vilket den alltid måste göra, även en risk att systemet inte är klart i tid. 
Det kan innebära en ekonomisk förlust eftersom systemet inte kan börja användas. 
Dessutom kan det medföra en förtroendeförlust gentemot beställarens egna kunder om de 
också berörs. Det är inte endast leverantören som satsar på det nya systemet, även 
beställaren satsar resurser och tid på att implementera det. De måste kanske förändra 
andra delar i sin verksamhet eller hos sina andra leverantörer för att kunna införa det nya 
systemet. Det är med andra ord flera risker som finns för beställaren, mycket står på spel. 
Eftersom tiden är fast i DSDM minskar risken avsevärt att bli försenad vilket är en 
betydande faktor och ett argument för att använda modellen i utvecklingsprojekt.  
 
Leverantören tar också en risk. Den har gjort en bedömning över hur många resurser som 
behövs och när det kan beräknas vara klart. I slutändan kanske det har krävts mycket 
övertid och projektet blir kanske inte ens färdigt i tid. Om projektet inte blir klart i tid 
lider leverantören mycket eftersom kostnaderna ökar, men även att andra projekt och 
kunder bli lidande eftersom man inte kan frigöra resurser. Dessutom kan mycket 
övertidstimmar medföra att personalen riskerar att bränna ut sig. Både tid- och resursbrist 
skall dock lösas med DSDM eftersom det är funktioner man tar bort istället för att 
förlänga projektet eller tillsätta fler resurser. Det verkar ändå förefalla sig så att de 
Mustkrav som finns i projektet medför att man får arbeta så mycket att det trots flexibla 
funktioner blir väldigt stressigt. Flera av de intervjuade nämnde detta. Det förefaller också 
en risk att Mustkrav som inte utvecklas i en viss timebox flyttas till framtida timeboxar. 
Till slut har man flyttat fram Mustkrav som medför att man i slutet skapar en till timebox 
för att utveckla det man inte tidigare har hunnit. Slutresultatet blir då försenat trots att 
både resurser och tid är fast.  
 

6.5 Användarna 
 
Både Wiktorin (2003) och Grundén (1992) betonar vikten av människan i 
systemutveckling och hur avgörande det är att få med användare under utvecklingsfasen. 
Detta går hand i hand med DSDM som menar att användarinvolvering är en av de 
viktigaste faktorerna. Utan ett stort engagemang från slutanvändarna kommer inte 
projektet att lyckas. Wiktorin håller med och skriver att ett datasystem absolut inte kan 
utvecklas oberoende av vilka som skall använda det. Det är enligt honom därför som 
systemutveckling handlar om så mycket mer än den tekniska konstruktionen.  
 
Allt detta låter självklart, men det är inte på det viset projekt genomförs. Att utveckla 
enligt vattenfallsmetoden, där man utifrån en kravspecifikation utvecklar ett system för att 
flera månader senare leverera det till slutanvändarna, gör precis tvärtom – de lämnar 
användarna utanför. Det som traditionell systemutveckling fick kritik för är precis det 
DSDM menar är en av de viktigaste faktorerna. Flera av intervjupersonerna håller med. 
Utan användarinvolvering går det inte att driva ett lyckat systemutvecklingsprojekt med 
DSDM. Användarna måste ha både tid, lust och befogenhet att deltaga. Grundén (1992) 
betonar vikten av användarinvolvering inom systemutveckling och menar att det är 
positivt om medarbetarna får deltaga i utvecklingen. Detta går helt i samspel med en av 
de nio grundprinciperna inom DSDM. Om beställaren inte är villig att avsätta resurser för 
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att ha en stor användarinvolvering samt att denna användargrupp inte får prioritera krav är 
DSDM inte rätt modell. Detta säger man själva inom DSDM.  
 
Gulliksen & Göransson (2002) kritiserar dock DSDM för att inte ha någon förankring för 
användbarhet och användarcentrerad utveckling. De menar att det saknas metoder och 
verktyg för hur användbarheten skall ske och hur användarstödet skall utformas. Jag 
håller delvis med dem eftersom man inte säger hur man får tag i rätt användare och hur de 
skall arbeta. Det är enligt en av de intervjuade DSDMs största fördel samtidigt som det är 
dess största nackdel. Fördelen är att flexibiliteten i modellen möjliggör att anpassa den till 
behoven i ett specifikt projekt som är olika från gång till gång. Nackdelen är att 
flexibiliteten i modellen just möjliggör detta eftersom det kräver att man har erfarenhet av 
DSDM-projekt. En annan brist Gulliksen & Göransson ser i samband med detta är att det 
därför kan vara fel användare man får med i projektet.  
 
Som jag nämnde tidigare menar jag att DSDM kan fungera mycket bra i interna projekt. 
Ibland finns det klyftor mellan dem som arbetar i verksamheten och dem som arbetar med 
IT-utvecklingen på företaget. Jag tror att DSDM absolut minskar den klyftan eftersom 
man kräver så stor användarinvolvering. Förståelsen för förändringar och utvecklingen av 
IT-system och eventuella brister eller fel i systemet tror jag blir högre om man är mer 
insatt i varför systemet förändras och på vilket sätt det görs. Man arbetar tillsammans för 
att nå målet och målet är att alla skall bli så nöjda som möjligt och få en bättre 
arbetssituation.  
 

6.6 Prototyping 
 
Inom DSDM arbetar man med prototyper och de prototyper man arbetar med 
vidareutvecklar man vilket gör att dem till slut blir den slutgiltiga lösningen. (“DSDM 
Enabling Business Agility”, 2007) Man använder sig med andra ord av hi-fi-prototyper 
som står för high fidelity vilket innebär en prototyp man kan testa och känna av istället 
för en som man bara kan se på som kan vara gjord av t.ex. papper. Det ger en mer verklig 
bild av det blivande systemet och gör det lättare för användare att förstå hur det kommer 
att fungera. Hi-fi-prototyper liknar den slutgiltiga produkten både i utseende och känsla. 
Med en hi-fi-prototyp ökar man möjligheten att få konstruktiv feedback från användarna 
om hur de tycker att systemet fungerar. Genom att se hur användarna använder 
prototypen får man en klarare bild över hur de uppfattar designen och man kan då göra 
ändringar utifrån det. (Benyon et al, 2005)  
 
Att arbeta med prototyper och låta den slutgiltiga lösningen vara spunnen ur prototypen 
går i linje med de erfarenheter som finns av prototyper. Man menar att hi-fi passar bra i 
slutet av en förstudie eller analysarbete där man har behov av att på en mer detaljerad 
nivå förstå hur systemet skall fungera. Ett av problemen med en hi-fi-prototyp är att 
användarna kan tro att systemet skall se ut och fungera exakt som prototypen men att det 
kan bli svårt att implementera i det verkliga systemet. (Ibid.) Detta problem borde inte 
föreligga inom DSDM eftersom det är prototypen man slutligen bygger vidare på för att 
göra systemet. Man menar dessutom att det viktigaste är att bygga systemet riktigt utifrån 
affärsnyttan före man bygger det riktigt tekniskt sett. Man arbetar med prototyping som 
en kontrollerad process och menar att det ger möjligheter att regelbundet visa de framsteg 
man har gjort samtidigt som man kan kontrollera att man är på rätt väg. (“DSDM 
Enabling Business Agility”, 2007) En liten risk jag ser med att man låter den tekniska 
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sidan stå tillbaka för affärsnytta är just det som hi-fi-prototyper har fått kritik för. Att man 
visar någonting som sedan inte går att utveckla rent tekniskt.  
 

6.7 Införande av DSDM 
 
DSDM kan man införa till rätt låg kostnad. Genom att bli medlem i konsortiet får man ta 
del av bl.a. alla mallar och produkter som finns. Detta är någonting som Stockholms Läns 
Landsting också nämner som en fördel med modellen. (Danielsson, 2004) Det finns 
dessutom mycket underlag som ges tillgång för alla. Kritik kan ändå ges till DSDM när 
det gäller implementering första gången. De förespråkar att utbildning måste ske i tre 
dagar för alla inom projektet innan man startar. (Stapleton, 2003) Det innebär att 
modellen är för komplex att sätta igång med endast genom att läsa om den. Ett par av de 
intervjuade personerna menar att detta är en stor nackdel för DSDM. De menar att det 
krävs erfarenheter av DSDM för att genomföra ett lyckat DSDM-projekt. Det återspeglas 
även i kritiken av Gulliksen & Göransson (2002) när det gäller användarcentrerad 
utveckling. Det finns inga tydliga verktyg för att genomföra ett DSDM-projekt. Det 
medför att det kan vara svårt att börja med modellen, något som även nämndes i en av 
intervjuerna. Många av de intervjuade anser dock att DSDM är lätt att börja med. Det 
tycker de kanske just tack vare sina stora erfarenheter inom det?  
 
Holmberg & Naessén (1995) menar att projektarbetssättet kan medföra att det skapas 
grupperingar och avundsjuka om man står utanför projektet. Det kan finnas en undran 
varför en del individer blev tillfrågade att vara med. Det är en risk med alla 
systemutvecklingsprojekt, men jag tror att man dämpar dessa risker med DSDM eftersom 
man kräver en stor involvering från beställarna och dess användare. Det bidrar till bättre 
förutsättningar när systemet introduceras i organisationen. Dessutom bidrar DSDM till en 
större förståelse hos användarna genom sin inkrementella utveckling. Genom att ofta 
leverera någonting som är möjligt för användarna att arbeta med ger det dem i sin tur 
möjlighet att komma med feedback inför fortsättningen. Har man istället 
vattenfallsmetoden får den slutgiltiga användaren inte se resultatet förrän det är helt klart. 
Då är det svårt att ändra eller göra om, man har ingen iterativ process.  
 

7 Slutsatser 
 
Jag började med den här uppsatsen med en riktig skepsis till att använda DSDM i 
fastprisprojekt. Jag har gått från att vara säker på att min rekommendation skulle bli att 
inte använda DSDM till att istället vara positivt inställd till det. Det finns dock några stora 
krav på de fastprisprojekt där man använder sig av DSDM. Både beställare och leverantör 
måste vara helt införstådda med vad DSDM är och förpliktiga sig till de principer som 
finns. De viktigaste kraven jag ser i ett projekt för att använda sig av DSDM är: 

• Prioritering av krav är möjligt 
• Alla krav måste inte implementeras 
• Beslutsmandat finns för projektgruppen 
• Möjlighet för stor användarinvolvering  
• Engagerad beställare 

 
Nilsson (2007) menar att om man i ett projekt har en kravställare som är engagerad blir 
slutresultatet alltid bra. Om det är sant innebär det att DSDM har ett slutresultat som blir 
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bra, även i fastprisprojekt, eftersom DSDM inte skall användas om man inte har en 
engagerad beställare. 
 
Jag tror inte fastpris tillsammans med DSDM är det största problemet, utan fastpris 
överlag. Både Wiktorin (2003) och Kruchten (2004) skriver hur krav förändras och att det 
är viktigt att kunna hantera förändrade krav. Kruchten (2004) redogör för de vanligaste 
problemen inom systemutveckling där krav upptar en stor del. Det handlar om att man har 
bristfällig eller ostrukturerad kravhantering eller att man har problem att hantera 
förändrade krav. Inom hela den agila världen, vilket inkluderar DSDM, betonar man hur 
viktigt det är att kunna hantera en förändrad kravbild. Även de intervjuade personerna 
med lång erfarenhet inom systemutveckling talar om problematiken kring krav som 
förändras, försvinner eller uppstår. Mot bakgrund av det menar jag att fastprisprojekt inte 
är att föredra alls eftersom man redan från början vet att de krav som sätts upp kommer att 
förändras. Fastprisprojektet är således redan från början uppsatt med fel resurser och 
funktionalitet och därmed också deadline. 
 
De flesta är överens om att systemutveckling måste ske i en iterativ process och att krav 
förändras, försvinner samt tillkommer. (Wiktorin, 2003) Det medför att 
beställningsprocessen och kravspecifikationen måste ändra form, den måste anpassas till 
hur verkligheten ser ut. Om verksamhetens krav förändras 12 % per år vore det dumt att 
utgå från en kravspecifikation skriven innan projektstart. Det vore därför önskvärt att 
prioritera om kraven efter hand utifrån de förändringar som uppkommer. Det största 
problemet är dock inte att använda DSDM i projektet, utan att få möjligheten att göra 
det. Att få beställaren att godkänna DSDM och därmed inte exakt veta vad som kommer 
att ingå i systemet är den största utmaningen.  
 
Får man med beställaren menar jag att man absolut kan använda DSDM, om även övriga 
viktiga punkter är med. Jag menar att många av förutsättningarna automatiskt uppfylls om 
beställaren förbinder sig till DSDM. Förbindandet i sig förpliktigar och då har man 
användarinvolvering, man har en förståelse för modellen, man har fasta resurser och tid, 
man kan kravprioritera samt man har en projektgrupp som kan och får fatta beslut.  
 

7.1 Rekommendationer 
 
Att ge rekommendationer när det gäller att arbeta i systemutvecklingsprojekt med fastpris 
enligt de principer som finns inom DSDM är svårt. Det beror på om man skall ge 
rekommendationerna till beställare eller leverantör. I och med att man redan från början 
känner till att förutsättningarna för ett projekt är felaktiga, eller i alla fall kommer att 
förändras, anser jag att fastpris i sig är ett problem för beställare men framför allt 
leverantör.  
 
Trots min tveksamhet inför fastprisprojekt vet jag att verkligheten ser annorlunda ut och 
att allt fler beställer med fastpris. (Lindström, 2002) Min nästa rekommendation blir 
därför, om det går, att välja DSDM som projektstyrningsmodell. Några grundläggande 
förutsättningar krävs dock i projektet och dessa är: 

• Att man har genomfört den risk- och lämplighetsanalys som DSDM förespråkar 
• Att både leverantör och beställare förstår DSDM och förbinder sig till modellen 
• Att de nio grundprinciperna verkligen uppfylls i projektet  
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Om man driver ett projekt med en engagerad beställare som kan prioritera sina krav och 
med en utvecklingsgrupp som arbetar tillsammans med användarna menar jag att DSDM 
är rätt val.  
 
Min rekommendation är att i alla projekt, oavsett val av modell, försöka övertyga 
beställarna att vara engagerade och aktiva i själva projektet. Att få beställarna att 
värdesätta sina egna krav och sina egna behov för ett nytt system, att få dem att värdesätta 
affärsnyttan. Att få dem att förstå att de inte kan beställa ett system utifrån en 
kravspecifikation för att sedan få det systemet några månader senare.  
 
Sammanfattningsvis rekommenderas DSDM som projektstyrningsmodell i fastprisprojekt 
när man har rätt typ av projekt enligt risk- och lämplighetsanalysen. Bättre guidelines bör 
dock ingå i DSDM för följande områden: 

• Hur man kan implementera DSDM i ett projekt med en detaljerad 
kravspecifikation 

• Hur man skall få en ny beställare att tro på modellen i fastprisprojekt 
• Hur man enklare kan starta upp ett DSDM-projekt första gången  
• Hur man lyckas göra projekten mindre stressiga  
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Bilagor 

Bilaga 1 – risk- och lämplighetstest  
 
Risk- och lämplighetstest där fler Y ökar lämpligheten för DSDM. Många N ökar riskerna 
och minskar lämpligheten för DSDM. (”DSDM Suitability/Risk List”, 2007) 
  Risk Factor Suitable 

(Y/N) 
Comments 

1. Does the sponsor/senior management 
understand and accept the DSDM 
philosophy? 

 Buy-in to the approach is essential. 

2. Will the team members be empowered 
to make decisions on behalf of their 
communities? 

 An essential feature for DSDM. 

3. Is there senior user commitment to 
provide end user involvement?  Identify whether there is a clearly defined and 

empowered user group and the commitment for 
them to be fully involved in the development 
process. 

4. Can the organisation accommodate the 
frequent delivery of increments?  Configuration and Release Management 

procedures are required. The business areas will 
need to have incremental training, etc. 

5. Will it be possible for the developers 
to have access to the users throughout 
the project? 

 Do they need to collocate or will a lower level of 
involvement be sufficient? 

6. Will the development team(s) remain 
the same throughout the project?  The stability of the team including the user 

representatives is important. 
7. Will the development team have the 

appropriate skills?  These include technical skills, knowledge of the 
business area and interpersonal skills. 

8. Will the individual development teams 
consist of six people or less?  Teams should contain no more than six people 

including users. 
9. Is there a supportive commercial 

relationship?  Between the IT development staff and the users 
and between the organisation / project team and 
third parties. 

10. Will the project use technology 
suitable for prototyping?  The development platform needs to allow for 

iterative and where necessary reversible 
development. 

11. Is there a highly demonstrable user 
interface?  Screens, reports, file prints etc. 

12. Is there clear ownership?  Is there a champion who will progress political 
issues and ensure resources are provided? Is there 
a clearly defined user group? 

13. Will the development be 
computationally non-complex?  The more complex the development the greater 

the risks involved. 
14. Can the solution be developed in 

increments if required?  80:20 solution, i.e. releases deliver some benefits 
early. If large, it possesses the capability of being 
split into smaller components. 

15. Has the development a fixed 
timescale?  Is the solution needed quickly? Is it business 

critical? 
16. Can the requirements be prioritised?  Can the MoSCoW rules be applied? Cannot only 

have "must haves". 
17. Are the requirements not too detailed 

and fixed?  Will users be able to define requirements 
interactively? 
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Bilaga 2 – intervjufrågor  
 
Tar reda på intervjupersonens namn, dess roller i olika projekt samt om man varit 
beställare eller leverantör.  
 

- Hur länge har du varit aktiv inom IT-branschen eller inom systemutveckling 
antingen genom att använda det, köpa det eller leverera det? 

- Hur många olika sorters systemutvecklingsprojekt med fastpris har du varit 
delaktig i totalt sett? 

- Hur många projekt har du varit delaktig utan fastpris, om några? 
- Har du varit kund eller leverantör i de olika systemutvecklingsprojekt du varit 

delaktig i? 
- Generellt sett de senaste 10 åren, vad har varit din roll/roller i projekten? 
- Hur många av de projekt du har varit med i har använt hela eller delar av DSDM? 
- Om du skulle förklara DSDM kortfattat för någon som känner till 

systemutveckling, men inte DSDM, hur skulle du då förklara det? 
- Vad anser du är för- respektive nackdelarna med DSDM? 

Vad anser du krävs som kund om man skall använda DSDM i ett projekt? 
- Vad anser du krävs som leverantör om man skall använda DSDM i ett projekt? 
- Om du kunde bestämma, hur skulle man förändra DSDM eller de DSDM-projekt 

du varit delaktig i för att förbättra? 
- Vad är DSDMs tre bästa delar enligt din erfarenhet? 
- Vad är DSDMs tre sämsta delar enligt din erfarenhet? 
- Är DSDM lätt eller svårt att använda i ett projekt? Varför eller på vilket sätt? 
- Om du skulle bli involverad i ett nytt systemutvecklingsprojekt imorgon – vilken 

projektmodell skulle du helst välja? Varför? 
- Finns det något annat du vill tillägga när det gäller systemutvecklingsprojekt, 

DSDM eller någon annan projektform?  
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Bilaga 3 – intervjuer med svar 
 
Intervju 1 
 
Datum: 2005-09-23 
Roll:  Beställare 
 

1) Hur länge har du varit aktiv inom IT-branschen eller inom systemutveckling 
antingen genom att använda det, köpa det eller leverera det?  

 
Hamnar på en 10-11 år. 
 
2) Hur många olika sorters systemutvecklingsprojekt med fastpris har du varit 

delaktig i totalt sett? 
 
Fem stycken.  
 
2b) Hur många projekt har du varit delaktig utan fastpris, om några? 
 
Inga 

 
3) Har du varit kund eller leverantör i de olika systemutvecklingsprojekt du varit 

delaktig i?  
 
Kund. 
 
4) Generellt sett de senaste 10 åren, vad har varit din roll/roller i projekten? 
 
Huvud- eller delprojektledare. 
 
5) Hur många av de projekt du har varit med i har använt hela eller delar av DSDM? 
 
Två stycken plus ett miniprojekt (egentligen ett mindre förvaltningsprojekt för ett av 
de två föregående projekten). 
 
6) Om du skulle förklara DSDM kortfattat för någon som känner till 

systemutveckling, men inte DSDM, hur skulle du då förklara det? 
 

Istället för att låsa fast funktionaliteten så låser man fast tid och resurser i 
utvecklingen. Det man spelar med är funktionaliteten.  
 
6b) Något annat? 
 
Det är det viktiga. Det skapar en annan flexibilitet på ett sätt. Det blir på det sättet ett 
flexiblare arbetssätt eftersom tid och resurser… i slutändan för kunden blir det mer 
flexibelt för att det öppnar upp möjligheter. Man måste inte låsa sig från början.  

 
7) Vad anser du är för- respektive nackdelarna med DSDM? 
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Fördelarna är i väldigt hög grad för kunden att man på förhand vet kostnader och 
resurstillgång. Det blir lätt att använda då. 
 
Nackdelen är då att mycket kan hända under resans gång med funktionsutvecklingen. 
Svårt veta var man hamnar. Som kund får man alltid problemet att det man i 
traditionella projekt kan förbereda, förbereda för slutfas och produktionssättning är 
svårare i DSDM.  
 
Pareras med aktiv användarinvolvering. Som kund är man inte 100. Kan inte peka på 
en kravspecifikation och peka på ”så här skall det vara”. Överraskning när det gäller 
funktionalitet, inte pengar och resurser. Orosmoment för kund. 

 
8) Vad anser du krävs som kund om man skall använda DSDM i ett projekt? 

 
Beslutskraft! Kontinuerlig beslutskraft som inte alltid behövs i andra projekt. Tydlig 
organisation hos kunden behövs i och med användarinvolvering, tillgång till 
personella resurser. DSDM ställer högre krav på detta jämfört med andra. Kan inte 
knuffa över allt på leverantören.  
 
Beslutsmandat, personella resurser och tydlighet. Också stor kunskap om sin egen 
verksamhet. Man kan inte som kund ta in en projektledare som inte kan 
verksamheten. Verksamhetskunskap måste finnas tydligt i projektet! 

 
9) Vad anser du krävs som leverantör om man skall använda DSDM i ett projekt? 

 
Lyhördhet är absolut viktigast. Och fantasi! Just därför att funktionaliteten är den man 
spelar med och diskuterar. Hur man gör förändringar och vad som händer. Höga krav 
på att sätta sig in hos kunden vad de vill ha. Kan inte utgå från kravspecifikation. 
 
Svåraste för leverantören också. Fackkunskap, teknisk skicklighet och de 
utvecklingsresurser som behövs. Större lyhördhet och möjlighet att förstå. Att kunna 
sätta sig in i slutanvändarnas situation.  
 
10) Om du kunde bestämma, hur skulle man förändra DSDM eller de DSDM-projekt 

du varit delaktig i för att förbättra? 
 

Den är jättesvår. Om man kunde hålla sig till en helt ren DSDM så är det inte så 
mycket man skulle behöva förändra. Blir aldrig riktigt rent DSDM-projekt. Kommer 
alltid in saker. Att ha större kunskap i hela projektorganisationen, både hos kund och 
leverantör. Det som ibland är bristerna är att projektledarna förstår, men styrgrupp 
förstår inte alltid. Då får man en konfliktsituation. Även slutanvändarna kan ha svårt 
att förstå hur DSDM funkar och kan då under iterationerna bli väldigt irriterade. 
 
Innan man drar igång måste man lära ut hur DSDM fungerar. Större förståelse. Det är 
där man får problem och mycket krut läggs där under resans gång. Man skall inte dra 
igång ett DSDM-projekt innan man har haft en fullständig workshop hur det funkar. 
Man måste vara delaktig och förstår man inte blir det svårt.  
 
11) Vad är DSDMs tre bästa delar enligt din erfarenhet? 
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Allra viktigaste är att stoppa in slutanvändarna, att ha de här aktiva användartesterna. 
Det är absolut en av de största fördelarna. Det andra är när DSDM funkar, blir det 
mycket mindre vi och dem mellan leverantör och kund utan ett vi-projekt i hög grad. 
Man prioriterar i funktionalitet och inte tid och pengar och därför blir det mer ett 
samarbete istället för konflikter. Den tredje för kunden är att man vet vilka tidsramar 
och summor man spelar med i och med att man kör med fast tid. Oerhört stor fördel 
när det gäller planering.  

 
12) Vad är DSDMs tre sämsta delar enligt din erfarenhet? 

 
För en kund är en av nackdelarna att ett DSDM-projekt kräver mycket resurser under 
projektet. Fördel efter projektet men kan vara nackdel under projektet. En annan 
nackdel är åter igen att man inte till 100 % vet vilken funktionalitet man kommer ha i 
slutändan. Övergripande vet man men inte på detaljnivå. Det blir på något sätt 
DSDMs stora svaghet om man jämför med andra sätt att driva projekt på. En tredje 
tror jag är att bristen på förståelse vad DSDM är hos beslutsfattare hos kund och 
leverantör. Det skapar ett merarbete.  
 
13) Är DSDM lätt eller svårt att använda i ett projekt? Varför eller på vilket sätt? 

 
För att DSDM skall funka… DSDM funkar jättebra på små projekt. På stora blir det 
krångligare för det är så mycket mer folk som skall vara inblandade. DSDM är 
klockrent på små projekt, betydligt svårare på större projekt. För att DSDM skall 
fungera bra krävs en stor förståelse för processen. Går inte att säga: nu är det så här. 
Sitt med slutanvändare som skall testa och det funkar inte som de vill. I början svårt 
för dem att inse att de kan påverka, kul när det inser det. 
 
Mycket pedagogik i början för att folk skall förstå. Får man folk att förstå är DSDM 
extremt bra att använda i projekten. Man har slutanvändarna med sig på sin sida från 
början. DSDM är lätt att använda om man har en bra kunskapsnivå hos kunden, i 
kundorganisationen. Har man inte det blir DSDM svårt att använda. Både kundens 
projektledare och leverantör måste hela tiden försvara sig mot kundorganisationen.  
 
Lätt att använda om man har en tydlighet och en förståelse för DSDM i 
organisationen. Har man inte det blir det svårt att använda. DSDM blir ju betydligt 
mindre teknikalitet och mycket mer pedagogik och metodik. Man måste mellan de 
som jobbar i projekten hitta ett tydligt och bra sätt att kommunicera. Missförstånd i 
DSDM kan innebära stora problem i projekten. DSDM är mer tidskrävande än många 
andra former. Generellt får man lägga ned mer tid på många saker i 
utvecklingsprojekten. Det får man tillbaka när man väl kommit till driftläget. En av de 
stora skillnaderna jämfört med andra projektformer. Mycket mer tid läggs på 
kommunikation och information i DSDM för kundprojektledare än i andra projekt. 
Ställer högre krav på social kompetens i DSDM. Det måste man som kund vara 
medveten om. Man kan inte bara hyra in en duktig kravställare utifrån. Pedagogik, 
verksamhet och testning måste kännas till. Man får med slutanvändarna och även om 
man har gjort en bra kravspecifikation får man tidigt reda på de metodiska tankefel 
man har gjort tack vare att man har med slutanvändarna tidigt.  

 
14) Om du skulle bli involverad i ett nytt systemutvecklingsprojekt imorgon – vilken 

projektmodell skulle du helst välja? Varför? 
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Skulle då jobba med DSDM. Fast att det kräver mer av mig i början har jag igen det i 
slutändan. Jag känner att i de projekten får man en bättre kommunikation med 
slutanvändarna. Det finns mindre vi- och demkänsla i projektet men även inom 
kundorganisationen. Andra stora projekt där jag varit inblandad i, då har det varit 
projektgrupp mot slutanvändarna. Får man inte i DSDM. För slutanvanvändarna är 
med i DSDM-projektet mycket tidigare och mycket tydligare. Iterationer och 
timeboxar och användarinvolvering är de stora skälen till att använda DSDM. Man 
vinner på det så otroligt mycket.  
 
Se till att alla som är involverade förstår metodik mycket mer, särskilt styrgrupp och 
beslutsfattare. Man måste vara beredd att prioritera och ändra funktioner. Vi spelar 
med att förändra funktionalitet istället för tid och pengar. Kunden vill gärna ha fast 
allt, men det går inte. Man måste från början veta vilken parameter man spelar med!  

 
15) Finns det något annat du vill tillägga när det gäller systemutvecklingsprojekt, 

DSDM eller någon annan projektform?  
 

Det som känns viktigast för mig som kundprojektledare när det gäller DSDM är att 
man skulle behövt jobba mycket mer hela tiden med information och pedagogik kring 
DSDM innan man drar igång saker. Vi hade behövt köra en demo dag 1 och visa hur 
vi skall jobba. Leverantörer som jobbar med DSDM måste vara väldigt tydliga och 
informera alla som skall jobba med DSDM. Hur det skiljer sig från andra projekt. 
Man måste vara tydlig mot styrgrupp, användare, andra delprojektledare osv. DSDM-
konsortiet borde hjälpa sina medlemmar mycket mer med tydliga presentationer som 
man kan använda så att kunden och slutanvändarna förstår det bättre.  
 
För DSDM blir fastpris naturligt. 
 
Ställa kravet på att vi nu kör en tydlig genomgång vad DSDM är. Jag lärde mig 
mycket om DSDM under vägen. Man vinner på att majoriteten förstår vad DSDM är 
ordentligt från början. Det som ligger i en timebox är fast när det gäller tid. 
Måstekrav, börkrav och kankrav skall läras ut till kundeb. Vad är ett måstekrav? Tar 
tid att förstå och lära sig hur man skall rangordna saker.   

 
Intervju 2 
 
Datum: 2005-10-07 
Roll:  Leverantör 
 

1) Hur länge har du varit aktiv inom IT-branschen eller inom systemutveckling 
antingen genom att använda det, köpa det eller leverera det? 

 
Sedan 1987. Pluggade 84-87. 
 
2) Hur många olika sorters systemutvecklingsprojekt med fastpris har du varit 

delaktig i totalt sett? 
 
Tre stycken. 
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2b) Hur många projekt har du varit delaktig utan fastpris, om några? 
 
20-30 stycken. 

 
3) Har du varit kund eller leverantör i de olika systemutvecklingsprojekt du varit 

delaktig i?  
 

Leverantör i huvudsak. Kan säga att man i vissa fall också varit leverantör, men också 
varit kund eftersom tredjepart levererat till oss och vi levererat vidare. 
 
4) Generellt sett de senaste 10 åren, vad har varit din roll/roller i projekten? 
 
Projektledning. De två senaste har varit linjechef och leveransansvarig. 
 
5) Hur många av de projekt du har varit med i har använt hela eller delar av DSDM? 
 
Uppåt tio stycken som jag har varit involverad i. Fem som djupt involverad som 
projektledare, övriga som chef eller mentor.  
 
6) Om du skulle förklara DSDM kortfattat för någon som känner till 

systemutveckling, men inte DSDM, hur skulle du då förklara det? 
 

Jag utgår från att personen känner till projektledning. Jag skulle visa triangeln – 
kostnad, kvalité och tid. Hur det hänger ihop känner man till. DSDM låser tid och 
kostnad. Låter kravprioritering styra. Tydligt om man jämför med andra metoder. 
Krav och prioritering styr resultatet. Gör en prioritering och därmed levererar det 
viktigaste. Förklara att man levererar i cykler och att man levererar fortlöpande med 
delleveranser. Betona att man jobbar nära kund och användare. Man jobbar 
tillsammans i projektet! Och sen har man biten med leveransfokus hela tiden. Mindre 
roll hur man når ett resultat, bara att man gör det. Fokus på leveranserna, det är det 
typiska för DSDM. 

 
7) Vad anser du är för- respektive nackdelarna med DSDM? 

 
Fördelar: enkelhet, lätt att förstå för alla involverade. Enkel metod att ta till sig. 
”Return of investment”, speciellt för en beställare. Man får någonting väldigt snabbt 
jämfört med andra metoder.  
Kunden känner att de får leveranser fortlöpande. Det gör att de upplever att även om 
de investerar mycket pengar ser de resultat. Fördelen att man har en nöjd 
beställare/kund hela tiden. Just beroende på att de känner att de får någonting i tid och 
inom budget. Sen behöver det inte vara att slutanvändaren är positiv för de ville 
kanske ha någonting som blev nedprioriterat. Dock en fördel. I själva projektgruppen 
får man en bra trivsel när man jobbar tillsammans med projektet leverantör – kund. 

 
Nackdelar – lätt att det blir stressigt i ett DSDM-projekt. Beroende på att man 
levererar så frekvent. Ständig press att leverera. Viss otydlighet i vissa delar i DSDM 
vilket jag tror beror på att det är en enkel metod. Man har inte fokuserat på att allt 
hänger ihop hela tiden. Ibland gör det att det blir svårt att hitta rätt.  

 
8) Vad anser du krävs som kund om man skall använda DSDM i ett projekt? 
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Räcker inte med att förstå DSDM. Man måste kunna det och inser vad metoden 
innebär. I alla fall om man jämför med andra metoder. Med andra måste man inte 
förstå allt. Men DSDM förutsätter at slutanvändarna med flera lägger krut och kraft i 
projektet och då måste de kunna det. Det som skiljer mycket mot andra metoder. 

 
9) Vad anser du krävs som leverantör om man skall använda DSDM i ett projekt? 

 
Samma sak egentligen då som för kund. Att de som jobbar i projektet sätter tid och 
kraft. Man tar en viss risk kanske när man använder DSDM. Man kan inte gömma sig 
på samma sätt. Man öppnar upp projektet för den som beställer. Man skall helst ha 
erfarenhet av DSDM så man är inne i metoden. Deadlines tydligare. Om man inte 
levererar på dagen ser kunden det direkt.  

 
10) Om du kunde bestämma, hur skulle man förändra DSDM eller de DSDM-projekt 

du varit delaktig i för att förbättra? 
 

DSDM-mallarna som ingår skulle man kunna göra bättre. Men metoden som sådan är 
bra som den är, skall man inte ändra. De DSDM-projekt som jag har varit delaktig i 
gäller att ta till sig användarinvolvering, de förutsättningar som finns i 
projektprincipen. Projektgrupp osv. även om man säger att man skall ha de här 
principerna är det svårt att få till fullt ut.  

 
11) Vad är DSDMs tre bästa delar enligt din erfarenhet? 

 
Enkelheten (snabbt ta till sig det).  
Kravprioriteringen.  
Användar/kundmedverkan. 

 
12) Vad är DSDMs tre sämsta delar enligt din erfarenhet? 

 
Otydligheten (beroende på att den är enkel, finns inte mallar för allt hela tiden).  
Stressen.  
Kan inte komma på en tredje del. 

 
13) Är DSDM lätt eller svårt att använda i ett projekt? Varför eller på vilket sätt? 

 
Väldigt lätt att komma på banan för hela projektet. Svårigheten är att få till de 
principer och förutsättningar som finns för DSDM. Få acceptans av alla involverade.  

 
14) Om du skulle bli involverad i ett nytt systemutvecklingsprojekt imorgon – vilken 

projektmodell skulle du helst välja? Varför? 
 

DSDM. Beroende på bra erfarenheter av den. Samma som fördelarna egentligen. 
Roligt.  

 
15) Finns det något annat du vill tillägga när det gäller systemutvecklingsprojekt, 

DSDM eller någon annan projektform?  
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DSDM är inte trollstaven på något sätt. Förutsätter vissa typer av projekt. Finns filter 
man kan titta på och svara ja/nej. Där kan man se om vi kan använda oss av det. Ja, vi 
kan använda oss av användarinvolvering. Ja, vi har mycket gränssnitt. 

 
Tror DSDM kan fungera bra för ett fastprisprojekt för leverantör också eftersom man 
låser budgeten. Så här mycket kommer projektet att kosta för oss. Så lägger man på en 
viss procentsats för att täcka risker och tjäna pengar. Man kan få en snabb bild av om 
det fungerar eller inte. Eftersom man skall leverera väldigt snabbt. Har man 
misslyckats helt och hållet kan man bryta snabbt och inte förlora så mycket pengar.  

 
Jätteviktigt att man har heltidsresurser som jobbar i projektet än att ha ett antal 
deltidare som jobbar. Svårt få till det där gänget som jobbar om man inte arbetar 
heltid.  

 
Intervju 3 
 
Datum: 2007-03-16 
Roll:  Beställare samt leverantör  
 

1) Hur länge har du varit aktiv inom IT-branschen eller inom systemutveckling 
antingen genom att använda det, köpa det eller leverera det?  

 
8 år 
 
2) Hur många olika sorters systemutvecklingsprojekt med fastpris har du varit 

delaktig i totalt sett? 
 
10 
Externa 3-4 
Interna 6 
 
2b) Hur många projekt har du varit delaktig utan fastpris, om några? 
 
3-4 

 
3) Har du varit kund eller leverantör i de olika systemutvecklingsprojekt du varit 

delaktig i?  
 
Både och, mestadels varit projektägare. 
 
4) Generellt sett de senaste 10 åren, vad har varit din roll/roller i projekten? 
 
Projektledare, beställare, projektägare 
 
5) Hur många av de projekt du har varit med i har använt hela eller delar av DSDM? 
 
8 
 
6) Om du skulle förklara DSDM kortfattat för någon som känner till 

systemutveckling, men inte DSDM, hur skulle du då förklara det? 
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Man prioriterar och jobbar med det som ger mest verksamhetsnytta vilket i praktiken 
betyder att det inte gör någonting om 50 % av kraven blir klara i tid så länge det är rätt 
50 % som står för de största affärsvärden.  

 
Stark användarinvolvering 

 
7) Vad anser du är för- respektive nackdelarna med DSDM? 
 
För: projektetn ofta klara itid. Leverera tillräckligt med värde. Och till givna 
kostnader. 
Nack: svårt i fastprisprojekt, lite för lite fokus på specar och test i projekten blir det, 
och relativt stressigt i projekten. 
 
8) Vad anser du krävs som kund om man skall använda DSDM i ett projekt? 

 
Dels att man kan avsätta nyckelperson som ambassadöranvändare, nyckelanvändare 
från verksamheten. Helst att man skall äga projektet själv, man skall driva projektet 
själv och tar in konsulter och så istället. Ganska svårt att upphandla dsdm-projekt 
externt.  
Inse att den påverkar organisationen, sträcker över större delar av organisationen, att 
den påverkar verksamheten och kräver ledningens stöd. 

 
9) Vad anser du krävs som leverantör om man skall använda DSDM i ett projekt? 

 
Att man skall ha bra förutfattad mening vad kunden vill göra med projektet. Lägga 
mycket tid och tillhörande avtal att få kunden att förstå DSDM-tanken. Säkerställa att 
rätt ambassadöranvändare och commitment från kund. 
 
10) Om du kunde bestämma, hur skulle man förändra DSDM eller de DSDM-projekt 

du varit delaktig i för att förbättra? 
 

Man skulle, den grundläggande tanken med en övegripande kravspec är god så skall 
man ändå inkludera mer specifikationer och tänk innan man drar igång projekt. Både 
när det gäller funktionalitet och systemarkitekturen. Säkerställa testfaser i projektet. 
Som är mer traditionella. (inte sugen på vattenfall, funkar sällan). 

 
11) Vad är DSDMs tre bästa delar enligt din erfarenhet? 

 
Stort fokus på tiden och verksamhet och affärsnytta.  
Överbrygger klyftan mellan beställare och leverantör i interna projekt om man har 
använt det ett tag. 
Väldigt hög inlärningskurva för de som är med i projektet eftersom man är delaktig i 
alla olika delar.  

 
12) Vad är DSDMs tre sämsta delar enligt din erfarenhet? 
 
Underskatta vikten av att ha den där processen när man kör specar över funktioner 
och systemarkitekturen. Tar ofta tid i en organisation, en förankringsprocess som man 
inte skall underskatt och forcerar man den kan det leda till besvikelse. 
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Att DSDM tas för ett skäl att, att slutlösningen blir för smal. Ibland är det de små 
detaljerna som gör pricken över i:et, det kan man tappa lite i DSDM-projekt. 
 
Ganska problematiskt att lösa när man jobbar med extern kund, just avtalsmässigt och 
förståelse.  
 
13) Är DSDM lätt eller svårt att använda i ett projekt? Varför eller på vilket sätt? 

 
Lätt! Därför att det egentligen handlar om att följa grundprinciperna. 
Användarinvolvering, tiden, tydliga roller. Alla stegen finns färdigdefinierade. 

 
14) Om du skulle bli involverad i ett nytt systemutvecklingsprojekt imorgon – vilken 

projektmodell skulle du helst välja? Varför? 
Mellanting mellan vattenfall och DSDM. Lite mer av vattenfallsmetodens specade 
början men inte lika som i vattenfallsmetoden och mer av deras test. Men 
huvudprojektet skulle vara DSDM-tänket. 

 
15) Finns det något annat du vill tillägga när det gäller systemutvecklingsprojekt, 

DSDM eller någon annan projektform?  
 

Att ibland är det för stort fokus på metod. Det är människorna som gör projektet och 
så länge du har rätt människor i projektet blir det bra om du jobbar strukturerat.  

 
Intervju 4 
 
Datum: 2007-03-30 
Roll:  Leverantör  
 

1) Hur länge har du varit aktiv inom IT-branschen eller inom systemutveckling 
antingen genom att använda det, köpa det eller leverera det?  

 
Sedan -98 
 
2) Hur många olika sorters systemutvecklingsprojekt med fastpris har du varit 

delaktig i totalt sett? 
 
5 
 
2b) Hur många projekt har du varit delaktig utan fastpris, om några? 
 
3-4 
 
3) Har du varit kund eller leverantör i de olika systemutvecklingsprojekt du varit 

delaktig i?  
 
Oftast leverantör eller på konsultbasis 
 
4) Generellt sett de senaste 10 åren, vad har varit din roll/roller i projekten? 
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Projektledare, ibland även affärsansvarig. Har även varit mentor för projekten. 
 
5) Hur många av de projekt du har varit med i har använt hela eller delar av DSDM? 
 
De flesta, alla utom 2. 
 
6) Om du skulle förklara DSDM kortfattat för någon som känner till 

systemutveckling, men inte DSDM, hur skulle du då förklara det? 
 
Levererar stor verksamhetsnytta på kort tid. Tid o resurs i fokus, variabel är 
funktionalitet. Inte att funktionalitet är likadant som kvalitet. Man kan leverera med 
bra kvalitet även om man inte levererar alla funktioner. 

 
7) Vad anser du är för- respektive nackdelarna med DSDM? 
 
Många fördelar. Den för IT- o verksamhetssidan närmare varandra. För lev och kund 
närmare varandra. Det är det viktigaste. Också att den ökar kommunikationen mellan 
olika intressenter. Och tidsaspekten.  
 
Inte så dyr, medlemsdriven metod. Fördel då ju. 
 
DSDM är inte gjord för stora projekt egentligen. När vi har kanske över 35 personer 
är den ju inte gjord för egentligen då. Då behövs mer struktur och regler och byråkrati 
som är viktigare. Sen har det varit lite svagt med guidelines för testsidan. Det håller på 
att bli bättre men det är ett område som varit eftersatt.  
 
Annars tycker jag den funkar väldigt bra. Ibland svårt att få ihop affärsmodeller med 
DSDM. Många offentliga upphandlingar är gjorda med en kravspecifikation. Om man 
bockar av alla krav betyder inte det att verksamheten får vad de behöver. DSDM vill 
fokusera på vad verksamheten behöver. Kan skilja sig, svårt prioritera. 
 
8) Vad anser du krävs som kund om man skall använda DSDM i ett projekt? 

 
Det krävs väldigt mycket involvering, att vara en aktiv kund. Inte bara att beställa 
någonting och tro att man får det. Oavsett metod men DSDM kräver en riktigt aktiv 
beställare. Skapa team tillsammans. 

 
9) Vad anser du krävs som leverantör om man skall använda DSDM i ett projekt? 
 
Att ha flexibilitet i sitt sätt att arbeta. Att man försöker stötta kunden och dess 
förändrade kravbild under projektets gång. Samarbeta kring de bitarna. Det är den 
stora biten. Gäller att kräva en aktiv kund. 
 
10) Om du kunde bestämma, hur skulle man förändra DSDM eller de DSDM-projekt 

du varit delaktig i för att förbättra? 
 
Oj, beror lite på olika projekt. Verktyg för planering och uppföljning. Ingår inte i 
DSDM med verktyg men det hade varit mycket bra. Många verktyg som finns är inte 
för Agilemetoder utan för vattenfall. Tydligare guidelines hur man gör kring 
offentliga upphandlingar.  
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11) Vad är DSDMs tre bästa delar enligt din erfarenhet? 
 
De 9 principerna är väldigt bra. Att fokusera på tiden. Att jobba tillsammans. Att följa 
förändrade förutsättningarna, eller kravbilden. Att man kan hantera det.  

 
12) Vad är DSDMs tre sämsta delar enligt din erfarenhet? 
 
Arkitekturbiten, den tekniska sidan, är RUP starkare på. Livscykeln passar inte i alla 
sammanhang. Kunde definiera rollerna lite bättre.  
 
13) Är DSDM lätt eller svårt att använda i ett projekt? Varför eller på vilket sätt? 
 
Väldigt lätt om man jämför med andra metoder. Därför att dels är den inte så komplex 
(jmfr RUP tar 3 veckor att fatta). Det går att få en projektgrupp att förstå 
grundtankarna på en dag.  

 
14) Om du skulle bli involverad i ett nytt systemutvecklingsprojekt imorgon – vilken 

projektmodell skulle du helst välja? Varför? 
 
DSDM. Den funkar, den levererar det jag vill. Dessutom kan jag den väldigt bra. 
 
15) Finns det något annat du vill tillägga när det gäller systemutvecklingsprojekt, 

DSDM eller någon annan projektform?  
 
Kommer en ny version som lanseras 24 april i England. Många förbättringar, skall bli 
spännande.  
 

Intervju 5 
 
Datum: 2007-04-13 
Roll: Leverantör 
 

1) Hur länge har du varit aktiv inom IT-branschen eller inom systemutveckling 
antingen genom att använda det, köpa det eller leverera det?  

 
8 år 
 
2) Hur många olika sorters systemutvecklingsprojekt med fastpris har du varit 

delaktig i totalt sett? 
 
5 aktivt, beröring med 15 
 
2b) Hur många projekt har du varit delaktig utan fastpris, om några? 
 
3 
 
3) Har du varit kund eller leverantör i de olika systemutvecklingsprojekt du varit 

delaktig i?  
 
Leverantör 
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4) Generellt sett de senaste 10 åren, vad har varit din roll/roller i projekten? 
 
Projektledare, senior projektledare över flera projektledare/projekt samt 
resursplanerare 
 
5) Hur många av de projekt du har varit med i har använt hela eller delar av DSDM? 
 
I princip de flesta, 2-3 har inte haft DSDM. 
 
6) Om du skulle förklara DSDM kortfattat för någon som känner till 

systemutveckling, men inte DSDM, hur skulle du då förklara det? 
 
Iterativ utveckling där man har låst tiden o kostnaden men låter funktionaliteten 
variera. Hög inblandning av användare, slutanvändare av systemet. 
 
7) Vad anser du är för- respektive nackdelarna med DSDM? 
 
Det är ett logiskt och naturligt sätt att arbeta på. Om man gör något själv, bygger 
något hemma i köket så är det oftast så man gör. Man tar en sak i taget, kollar inte allt 
i detalj innan. Slutresultatet blir bäst om man har en sådan approach. 
 
Nackdelarna är att det är svårt med nya kunder, folk som inte är vana med det här 
synsättet att köpa det. Speciellt de kommersiella bitarna, det krävs mycket förtroende 
att säga ”Lita på oss, vi kan inte säga vad ni får men det blir bra”.  
 
8) Vad anser du krävs som kund om man skall använda DSDM i ett projekt? 
Det krävs att de har förtroende för oss som leverantör. Väldigt svårt med helt nya 
kunder. Kunden måste vara fokuserad på affärsnytta, det krävs även ett engagemang 
av kunden i projektet. Går inte säga att detta beställer vi och går hem och väntar på 
det. Måste deltaga och sätta till resurser. Samarbetsprojekt, gränserna mellan kund o 
leverantör suddas ut lite grand. I alla fall i jämförelse med traditionellt arbetssätt. De 
måste ha användare! Och ett management som följer projektet och ser till att man hela 
tiden håller fokus på affärsnyttan. 
 
9) Vad anser du krävs som leverantör om man skall använda DSDM i ett projekt? 
 
Det kräver att man har ett ganska gott samarbete m kunden innan. Hög grad av samtal 
och pedagogiskt arbete för att få acceptans för ett sådant arbetssätt. Sedan om man 
kan hitta, på båda sidor, en kommersiell modell som underlättar arbetet. Blir svårare 
om man har ett strikt fastprisprojekt än om man har en ömsesidig vinst i att under 
vägens gång ändra funktionaliteten.  
 
Något annat? 
 
De människorna vi har i projekt är lite mer allround och flexibla. Svårare om man har 
en väldigt rigid organisation, om man har en specifikationsavdelning, en 
testavdelning, en programmeringsavdelning, en dokumenationsavdelning – då blir det 
nog lite klumpigt. Det rör sig och ändrar sig. Man bygger inte något gigantiskt stort 
system som man sedan överlämnar till testavdelningen. Det ändrar sig och rör sig, 
utvecklarna måste vara lite mer allround. 
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10) Om du kunde bestämma, hur skulle man förändra DSDM eller de DSDM-projekt 

du varit delaktig i för att förbättra? 
 
Vi gör som vi gör, många dsdm-komponenter men inte som en strikt modell. Idéer 
kommer därifrån. En svaghet är att dsdm inte är en projektmodell. Dsdm är svagt på 
projektstyrning. Verktygen som finns är mer en idé om hur man skall arbeta, än t ex 
Ericssons PROPS som är detaljerat styrt hur man arbetar i projekt. DSDM ger mycket 
frihet. En fördel samtidigt, att det finns en flexibilitet hur man skall använda det. Om 
man plötsligt skall använda det tror jag att man tycker det är svårt hur man skall göra. 
Det kunde hjälpa någon om det fanns ”så här gör man” och så kunde man modifiera 
det. Nu är det en bunt idéer som involverar både hur man skall utveckla och hur man 
skall styra projektet. 
 
11) Vad är DSDMs tre bästa delar enligt din erfarenhet? 
 
Inblandning av användare. Timeboxkonceptet. Prioriteting av krav. 
 
12) Vad är DSDMs tre sämsta delar enligt din erfarenhet? 
 
Svårt att hantera kommersiellt med fastpris. Svagt som projstyrningsmodell, otydligt.  
 
13) Är DSDM lätt eller svårt att använda i ett projekt? Varför eller på vilket sätt? 
 
Om man är van vid vattenfallsangreppssätt och har en organisation utifrån det och 
anpassad till det arbetssättet så kan det nog vara svårt att ställa om. Krävs en mental 
omställning. Sen kan en svårighet vara att prioritera ned krav, kan vara för många 
Must. Speciellt om man hamnar i fastpris, lätt att allt blir must.  
 
14) Om du skulle bli involverad i ett nytt systemutvecklingsprojekt imorgon – vilken 

projektmodell skulle du helst välja? Varför? 
 
DSDM-iterativt angreppssätt på något sätt. Beror på kunden och vilken typ av projekt 
det är. Men inslag av dess grundprinciper skulle jag definitivt ha. 
 
15) Finns det något annat du vill tillägga när det gäller systemutvecklingsprojekt, 

DSDM eller någon annan projektform?  
 
Exempel eller modell på hur man i verkligheten har gjort med fastpris och DSDM. 
Har inte sett det ännu. Då hade vi kunnat jobba mer med DSDM.  
 
En kravspecifikation tas fram och en projektledare tillsätts och uppgiften är att gå i 
mål med projektet utifrån kravspecifikation, i tid och på budget. Det finns inget 
incitament för projektledare att göra något annat för denne gör ett bra jobb om 
kravspecifikationen uppfylls i tid och på budget. Även om det ur verksamhetsnytta 
skulle finnas saker man skulle kunna ändra på så har den projektledaren ofta varken 
befogenheter eller intresse att göra det – det är inte dennes jobb vilket gör det 
problematiskt.  
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Intervju 6 
 
Datum: 2007-04-13  
Roll:  Beställare samt leverantör 
 

1) Hur länge har du varit aktiv inom IT-branschen eller inom systemutveckling 
antingen genom att använda det, köpa det eller leverera det?  

 
1986 
 
2) Hur många olika sorters systemutvecklingsprojekt med fastpris har du varit 

delaktig i totalt sett? 
 
Mellan 10 och 100 
 
2b) Hur många projekt har du varit delaktig utan fastpris, om några? 
 
Många 
 
3) Har du varit kund eller leverantör i de olika systemutvecklingsprojekt du varit 

delaktig i?  
 
Både och. 
 
4) Generellt sett de senaste 10 åren, vad har varit din roll/roller i projekten? 
 
Projektledare 
 
5) Hur många av de projekt du har varit med i har använt hela eller delar av DSDM? 
 
Mer än 10 
 
6) Om du skulle förklara DSDM kortfattat för någon som känner till 

systemutveckling, men inte DSDM, hur skulle du då förklara det? 
 
Ramverk baserat på best practice. Som är relativt fri, styr inte in en med verktyg och 
dok på ett visst sätt. Fokuserat på att göra rätt saker. Om man skall jämföra så det 
finns många metoder som säger att man skall göra på ett visst sätt men DSDM rätt 
saker. 
 
Kanske inte har så mycket koppling till själva utvecklingen, hur man programmerar 
och verktyg som t ex XP. Den här ligger på en högre nivå. 
 
7) Vad anser du är för- respektive nackdelarna med DSDM? 
 
En som är både och. Det är den inbyggda friheten, ställer krav på den som använder 
den. Största grejen, tack vare friheten kan man göra mycket (I alla delar eller vissa 
delar, kan inte använda allt alltid) men man måste kunna avgöra när man kan använda 
vad och erfarenhet av det.  
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8) Vad anser du krävs som kund om man skall använda DSDM i ett projekt? 
 
Man måste vara medveten och driven i att kunna prioritera tiden och resurserna. 
Resurser i form av människor och pengar. Då funkar den bäst, istället för att prioritera 
funktionalitet. Då funkar det bäst, när man prioriterar tid och resurs framför 
funktionalitet. Tid och resurs är fast, fastpris är därför idealiskt. Man behöver inte alla 
funktioner dag 1 men dessa 10 måste vi ha.  
 
9) Vad anser du krävs som leverantör om man skall använda DSDM i ett projekt? 
 
Erfarenhet, helst av DSDM. Sen om man är duktig och varit med länge så har man 
kanske med sig det best practice och då är det lätt att anamma principerna.  
 
10) Om du kunde bestämma, hur skulle man förändra DSDM eller de DSDM-projekt 

du varit delaktig i för att förbättra? 
 
DSDM är ganska okej men man måste hela tiden anpassa det när det kommer in nya 
tekniker och områden. Som dsdm som metodik. När det gäller projekt jag har jobbat 
med så kan man göra mer på testsidan. Befogenheter blir svårt beroende på hur 
organisationen ser ut. Går tillbaka lite på vad som krävs av kunden, måste vara beredd 
att släppa på befogenheter och låta projekten bestämma så mycket som möjligt. Det 
gäller projekt helt allmänt. Avdelningscheferna lever sitt liv och projekten ett annat 
och då får man problem. Inte ovanligt att avdelningschefer sitter och bestämmer en 
sak i styrgruppen och sedan kommer tillbaka och bestämmer något annat i 
linjeverksamheten som i sin tur påverkar projekten.  
 
11) Vad är DSDMs tre bästa delar enligt din erfarenhet? 
 
Man skall göra rätt saker. Vikten att leverera tidigt. Samarbete som finns som princip 
9 är viktig, grundläggande för mig. Min viktigaste princip (DSDM säger dock att alla 
är lika viktiga). 
 
12) Vad är DSDMs tre sämsta delar enligt din erfarenhet? 
 
Kräver erfarenhet, svårt att bara ge detta till ngn som inte jobbat med det innan och 
bara följa böckerna. 
 
13) Är DSDM lätt eller svårt att använda i ett projekt? Varför eller på vilket sätt? 
 
Både och. Friheten gör det lätt men samtidigt kräver det erfarenhet. Den kräver inte 
att man skall använda vissa verktyg på en del sätt utan man skall använda det som 
känns bra.  
 
14) Om du skulle bli involverad i ett nytt systemutvecklingsprojekt imorgon – vilken 

projektmodell skulle du helst välja? Varför? 
 
DSDM. För att jag jobbat med det själv länge och den modellen passar mig bäst och 
min roll. Det har kommit scrum och sådant men de har väldigt mycket gemensamt i 
alla fall. Det finns personer från de olika modellerna som talar stort om skillnanderna 
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men skillnaderna är perifera. DSDM var tidigt med dessa principer och det finns 
ingen anledning att byta, annat än att följa modet/buzzorden. 
 
Brasklapp – får man ett projekt utan fokus på resurs och tid och då är kanske inte 
DSDM lämpligt.  
 
15) Finns det något annat du vill tillägga när det gäller systemutvecklingsprojekt, 

DSDM eller någon annan projektform?  
 
Pågår mycket diskussioner inom agila världen om PL-roleln. Finns nog mycket att 
göra. Det finns en missuppfattning att självstyrande grupper kan göra allt, att PL inte 
behövs. Om man har dåliga erfarenheter av detta kan jag förstå det men det beror inte 
på rollen utan mer på individerna, hur de har tillämpat rollen. Jag tror det finns en risk 
att man missbedömer vikten av samordning i projekten. Både på tekniska sidan men 
framför allt kopplingen mellan den tekniska sidan och verksamheten. XP är väldigt 
inriktat på utveckling och hur man utvecklar och man kanske glömmer bort affären 
då. Många av de här nya buzzword kommer från utvecklingssidan istället för från 
verksamhetssidan. Svårt att sälja in, och då blir de en fluga som bara lever en kort 
period. DSDM ligger mycket bättre till, tankar ”a la lean” är viktiga – kopplingen till 
verksamheten, vad är IT och vad har IT för roll. Lean = Holländsktklingande namn, 
inspirerat av japanerna och det arbetet man har gjort på Toyota. Försöker göra rätt 
saker och inte saker på rätt sätt.  
 
Vill undvika ISO-fällan. Den har sitt existensberättigande men man får inte luras av 
det. Folk satsar mer på pärmarna men när man har dem är man nöjd och så kör man på 
som vanligt. Man måste ha ett annat tänk, omvärdera det man gör och anpassa sig till 
verksamheten som förändrar sig hela tiden. Detta är svårt. I branschen har vi alla typer 
av människor, vissa vill inte att det skall förändras. I vår bransch förändras allt och det 
är det fina och jobbiga.  
 
Varför är inte branschen mogen? Varför gör vi så mycket fel jämfört med bygg- loch 
bilindustrin? Det är inte riktigt sant och bil- och bygg är inte felfria (kallar tillbaka 
bilar osv). Vår bransch förändras hela tiden, det gör inte deras branscher. Lära sig nya 
saker och testa och implementera det för att sedan lära sig något nytt som kommer, 
hoppa på ett nytt tåg.  
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