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Sammanfattning 
 
Många verksamheter som arbetar med systemutveckling har idag anammat agila          
projektmetoder för sina utvecklingsprojekt. Den agila metoden bygger på att vara flexibel            
och inkrementell med en hög grad av involvering av projektets beställare under hela             
utvecklingsprocessen. Det agila angreppssättet skiljer sig således från det traditionella där           
man arbetar sekventiellt.  
 
För att den agila projektmetodiken skall fungera effektivt krävs det att hela verksamheten             
är anpassad till att stötta den med roller, rutiner och processer. Anpassningen är viktig              
eftersom ett utvecklingsprojekt inte bara berör utvecklingsteamen, utan även beställaren          
som bör vara mycket involverad under hela projektförloppet. Trots detta har ofta            
anpassningen till den agila projektmetodiken bara skett i leverantörsorganisationen och          
inte i den övriga verksamheten. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur             
samarbetet ser ut inom en verksamhet som har både beställare och leverantör internt och              
där leverantören önskar att arbeta enligt en agil projektmetodik.  
 
Tre fallföretag har intervjuats för att samla in kvalitativ empiri. Empirin analyserades            
sedan med hjälp av ett teoretiskt konceptuellt ramverk som presenterar faktorer som            
påverkar en leverantörs kundfokus. Ramverket användes som ett hjälpmedel för hur           
leverantören bör samarbeta med beställaren och på så sätt kunde vi utvärdera resultatet.             
Analysen visade på två huvudsakliga utmaningar. Den första handlade om risken för            
informationsförlust under projektförloppet mellan beställare och leverantör. Den andra var          
att man upplevde att företagsstrukturen inte fullt ut stöttade den agila projektmetodiken            
genom att ha kvar roller och processer från den traditionella projektmetodiken som inte             
matchar med den agila. För att lyckas med en agil projektmetodik krävs det enligt              
leverantören att hela organisationen kommer överens om hur man ska arbeta agilt och             
varför.  
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Summary 
 
Many businesses that work with system development have today adopted agile project            
methods for their development projects. The agile method is based on being flexible and              
incremental with a high degree of involvement of the project's client throughout the whole              
development process. Thus, the agile approach differs from the traditional one witch            
builds on sequential inflexible phases. 
 
In order for the agile project methodology to work efficiently, it is required that the entire                
business is adapted to support it with roles, routines and processes. The adaptation is              
important because a development project not only concerns the development teams, but            
also the client who should be highly involved throughout the whole project process.             
Despite this, the adaptation to the agile project methodology has often only occurred in the               
supplier organization and not in the whole organization. The purpose of the thesis is              
therefore to examine how the collaboration works within an organization that has both             
client and supplier internally and where the supplier wishes to work according to an agile               
project methodology. 
 
Three companies were interviewed to collect qualitative empirical data. The data was then             
analyzed using a theoretical conceptual framework that presents factors that affect a            
supplier's customer focus. The framework was used as an aid for how the supplier should               
cooperate with the client. The analysis showed two main challenges. The first was about              
the risk of information loss during the project process between the client and the supplier.               
The second was that the company structure did not fully support the agile project              
methodology by retaining roles and processes from the traditional project methodology           
that did not match with the agile. In order to succeed with an agile project method,                
according to the supplier, it is required that the entire organization agree on how to work                
agile and why. 
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Förord 
 
Denna kandidatuppsats är skriven som en del av Systemvetarprogrammet med inriktning           
affärs- och verksamhetsutveckling på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi vill tacka          
fallföretagen och informanterna för er medverkan. Vi vill också rikta ett stort tack till vår               
handledare Håkan Sterner för goda råd. 
 
Växjö 1 juni, 2019 
Martina Cavalli & Linnea Carlén 
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1 Introduktion  
Avsnittet inleds med en bakgrundsbeskrivning om uppsatsens ämne. Därefter presenteras          
tidigare forskning som gjorts inom området samt problemformuleringar som är framtagna           
utifrån både praktiskt och vetenskapligt perspektiv. Utifrån dessa presenteras uppsatsens          
syfte och forskningsfrågor. Slutligen diskuteras studiens avgränsningar och målgrupp. 
 

1.1 Inledning 
I den agila projektmetodiken finns ett starkt fokus på att leverantören ska samarbeta tätt              
med kunden som ska vara involverad under hela utvecklingsprocessen. Detta är för att             
man snabbt ska kunna anpassa produkten utefter kund och omvärld under tiden som             
systemuvecklingsprojektet pågår. Enligt agil projektmetodik arbetar man inkrementellt        
och flexibelt med täta avstämningar med kunden och mot ett projektmål snarare än en              
färdig produkt med fasta produktkrav. Den agila projektmetodiken skiljer sig således från            
den traditionella projektmetodiken. Den traditionella projektmetodiken bygger på att         
arbeta i faser utan möjlighet att gå tillbaka i tidigare när den är avslutad. Man arbetar med                 
tidigt satta produktkrav och slutprodukten är till stor del förutbestämd. 
 
Den agila projektmetodiken har beskrivits som en reaktion på misslyckade traditionella           
projekt och är en av de metoder som har spridit sig till allt fler verksamheter och ersatt de                  
mer traditionella projektledningsmetodikerna för systemutveckling (Keller et al., 2017). I          
många verksamheter har dock anpassningen bara skett inom IT-organisationen och inte           
hängt med i den övriga verksamheten. Eftersom ett internt utvecklingsprojekt ofta           
involverar flera roller även utanför IT-organisationen uppstår problem i samarbetet mellan           
projektmetodikerna. Det är vanligt att beställaren av ett internt utvecklingsprojekt, det vill            
säga projektets kund, representerar verksamheten och arbetar mer traditionellt. Detta          
innebär att man i samma utvecklingsprojekt arbetar enligt helt skilda uppfattningar om hur             
projektet ska drivas. Flera roller inom både beställar- och leverantörsorganisationen har           
vittnat om att det därför finns brister i samarbetet (Ritcher et al., 2016).  
 
Uppsatsen avser att undersöka samarbetet mellan beställare och leverantör i ett internt            
utvecklingsprojekt. Leverantören avser verksamhetens IT-organisation med roller som        
utvecklingsteam och IT-chefer. Projektets kund är den som beställer utvecklingsprojektet          
av leverantören. Eftersom kunden är intern kommer den i denna uppsats att kallas för              
beställare. Beställaren tillhör inte leverantörsorganisationen utan kan vara roller som ska           
spegla verksamheten och dess IT-behov. 
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1.2 Tidigare forskning 

1.2.1 Relationen mellan agil leverantör och traditionell extern kund 

Enligt den agila läran ska leverantören under utvecklingsprocessens gång kontinuerligt          
träffa och stämma av arbetet med kunden som ska använda slutprodukten. Kundernas krav             
ska kontinuerligt följas upp och anpassas för att säkerställa att produkten blir som             
användaren vill. Detta ställer krav på att kunden måste vara tillgänglig under hela             
utvecklingsprocessen, men så är ofta inte fallet (Talluri & Haddad, 2014). Det är ofta en               
utmaning för det agila utvecklingsteamet att få feedback från “den traditionella” kunden            
under processens gång som täcker frågor och oklarheter som uppstår. Det blir då svårt för               
utvecklingsteamet att arbeta flexibelt och agilt. Kommunikationsgap eller        
informationsförlust mellan leverantör och beställare riskerar att leda till misstolkningar av           
krav från utvecklarna som i sin tur kan leda till en icke optimal slutprodukt (Talluri &                
Haddad, 2014). Med kommunikationsgap och informationsförlust menas att viktig         
information mellan beställare och leverantör går förlorad någonstans i processen.  
 
Enligt den agila läran förväntas kunderna till ett systemutvecklingsprojekt att vara           
”Collaborative, Representative, Authorized, Committed and Knowledgeable” (Nerur et al.         
2005, 76). De måste vara insatta i den agila projektmetodiken. Sådana kunder är sällsynta              
och därför är kundrelationer ett problem för många företag.  
 
Enligt Kathleen Hass (2007) väljer beställare som arbetar traditionellt ibland till och med             
bort potentiella agila leverantörer på grund av att de anser att de olika projektmetodikerna              
inte fungerar att kombinera. Beställarna väljer istället leverantörer som arbetar i enighet            
med deras egna projektmetodik för att undvika eventuella problem. 
 

1.2.2 Att kombinera projektmetodiker 

Kuranuki et al. (2014) hävdar att det är möjligt med en hybridlösning mellan traditionell              
och agil projektmetodik. Verksamheter kan skapa en kompromiss mellan metodikerna och           
på så vis ta fram något som är mer anpassat och skapat utefter verksamhetsbehoven än om                
man hade följt bara en projektmetodik. Detta beskriver de dock som svårt och som att det                
inte är något de rekommenderar då traditionella metoder kräver ett mer strukturerat,            
sekventiellt arbetssätt med högre grad av planering än den agila, flexibla projektmetodiken            
(Kuranuki et al., 2014). Krockar och missförstånd kan lätt uppstå när man har olika              
förhållningssätt till hur arbetsprocesser ska utföras (Kuusinen et al., 2016). 
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1.2.3 Från traditionell till agil projektmetodik 

Forskning av Keller et al. (2017) har visat på utmaningar med att införa agil              
projektmetodik i traditionella, hierarkiskt styrda organisationer. Det har bland annat visat           
sig i en studie som gjordes av agila projekt i stora mjukvaruföretag som tidigare              
tillämpade traditionell systemutveckling. Agil projektmetodik i den kontexten kräver         
omfattande anpassning på både organisations- och projektnivå. En förändring berör          
organisationens struktur, ledning och kultur och och därför är det viktigt att förstå vilka              
organisatoriska konsekvenser som kan uppstå under tiden (Nerur et al., 2005).  
 
Anpassning av struktur 
Stora och äldre företag är ofta ledda av plandriven struktur på en organisatorisk nivå men               
använder sig av agila metoder i vissa systemutvecklingsprojekt (Ritcher et al., 2016).            
Exempel på typiska traditionellt styrda verksamheter är den offentliga sektorn. I en studie             
som gjordes på en finsk myndighet där några forskare följde ett agilt utvecklingsprojekt             
identifierades en rad utmaningar. Några av dem var bristande kommunikation mellan           
leverantör och beställare, initiala svårigheter att byta ut den tidigare vattenfallsmodellen           
mot det agila arbetssättet, bristande kommunikation med intressenter samt att rollerna i            
organisationen inte var helt genomtänkta, där exempelvis produktägaren blev väldigt          
arbetsbelastad (Keller et al., 2017).  
 
Anpassning av ledning 
En grundläggande motsättning finns mellan konventionellt byråkratiskt uppbyggda        
organisationer med väletablerade systemutvecklingsmetoder och de agila principerna och         
tankesätten. Motsättningar och ovilja att byta ut den hierarkiska strukturen kan förekomma            
från chefspositioner och makthavare på grund av rädslan att förlora kontrollen (Nerur et             
al., 2005). I agil metodik ligger mycket ansvar och makt i det dagliga arbetet hos               
utvecklingsteam och inte hos chefer som den gör vid traditionell utveckling. Det beskrivs             
som att den traditionella organisationen bygger på ”rationalitetsprincipen” (Keller et al.           
2017, 3), att några utvalda har förmågan att tänka ut på förhand och specificera det som                
ska produceras, medan andra ska utföra själva arbetet, och att slutresultatet sedan ska bli              
rätt. Det agila tankesättet är helt annorlunda. De hierarkiska strukturerna behöver suddas            
ut för att framgångsrikt etablera agil projektledningsmetodik (Keller et al., 2017).  
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Anpassning av kultur  
I en agil miljö fattar kunden de flesta besluten. Beslutsfattande är därför mer komplex              
jämfört med i den traditionella miljön där projektledaren är den som är ansvarig för              
beslutsfattandet. Det måste råda en kultur med tillit och respekt mellan de anställda för att               
klara av beslutsfattande genom att samarbeta (Nerur et al., 2005). Kulturen är viktig för att               
få de anställda att förstå vad den agila arbetsmetodiken kan tillföra i form av värde och                
effektivitet. Keller et al. (2017) hävdar också att roller, team och arbetsformer behöver             
bytas ut eller förändras för att passa verksamhetens egna krav och strukturer.            
Verksamheten bör ordna möten mellan olika agila utvecklingsprojekt för att främja           
samarbete.  
 
 

1.3 Problemformulering 
Idag har de agila utvecklingsmetoderna i många verksamheter ersatt de traditionella när            
det kommer till systemutvecklingsprocessen. Eftersom den agila projektmetoden skiljer         
sig markant från den traditionella krävs det att hela organisationen anpassar sig efter den              
för att det ska fungera. Ett utvecklingsprojekt berör ju inte bara systemleverantören, utan             
många fler roller inom verksamheten är inblandade. Trots detta har anpassningar till agila             
projektmetodiker i många fall inte gjorts i den övriga verksamheten. När det råder             
oklarheter kring på vilket sätt projekt ska drivas uppstår utmaningar i samarbetet. 
  
Tidigare forskning har främst undersökt hur samarbete enligt den agila projektmetodiken           
bör ske mellan ett agilt utvecklingsteam och en kund som är extern. Det finns en avsaknad                
av forskning som undersöker hur leverantör och kund bör samarbeta när kunden är intern              
och redan arbetar enligt en mer traditionell projektmetodik. Vilka utmaningar som kan            
uppstå och hur man undviker dem. Denna kunskapslucka avser vi därför att fylla.  
 
Med utgångspunkt i att det finns svårigheter med att arbeta enligt flera projektmetodiker             
avser uppsatsen att undersöka vilka faktorer det är som påverkar ett samarbete i en              
verksamhet som har både beställare och leverantör internt.  
 
 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att identifiera vilka faktorer som påverkar samarbetet mellan            
beställare och leverantör inom en verksamhet där beställaren är intern och leverantören är             
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ett utvecklingsteam som har för avsikt att arbeta med agil projektmetodik. För att kunna              
svara på frågeställningen har vi preciserat två delfrågeställningar.  
 
Frågeställning: 

● Vilka faktorer påverkar samarbetet mellan en intern beställare och ett          
utvecklingsteam i en intern miljö där utvecklingsteamet önskar att arbeta enligt en            
agil projektmetodik?  

 
○ Vilka utmaningar uppstår i samarbetet?  
○ Hur arbetar man för att överkomma utmaningarna?  

 
 
 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att endast undersöka vilka faktorer som leverantören upplever påverkar            
samarbetet med beställaren i ett utvecklingsprojekt. Avgränsningen gjordes då vi vill lägga            
ett större fokus på IT och därmed leverantörsorganisationen och undersöka den på ett mer              
djupgående plan. 
 
 
 

1.6 Målgrupp 
Studiens målgrupp är företag som önskar att bli mer agila i hela verksamheten och som               
undrar vilka problem som kan uppstå i en transformation. Studien riktar sig även mot den               
som är intresserad av hur agilt arbete fungerar när beställaren arbetar enligt den             
traditionella projektmetodiken medan leverantören arbetar enligt den agila. Individer som          
antingen har ett intresse för det och/eller stöter på detta i sitt arbetsliv och vill ha en mer                  
analyserad syn kring det. Uppsatsen riktar sig även till företag som vill ha en förståelse för                
hur leverantörssidan upplever samarbetet och hur man rent allmänt kan förbättra mötet            
mellan de olika arbetssätten. 
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2 Teori 
Avsnittet tar relevanta teorier till ämnet. Det som presenteras är den agila            
projektmetodiken, den traditionella projektmetodiken och en jämförelse mellan dem för att           
få en uppfattning om dess likheter och olikheter. Även det teoretiska ramverk vi utgått              
ifrån presenteras med dess olika kategorier. 
 

2.1 Projektmetodiker 
Agil projektmetodik 
Ordet agil betyder “lättrörligt” (Tonnquist 2018, 45) och är ett samlingsnamn för olika             
tekniker och metoder att arbeta. Agila metoder är idag de mest populära            
utvecklingsmetoderna i mjukvaruutveckling och systemförvaltning. De agila metoderna        
lämpar sig för en komplex och föränderlig omvärld och baseras på en uppsättning             
värderingar, attityder och principer. En av de agila principerna är att decentralisera            
beslutsfattade till det agila teamet. Enligt Tonnquist (2018, 47) ökar effektiviteten när            
teammedlemmar kan påverka och känna ägande över uppgifterna som ska genomföras.  
 
Agil projektmetodik innebär att man arbetar i korta etapper med kontinuerliga           
feedbackloopar och täta leveranser (Tonnquist 2018, 48). Det är en förutsättning för att             
snabbt reagera på förändringar och eventuella förändringar under arbetets gång, allt för att             
möta kraven i en föränderlig värld och för att hitta krav som annars inte tydligt framgår.                
Agila projekt bygger på att kunden är mycket delaktig och involverad i hela             
utvecklingsprocessen. Principer enligt agila metoder är bland annat att välkomna          
förändrade krav, ha täta leveranser, ett nära samarbete mellan verksamhetskunniga och           
utvecklare, samt att bäst lösning, krav och design växer fram med självorganiserande team             
(ibid, 60).  
 
Det agila manifestet säger: 
- Värdera individer och interaktion framför processer och verktyg 
- Värdera fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation 
- Värdera samarbete med kunden framför att förhandla om kontrakt 
- Värdera att reagera på förändringar framför att följa en uppgjord plan 
 
Ramverket utvecklades för att öka förmågan att leverera det som faktiskt efterfrågas och             
minimera onödigt arbete i en föränderlig värld.  
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12 agila principer (Tonnquist 2018, 51): 
1. Högsta prioritet är att tillfredsställa kunden 
2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen 
3. Leverera ofta 
4. Nära samarbete mellan verksamhetskunniga och utvecklare 
5. Bygga team kring motiverade individer och ge dem det stöd de behöver 
6. Kommunicera ansikte.mot-ansikte 
7. Fungerande resultat är främsta måttet på framsteg 
8. Verka för hållbar utveckling 
9. Ständigt fokus på förstklassig teknik och bra design stärker anpassningsförmågan 
10. enkelhet och minimera slöseri är grundläggande 
11. Bäst lösning, krav och design växer fram med självorganiserande team 
12. Reflektera ofta över hur arbetet kan bli mer effektivt och justera beteende därefter. 
 
Roller och begrepp 
I den agila metodiken Scrum finns rollerna produktägare, scrum master och           
utvecklingsteam. Produktägaren har ansvar för hantera backloggen. En backlogg är en           
lista med uppgifter som ingår i uppdraget. Backloggen delas upp i sprintar. Varje sprint är               
en etapp med definierad längd som utvecklarna arbetar i (Tonnquist, 2018).  
 
Scrum mastern har till uppgift att coacha det agila teamet. och ser till att den agila                
metodiken följs. Scrum mastern har ett mer begränsat mandat än den traditionella            
projektledaren har. Utvecklingsteamet är medlemmarna i teamet som tar fram resultatet.           
Utvecklingsteamet har stort ansvar under hela processen och man har inga tydliga            
hierarkier eller chefer som detaljstyr slutprodukten (ibid).  
 
En roadmap är en strategisk plan som ofta används som hjälpmedel för att definiera              
projektmål. I den lägger man in delmål eller milstolpar för produktutvecklingen för att             
säkerställa att man når målen och att de är i enighet med företagets strategi. Användarfall               
är ett hjälpmedel för att beskriva krav utifrån vad en användare vill uppnå snarare än satta                
krav  (ibid).  
 
Traditionell projektmetodik 
De traditionella projektmetodikerna bygger på faserna förstudie, planering, genomförande         
och avslut där faserna är sekventiella och bygger på varandra utan möjlighet att gå tillbaka               
i tidigare fas (Keller et al., 2017). Exempel på traditionell projektmetod är            
vattenfallsmodellen.  
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Roller och begrepp 
Den traditionella projektorganisationen har en projektägare eller finansiär som fattar          
viktiga beslut med information från projektledaren. Projektägaren är projektets interna          
beställare med ansvar för att styra och godkänna projektet (Tonnquist, 2016) medan en             
finansiär är den person som finansierar projektet (Nationalencyklopedin, u.å.).         
Projektledare är den person som ansvarar för att organisera och leda projektarbetet så att              
målen uppnås (Tonnquist, 2016). 
 
Sammanfattning 
Den agila projektledningsorganisationen har annorlunda roller än den traditionella         
organisationen. Den traditionella projektledaren motsvaras av scrum mastern som ska          
coacha utvecklingsteamet och se till att den agila metodiken följs. Scrum mastern har en              
mer begränsad roll som innebär mindre ansvar än den traditionella projektledaren. Hela            
utvecklingsteamet har istället tillsammans större ansvar. Exempelvis är hela teamet är           
ansvariga för planering och resultat i det agila projektet (Keller et al., 2017).  
 
Metoder inom agil utveckling är bland annat Scrum. Verksamheter kan också använda sig             
av flexibla metoder, vilka är en blandning av traditionella och agila metodiker (Tonnquist             
2018). I större företag utförs produktutveckling ofta i agila team där man prioriterar och              
utför arbetsuppgifter som är beställda av antingen ett kund- eller verksamhetsprojekt, eller            
ingå som delar i schemalagda produktreleaser (ibid).  
 

2.2 Konceptuellt ramverk Kundfokus 
Syftet med ramverket är att förklara hur en intern leverantör bör arbeta tillsammans med              
en intern kund. Ramverket utgår från den agila principen att kunden i hög grad ska vara                
involverad i hela utvecklingsprocessen. Författarna har valt att kalla involveringen av           
kunden i utvecklingsprocessen för “kundfokus” och presenterar fyra kritiska faktorer som           
påverkar samarbetet. Ramverket påpekar också vilka förutsättningar som verksamheten         
måste erbjuda leverantören för att de överhuvudtaget ska kunna ha ett kundfokus och             
därmed ha möjlighet att driva agila utvecklingsprojekt. 
 
Forskningen och framtagandet av ramverket har baserats på två fallföretag som har interna             
beställare. I ramverket är kunden likställd med det vi i denna uppsats kallar beställare. De               
faktorer som Lohan et al. (2011) presenterar påverkar leverantörens kundfokus är           
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Customer knowledge, Customer involvement, Customer requirements och Customer        
feedback i agila utvecklingsteam.  
 
I uppsatsen används ramverket som utgångspunkt till intervjuguide. Det används också i            
analysdelen som ett best practice.  
 

 
Figur 1. Konceptuellt ramverk (Lohan et al. 2011, 3)  

Customer knowledge 
För att förstå kunden behövs information om den som man sedan kan sammanställa och              
analysera för kundinsikt. På så sätt kan man få information om kundens tidigare beteende              
och mönster för att kunna förutse hur den kan tänkas bete sig i framtiden. Insynen bör                
användas till att kunna möta kundens krav i realtid. 
Kundundersökningar bör genomföras för att säkerställa att dennes behov täcks och för att             
få information om kundnöjdhet i allmänhet.  
För att nå en bra nivå för koordinering och samarbete som krävs i en kundfokuserad               
organisation måste korrekta strukturella mekanismer, processer och incitament vara på          
plats. Dessa gör det möjligt för de anställda att fokusera på kunden och harmonisera              
information och aktiviteter avdelningar emellan. Anställda inom alla delar av en           
verksamhet bör uppmuntras till att arbeta tillsammans med gemensamt intresse för kunden            
i fokus. Att dela kunskaper om kunden är också kritiska för att utnyttja resurserna i ett                
team på bästa sätt.  

Customer involvement 
Customer involvement definieras som i vilken utsträckning kunden är involverad i           
produktdesignprocessen. Kundfokus handlar om att skapa starka relationer med kunderna          
genom att fokusera på ”partnerskaps-arrangemang” och ha mycket direkt kundkontakt.          
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Kontakten bör genomföras via face-to-face-möten och planerade besök. Kunden är en           
integrerad del av ett agilt utvecklingsteam och team uppmuntras till att prioritera en stark              
relation och ett välfungerande samarbete kund och utvecklare emellan. I relationen           
involveras en hög grad av interaktion mellan parterna.  

Customer requirements 
Agila metoder bygger mycket på att få feedback och input från kunderna, snarare än att få                
en färdigdefinierad uppsättning av krav. Agila utvecklingsteam förväntas arbeta tätt med           
kunder för att kunna fånga nya, och förkasta gamla, krav under hela projektets längd. Det               
är viktigt med feedback och information. Detta eftersom kunder kan ha otillräckliga            
kunskaper gällande kravs komplexitet vilket kan leda till stora utmaningar under           
systemutvecklingsprocessen. Dessa utmaningar blir som störst när kunden inte vill eller           
kan engagera sig i processen.  

Customer feedback 
Kundundersökningar blir inte användbara förrän resultaten tillgängliggörs för en         
verksamhets funktionella områden. Team bör få feedback från både kunders klagomål           
såväl som kundnöjdhet. Feedback används som träning vid behov eller för att förbättra             
processer. Kan användas som kompetensutveckling och är ett sätt för organisationen att            
säkerställa att man har människor med rätt kompetens som kan leverera kundfokuserade            
lösningar, och som också har rätt processer för att kunna göra det (Lohan et al. 2011).  
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras hur vi har gått tillväga i forskningsprocessen. Även hur vi valt               
ut informanter och hur datainsamlingen gått till. Slutligen analyseras metodvalet och           
etiska överväganden presenteras. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Vi har valt en kvalitativ ansats eftersom vi vill ha en helhetsförståelse och fullständig bild               
av situationen vi undersöker. Kvalitativa metoder syftar till att ge beskrivande data som             
ofta tas fram genom intervjuer eller observationer. Ansatsen lämpar sig när           
forskningsproblemets karaktär är brett och när forskaren vill förstå informanterna utifrån           
deras personliga perspektiv samt när denne vill ha en så fullständig bild som möjligt av               
informanternas situation (Olsson & Sörensen, 2011). Metoden lämpar sig även när man            
vill har en kvalitativ referensram som utgångspunkt för ett induktivt tänkande. När            
forskning bedrivs induktivt utgår forskaren från upptäckter i verkligheten (ibid, 48). Syftet            
med uppsatsen är att fylla en kunskapslucka och ta fram modeller, beskrivningar och             
kategorier som beskriver ett fenomen. 
 

3.2 Datainsamling 

För att få bästa möjliga resultat har vi valt att samla in vår empiri med hjälp av öppna,                  
semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat tre olika företag som står på olika nivåer i              
deras agila utveckling. Samtliga företag utvecklar sina egna system och kommer på ett             
eller annat sätt i kontakt med de båda projektmetodikerna, agila och traditionella. Genom             
att intervjua de olika företagen och vända oss mot olika roller inom organisationerna ser vi               
att vi får en bred, men kvalitativ, bild på företagen och hur det fungerar och går till hos                  
dem. Vilka deras problem är, hur de överkommer dem och övrig information som har varit               
intressant och givande för oss under arbetets gång (Jacobsen, 2002).  
 
Samtliga intervjuer har genomförts på de olika företagen och medan vi varit där har vi               
blivit ledda genom deras byggnader och då även observerat hur de arbetar fysiskt och hur               
det verkar fungera. Inga “riktiga” observationsstudier, men det har också bidragit till en             
del information gällande hur företagskulturen fungerar. 
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Vi har till och från övervägt att lämna ut enkäter också men vi kom fram till att en                  
kvalitativ studie är den studie som ger det bästa resultatet för oss inom detta ämne och för                 
det resultat vi väntar oss.  
 
Urval 
När vi valde våra informanter riktade vi in oss mot olika företag som arbetar med att                
utveckla olika IT-system. Alltså ett typiskt, icke slumpmässigt, urval (Gunnarsson, 2005).           
De som vi ansåg vara relevanta var människor med olika roller inom IT-avdelningarna             
som hade erfarenhet och därför kunde ge oss bra grund och svar på våra frågor. Människor                
som hade översiktlig vetskap om området och som kunde ge oss en bred syn med fokus på                 
kundrelationerna och hur det fungerade med deras agila arbetsmetodik. Det ledde till det             
typiska, ovannämnda, urvalet (Jacobsen 2002, 201). Detta gav också en blandning av olika             
informanter inom de olika företagen. 
 
Vad vi menar med “icke” slumpmässigt urval är att vi vill göra motsatsen till det välkända                
slumpmässiga urvalet som innebär att man listar samtliga informanter man tror kan ge bra              
information och därifrån slumpmässigt väljer ett antal. Vi ville istället låta företagen själva             
välja vilka informanter de ansåg ha bra koll på det vi ville undersöka. För att det skulle                 
fungera var vi tydliga med vad vi ville undersöka och hade samtal med diverse              
kontaktperson innan för att de tydligt skulle förstå vad och vilka vi ville ha information               
från (Jacobsen 2002, 199). 
 
Genomförande 
Intervjufrågorna utformades utefter det teoretiska ramverket och vad för information vi           
behövde hämta för att kunna analysera företagen med hjälp av det. Vi valde att hålla det                
semistrukturerat och ställa breda frågor för att låta informanterna själva få berätta deras             
hela syn och sedan ta den information vi ansåg bidra till vårt arbete. Vi hade förberett                
ämnen och frågor vi ville få svar på och som vi lät informanten svara öppet på för att                  
denne skulle trycka på det den personligen ansåg vara viktigt att få fram (se bilaga               
1)(Jacobsen 2002). 
 
Intervjuerna ägde rum där informanterna skulle känna sig som mest trygga. På            
hemmaplan. Vi fick komma till de olika företagen där vi också fick en kort rundvandring               
och kunde observera olika fenomen som senare var intressanta för studien. Intervjuerna            
skedde relativt avskilt där informanten själv ansåg vara en bra plats. Detta återigen då de               
skulle känna sig trygga, lugna och opåverkade av sin omgivning (ibid). 
 
Innan intervjuerna bad vi om informanternas godkännande för att få spela in deras intervju              
så vi senare skulle kunna gå igenom den för att få eventuella citat och övrig information                
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korrekt (ibid). Dock missade vi att spela in vår första intervju, vilket ledde till en               
mailkontakt där vi fick ställa ett antal följdfrågor för att förtydliga deras svar. Under              
intervjuerna antecknade vi samtidigt det informanterna sa så gott det gick för att få med               
det vi ansåg vara väsentligt i stunden. 
 

3.3 Analys 
Kategorisering av data är gjord för att förenkla resultatet och få en överblick över den.               
Kategorierna har sin grund i data och är framtagna ur de intervjuer som genomförts              
(Jacobsen, 2002). Först gjordes transkribering av varje intervju. Efter renskrivningen          
delade vi in materialet i generella kategorier för att sedan förfina och konkretisera dem              
med underrubriker. Vi annoterade sedan datan ytterligare för att beskriva en kort            
sammanfattning av en större helhet (ibid). 
 
Genom tabeller grupperade vi enheter i olika kategorier för att hitta likheter, olikheter och              
samband mellan informanternas upplevelser. Efter den analysen utformade vi de          
slutgiltiga kategorierna och utefter dem presenteras resultatet. För att stärka resultatet har            
vi också använt oss av citat.  
 

3.4 Etiska överväganden 
Då vi genomförde intervjuer som var relativt djupgående samt befann oss på            
informanternas arbetsplatser där känslig information finns var vi noga med att informera            
samtliga kring studiens syfte innan intervjuerna skedde samt få deras godkännande. Vi var             
också noggranna med att fråga ifall vi fick spela in intervjuerna och få informanternas              
godkännande i dessa fall. Detta har inte varit något problem för oss, samtliga har varit               
positivt inställda kring studien och kommit med bra och tydliga svar då detta även varit ett                
intressant ämne för samtliga då de själva ser olika problem som de vill ha lösningar och                
förslag kring (Jacobsen, 2002).  
 
Vi har också valt att anonymisera samtliga informanter. Detta då vi önskade att             
informanterna skulle känna en frihet kring intervjuerna och inte anpassa sina ord (ibid).  
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4 Resultat 
Följande avsnitt presenterar den insamlade empirin för att slutligen analysera den utefter            
teorin.  

4.1 Empiri 
Först presenteras fallföretagen. Sedan presenteras leverantörs- och       
beställarorganisationen för varje företag för att få en förståelse för hur verksamheten är             
uppbyggd. Därefter redogörs företagens utvecklingsprocesser och hur man arbetar i den           
tillsammans med beställaren. Därefter presenteras informanternas upplevda utmaningar i         
samarbetet under utvecklingsprocessen, för att avslutas med hur de hanterar          
utmaningarna.  

4.1.1 Organisationens uppbyggnad 

Företagspresentation  
Företag A arbetar med produktutveckling med små- och medelstora företag som sin            
målgrupp. Produkten är en IT-tjänst som är en standardprodukt utan anpassning till            
kunden. Beställaren på företag A är antingen supporten eller de som arbetar med             
affärsutveckling inom företaget. Beställningar görs bland annat utefter trender eller nya           
lagkrav. Företag B är ett stort företag som har sitt huvudsakliga affärsområde inom annat              
än IT. Där är beställaren roller inom antingen affärsutveckling eller övrig verksamhet.            
Företaget har en IT-organisation där man utvecklar både sina egna interna system som ska              
stötta verksamhetens arbete såväl som produkter såsom appar som företagets kunder ska            
använda. Företag C arbetar med produktutveckling till alla typer av företag. Produkten är             
en tjänst där man har en standardprodukt i botten som man sedan anpassar beroende på               
kund. Det finns två typer av beställare, antingen från affärsutveckling eller från supporten.  
 
Företag A är relativt nya på marknaden om man jämför med företag B och C som funnits                 
under en längre tid. Företag B och C har en historia av att arbeta traditionellt med                
vattenfallsmodellen som projektmetod och har fortfarande roller och styrning kvar från det            
arbetssättet.  
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 Företag A Företag B Företag C 

Antal anställda  ca 200 ca 3000 ca 8000 

Företaget 
grundades 

ca 2000 ca 1940 ca 1995 

Huvudsakligt 
affärsområde 

Utvecklar och säljer 
IT-tjänster till små 
och medelstora 
företag 

Annat huvudsakligt 
affärsområde. 
Utvecklar egna 
IT-system 

Utvecklar och säljer 
IT-tjänster till 
Stora, medel och 
små företag 

Figur 2. Företagspresentation 

Beställarorganisationen 
Samtliga företags beställarorganisationer använder sig av roadmaps för att på en hög nivå             
definiera och genomföra verksamhetsmål. Utifrån roadmapen görs en backlogg där man           
utför prioritering av roadmapens delmål. På samtliga företag är det beställarna som            
prioriterar backloggen där man rankar och definierar vilka projekt som ska köras och när.  
 
På företag A och C tar beställarna endast fram satta produktkrav för ett IT-projekt om               
utomstående faktorer kräver det. Utomstående faktorer är till exempel nya lagar som            
måste efterföljas. Annars beställs en produkt utifrån en målbild snarare än en produkt             
utifrån fasta krav. På företag B är beställaren med mer och detaljstyr vad leverantören ska               
leverera än i de andra två företagen. Man arbetar delvis utefter en målbild men det finns                
alltid låsta krav också. Detaljstyrningen vill leverantörsorganisationen komma ifrån och          
man har som målsättning att få beställaren att arbeta mer flexibelt. 
 
På samtliga företag kräver beställarorganisationen ofta leveransdatum och budget från          
leverantörsorganisationen för ett IT-projekt innan beslut fattas om projektstart. 

Leverantörsorganisationen  
I leverantörsorganisationen verkar roller och team med koppling till IT och           
produktutveckling. Rollerna varierar inom företagen men omfattar bland annat         
produktchefer, scrum master eller motsvarande, utvecklare, testare och arkitekter.         
Samtliga företag har utvecklingsteam som arbetar i någon mån enligt Scrum under            
systemutvecklingsprocessen.  
 

 
 

19 



  

Leverantörsorganisationen har till uppgift att realisera affärsutvecklarnas idéer till         
verklighet. Utvecklingsteamens sammansättning skiljer sig lite mellan företagen men         
samtliga innehåller utvecklare och testare. En agil coach eller scrum master är också en              
del av utvecklingsteamet som leder utvecklingsarbetet. I företag B är den agila            
projektmetodiken relativt nyimplementerat, bara ca 2 månader. De andra har arbetat agilt            
inom leverantörsorganisationen länge. 
 
På företag A är utvecklingsteamen helt autonoma och har ansvar över hela processen från              
beställarens idé till slutgiltig deploy. Personer från utvecklingsteamet är med från början            
till slut i hela produktutvecklingsprocessen. De arbetar i 2 veckorssprintar med ett            
retroperspektiv efter varje sprint där man inom teamet utvärderar hur sprinten har gått och              
vad man kan göra bättre. På företag B får utvecklingsteamen i stor utsträckning fasta krav               
från beställaren som de ska implementera i en lösning. Teamen har ansvar för att bryta ner                
kraven, skapa en lösning utefter dem, planera implementeringen av den i verksamheten,            
verifiera kraven och sedan testa den. Slutligen görs en demo till verksamheten som gör              
acceptanstest innan deploy. På företag C får utvecklingsteamen en målbild och krav som             
de bryter ner och arbetar med i sprintar. Efter varje sprint görs en demo av någon från IT,                  
inte nödvändigtvis utvecklarna själva. IT-chef och produktchef är närvarande vid          
sprintdemos. 
 

4.1.2 Utvecklingsprocessen i ett IT-projekt 

Först beskrivs hela utvecklingsprocessen för varje fallföretag i ett utvecklingsprojekt.          
Sedan tydliggörs vilka roller som är inblandade i vilken delprocess för att kunna avläsa              
hur involverad beställaren är i varje företags utvecklingsprojekt. 

Utvecklingsprojekt på företag A 
På företag A startar ett utvecklingsprojekt med ett behov från affärssidan. Därefter görs en              
prototyp utifrån en målbild med roller från både beställare och leverantör. Utifrån            
prototypen tas beslut om projektet ska gå vidare. Därefter spikas backlogg av ansvariga             
från beställare och leverantör. Demo görs efter varje sprint av utvecklingsteamet för att             
visa vad man gjort. Demon visas för produktägaren och eventuellt andra externa            
intressenter. Efter testdemos deployar man. Utvecklingsteam visar för intressenter från          
både beställare & leverantörssidan. 
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Figur 3: Översiktlig utvecklingsprocess på företag A. 

Utvecklingsprojekt på företag B  
Beställning av projekt görs från verksamheten genom att de på hög nivå beskriver vad som               
ska levereras och vad som förväntas av projektet. Fasta krav sammanställs. Överlämning            
av plan och krav sker sedan till utvecklingsteam som arbetar i en hybridlösning med både               
agila och mer traditionella projektmetodiker. IT försöker tidigt att uppskatta en prislapp            
för utvecklingsprojektet och göra upp en grov tidplan för projektet eftersom detta är ett              
krav från verksamheten. Demo av lösningen görs av IT till beställaren vid behov under              
utvecklingsperioden. När slutgiltiga funktionstest är gjorda och godkända av utvecklarna          
deployas produkten och testas av beställare. Då får de möjlighet att ställa frågor. När              
beställaren godkänner deployen rullas produkten ut och projektet är slut. 

                                            
Figur 4: Översiktlig projektutvecklingsprocess på företag B. 
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Utvecklingsprojekt på företag C  
En beställning av ett projekt kommer från Affärssidan. Roller från IT gör, tillsammans             
med motsvarande roller från affärssidan, upp en roadmap för att sätta mål för vad              
utvecklingsprojektet ska generera. Tillsammans med produktägare och arkitekter planeras         
sedan lösningen så den möter behovet och målet som bestämts på roadmapen. Efter varje              
sprint görs en demo av någon från IT, inte nödvändigtvis utvecklarna själva. IT-chef och              
produktchef är närvarande vid sprintdemos. 

 

Figur 5: Översiktlig projektutvecklingsprocess på Företag C. 
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Sammanställning av beställarens involvering i utvecklingsprocessen under ett        
IT-projekt 
 

 Företag A Företag B Företag C 

Analysfas Beställare Beställare Beställare 

Planering av 
roadmap för 
lösningens mål 

Beställare, 
Leverantör 

Beställare Beställare, 
Leverantör 

Planering av 
lösning för 
säkerställning av 
att den möter 
roadmapens mål 

Beställare, 
Leverantör 

Leverantör Beställare, 
Leverantör 

Dagligt 
utvecklingsarbete 
med Scrum i 
sprintar 

Utvecklingsteam, 
produktägare 

Utvecklingsteam Utvecklingsteam 

Sprintdemo Leverantör, IT-chef, 
beställare 

Beställare Leverantör 

Test Utvecklingsteam 
 
 

Utvecklingsteam 
 

Utvecklingsteam, 
ibland Beställare 

Slutdemo Leverantör, 
Beställare 

Leverantör, 
Beställare 

Utvecklingsteam 
eller produktägare 

Deploy  Beställare Beställare Beställare 

Feedbackprocess Beställare och 
Leverantör  

-  -  

 
Figur 6. Sammanställning involvering i utvecklingsprocessen 
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4.1.3 Utmaningar i samarbetet mellan leverantör och beställare i ett         
utvecklingsprojekt 

Informationsförlust 
En stor utmaning är enligt samtliga företag att det finns så många delar i en               
utvecklingsprojekt och därför är det svårt att få till ett bra flöde genom hela              
utvecklingsprocessen. Det finns risk för informationsförlust när roller från de olika sidorna            
arbetar med olika delar och inte är med i hela utvecklingsprocessen från idé till produkt.               
Det är i gapen mellan olika team och roller som det enligt företag C kan uppstå                
informationsförlust och det finns risk för att tappa huvudsakliga målet på grund av det. Ju               
längre led som finns, desto större är risken enligt samtliga företag. 
 

”Jag upplever att alla är väldigt duktiga på att arbeta i sin del av verksamheten.               
Utvecklarna, supporten, produktägarna, alla är alla jätteduktiga. Men hur gör vi           
för att säkerställa att alla som är involverade av kedjan förstår den här helheten?              
Varför vi gör detta och för vem gör vi detta. Vad ska lösningen göra och hur ska                 
den fungera? Hur blev den? Det här flödet av förståelse för funktionen från A till               
Ö. Det finns en risk att det blir viskleken.” - Företag C 

 
Företag A har optimerat sina roller och team för att komma bort från den traditionella               
beställarsidan och leverantörssidan och arbeta närmare varandra. Detta för att minska           
risken för informationsförlust och skapa en bredare förståelse för alla inblandade i            
projektet. Företag A har en produktägare från IT-sidan vars syfte är att sitta i ett speciellt                
team tillsammans med både utvecklingsteam och affärsutvecklare för att minska gapet           
mellan beställare och leverantör och ”verka i gränslandet”.  
 
Även företag C har en motsvarande produktägarroll som tar fram mål och strategier för              
utveckling och samordnar med krav och behov från affärssidan till utvecklingsprojekt. De            
lägger in projekt i roadmaps och ansvarar för att leveranser sker på överenskommen tid till               
beställare.  
 
Företagsstrukturen 
På företag B är beställare och leverantör i dagsläget två separata delar som mestadels bara               
interagerar med varandra i början och slutet av ett utvecklingsprojekt. Men man jobbar             
mot att tillsätta nya roller, mer lika de som företag A och C har, för att komma över gapet                   
mellan enheterna. Hos företag B har exempelvis inte verksamheten några roller som kan             
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möta IT och informanten beskriver det som att man inte förstår varandra. Informanten             
beskriver att IT och verksamhet behöver ha kunskap om varandra men den bron har varit               
stängd tidigare. 
 

”För att stänga cirkeln tror jag att nyckeln är att de som skriver kraven måste               
godkänna att det fungerar. Jag tror inte på att någon annan än de som skriver               
kraven ska verifiera att systemet uppfyller målen” - Företag B 

 
Företag C tycker också att gapet mellan beställare och leverantör existerar och kan vara              
problematiskt. Informanten säger att det visar sig bland annat genom att kraven från             
beställaren måste vara genomlysta ur både användarperspektiv och ett tekniskt perspektiv           
för att alla inblandade ska veta vart man är påväg och att projektet uppfyller det slutgiltiga                
målet. Men så är inte alltid fallet.  
 

”Överlämningen av kraven till utvecklingsteamen är problematiskt för att inte alla           
inblandade förstår helheten” - Företag C 

 
På företag C är den som kan kraven inte den slutgiltiga testaren vilket gör att man inte kan                  
säkerställa att det slutgiltiga målet med hela projektet har uppfyllts. Man vet bara om              
funktionerna är uppfyllda eftersom det är de som testas av utvecklarna.  
 

”Hade vi kunnat ta mer tid och fokusera på och vilja jobba på att bli bättre så tror                  
jag att vi i längden hade fått bättre kvalitet i vår produkt. Men vi hade då också                 
fått sänka produktionstakten ganska mycket. När den affärsmässiga delen då med           
tighta deadlines, mycket krav, stora saker som måste fixas NU, NU så är det svårt               
att jobba med feedback, det är mycket lättare att falla tillbaka på det gamla då”. -                
Företag C 

 

4.1.4 Hantering av utmaningar i samarbetet mellan leverantör och beställare i ett            
utvecklingsprojekt 
 
Informationsförlust 
För att minska risken för informationsförlust och se till att samtliga på företaget arbetar              
mot samma mål har företag A implementerat en målstyrningsmodell. Modellen bygger på            
att man har ett strategiskt mål som ska genomsyra hela verksamheten. Det stora målet              
bryts sedan ner i flera mindre som varje utvecklingsteam arbetar med. Både strategiska             
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målet och delmålen definieras per kvartal. På så sätt kan man undvika att sätta årsmål och                
man kan därmed arbeta mer flexibelt.  

 
”Vi styr på en övergripande nivå och bestämmer vad som är viktigt men på det här                
sättet slipper man detaljstyra vad alla ska göra.” - Företag A 

 
Företag B är i dagsläget i ett förändringsarbete för att knyta verksamheten och IT närmare               
varandra. På så sätt försöker man undkomma gapen och informationsförlusten däremellan.           
Men det beskrivs som en svår utmaning att få det att lira ihop. Sedan ett halvår tillbaka har                  
man implementerat ett nytt arbetssätt på företag B med nya roller för att knyta              
verksamheten närmare IT. Man har anställt business analysts som ska verka mellan IT och              
verksamhet och vara med och prioritera IT-projekt och backloggen. Den ska även arbeta             
med verksamhetskrav och hålla ihop de två enheterna. Målet är att verksamheten ska             
bygga kompetens kopplat till IT för att få ihop flödet. Företag B ska också börja arbeta                
mer med användarfall för att definiera mål och flödet istället för satta krav.  
 
Även företag C har ändrat om i sina roller och dess ansvarsområden för att samarbeta               
tightare med verksamheter och arbeta mot mer gemensamma mål och minska risken för             
informationsförlust. Man har försökt kapa led för att undvika ett glapp i            
informationsflödet. En ändring är att produktägaren idag arbetar mer “hands on” nu än             
tidigare och att business analysts (från verksamhetssidan) och produktägaren (från          
IT-sidan) arbetar tightare i team nu än vad man gjorde förut.  
 

”Numera lämnas inte bara krav över från verksamheten utan man har           
komprimerat leden och fler personer är inblandade i längre utsträckning. Jag           
skulle dock kunna tycka att man bör korta leden ännu mer, dvs göra om rollerna               
mer. Att BAs även ska göra tester för att de kan målen och inte bara funktionella                
kraven.” - Företag C 

 

Företagsstrukturen 
Företag A upplever att det är problematiskt att man på strategisk nivå inte främjar agil               
projektmetodik fullt ut. Tidigare har man arbetat med budgetår som kräver att IT behöver              
planera sina releaser i förväg. Sådana krav på utvecklingsprocessen vill leverantörssidan           
inte låsa sig vid.  
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”Vi inom utveckling vill arbeta med stor osäkerhet, så funkar den agila            
projektmetodiken. Organisationen vill arbeta med mer säkerhet och vet när och           
vad saker ska levereras. De vill jobba med till exempel budgetår.” - Företag A 

 
Nu har företag A dock gått mer mot att jobba med prognoser istället för budgetår. På så                 
sätt behöver man inte längre planera flera releaser framåt utan man kan planera en i taget.                
Det är ett steg på vägen mot att få organisationen att stötta den agila projektmetodiken. 
 
Även företag B upplever att företagsstrukturen inte främjar samarbetet mellan beställare           
och leverantör i en agil utvecklingsprocess. Genom att ha kvar gamla strukturer som inte              
är anpassade till ITs önskemål att arbeta mer agilt stöttar man inte samarbetet. Företag B               
tror att det grundar sig i att man arbetar i en ”gammal organisation” med traditionella               
roller och processer som är svåra att ändra. Att de inte är ett renodlat teknikbolag är också                 
något som de tror försvårar för deras argumentation för att bli mer agila i hela företaget.                
De beskriver att det är en utmaning att få samarbetet mellan leverantör och beställare ”att               
lira ihop” eftersom den traditionella projektmetodiken på många sätt krockar med den            
agila.  
 

”Beställarorganisationen är fortfarande väldigt traditionellt uppbyggd och man        
vet inte mycket om agil utveckling i IT-projekt. Det är ett problem.            
Kompetensnivåerna är helt olika. Verksamheten vill ha en budget, de vill ha satta             
krav och de vill ha datum för leverans. De har väldigt traditionella parametrar             
som de vill ha för så har man alltid haft det. Vi ser världen på olika sätt”. -                  
Företag B 

 
Varje låst parameter bidrar till en större utmaning i utvecklingsprocessen.          
Leverantörssidan på företag B önskar att arbeta mer agilt med en mer flexibel målbild än               
verksamheten. Samtliga företag är överens om att det är problematiskt att           
verksamhetssidan ofta vill ha ett datum när saker och ting ska vara klart. Men det är svårt                 
för leverantören att förutspå.  
 

”Egentligen skulle man vilja säga att man jobbar mot någon form av mål, och              
säga att målet är att vi vill leverera en funktion till en viss del iallafall färdig, att                 
man går efter det istället för datum. Men vi kan aldrig släppa att vi måste följa                
någon typ av kalenderpunkt också.” - Företag C 
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”Vi får kanske höra i november ‘vad ska ni leverera i oktober i fjärde kvartalet               
nästa år?’ men jag har ingen som helst aning. Så tidigare år har jag bara hittat på                 
lite. Det finns ingen anledning att jag ska fundera ut det för att jag kan vara helt                 
säker på att det kommer inte bli som jag säger. Därför är det onödigt för mig att                 
fundera på det. Så då kan jag lika gärna hitta på någonting.” - Företag A 

 
”Verksamheten vill ha någonting om 2 dagar, men så jobbar inte vi. Vi vet inte               
deras roadmap eller vart de är påväg i det långa loppet”. - Företag B 

 
 
Som ett annat sätt att hantera gapet mellan leverantör och beställare har företag A ordnat               
gemensamma frukostar mellan beställare och leverantör. De ser det som ett sätt att             
överkomma klyftorna mellan avdelningarna och öka kommunikationen däremellan.        
Företag B har årliga, interna IT-konferenser där de bjuder in alla inom organisationen att              
diskutera IT, digitalisering och trender med samma syfte som företag As frukostträffar, för             
att öka förståelsen, kommunikationen och kunskapen om varandra. 
 

 

4.2 Analys 
Följande kapitel avser att analysera den insamlade empirin. Analysen sker med hjälp av             
det konceptuella ramverket som presenteras i teoridelen. Analysen görs för att få en             
uppfattning om hur väl företagen samarbetar med kund jämfört med hur man bör göra              
det.  
 
Customer knowledge 
Customer knowledge handlar om att leverantören bör lära känna sin beställare för att             
förstå vad det är den vill ha. Enligt ramverket bör undersökningar genomföras bland             
beställarna för att öka kunskapen och förståelsen beställare och leverantör emellan. 
 
Företag A arbetar med undersökningar genom att de har retroperspektiv efter varje sprint             
och avslutat projekt med beställaren för att kunna förbättra sina processer. De har också              
sin målstyrningsmodell som man kan tolka som en kunskap om beställarna eftersom syftet             
med den är att säkerställa att man jobbar mot samma mål. På företag B och C hade man                  
svårare att lära känna beställarna och förstå dem. Företag C arbetar dock också med              
roadmaps vilket kan tolkas som ett sätt att förstå kunden eftersom de tar fram dem               
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tillsammans.  
 
Enligt ramverket bör korrekta strukturella mekanismer, processer och incitament vara på           
plats för att öka koordineringen och samarbetet. Detta upplevde både företag B och C              
problem med. De tyckte sig inte ha optimalt matchande strukturer, rutiner eller roller som              
optimalt främjar samarbetet. Företag A däremot hade mer matchade roller och           
kontinuerlig kontakt med beställare för att få feedback vilket ledde till att de kunde ha               
större fokus på beställare och harmonisera information och aktiviteter avdelningarna          
emellan. Detta tolkar vi som att incitament finns på plats för att främja kundfokus och               
därmet möjliggör för ett nära samarbete. 
 
Samtliga företag var eniga om att det behövdes mer kunskap och förståelse i hela              
verksamheten för varför leverantörsorganisationen arbetar enligt agil projektmetodik, vad         
det är och hur. Företag A hanterade detta genom att träffas mer naturligt genom              
gemensamma frukostar där leverantör och beställare kan prata fritt med varandra. Syftet            
var att man ska få ökad förståelse och en bättre relation med varandra som sedan kan                
gynna samarbetet. Företag B hade infört årliga IT-träffar där de diskuterar IT och vad              
företaget håller på med på den fronten. Syftet var att öka den generella förståelsen inom               
organisationen, framförallt bland beställarna. 
 
Customer involvement 
Vad man kan utläsa av resultatet är att företag A har mest involvering från beställarsidan i                
sin utvecklingsprocess, ganska tätt följt av företag C. På företag B arbetade avdelningarna             
mer isolerat och de hade tydligare gränser mellan beställare och leverantör.  
 
Företag Cs beställare och leverantör gör sin roadmap tillsammans via deras produktchef            
som också håller samman och skapar helheten mellan de båda samt stämmer av med deras               
affärssida att informationen är korrekt uppfattad och sammanställd. Dock var beställarna           
ganska lite involverade i själva utvecklingsprocessen därefter. 
 
Företag B är som tidigare nämnt i utvecklingsarbete kring att få samarbetet att fungera på               
ett bättre sätt och har nyligen börjat arbeta liknande som företag C med en mellanhand, en                
business analyst, mellan leverantör och beställare. Det är bland annat för att öka             
involveringen av beställaren. 
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Företag As beställare var alltså till skillnad från företag B och C involverade genom hela               
utvecklingsprocessen och gav återkoppling och feedback under hela projektet. På företag           
B och C var beställaren involverad framförallt vid initiering och avslut av projektet.  
 
Enligt ramverket handlar customer involvement också om att ha face-to-face-möten med           
kunden. Detta följer företag A genom att ha frukostmöten med beställare och kund. Vad              
gäller företag B och C är detta svårare då beställare och leverantör i många fall inte sitter i                  
samma lokaler.  
 
Customer requirements 
Enligt ramverket bör man arbeta med krav utifrån en målbild snarare än fasta produktkrav.              
Det följer företag A genom att de har en målstyrningsmodell som hela verksamheten             
arbetar efter. Ibland måste de dock anpassa sig till fasta krav om det krävs av en högre                 
nivå såsom lagar.  
 
På företag B däremot kommer en beställning med fasta produktkrav vilket försvårar            
arbetet för utvecklarna. Man arbetar inte så tätt tillsammans med beställaren som man             
önskar från leverantörens sida. De har svårt att förnya krav under utvecklingens gång och              
därmed har man också svårt att arbeta flexibelt. Beställaren vill ha en säkerhet på vad de                
ska få levererat från början istället för att involvera sig i hela processen. Det är ett sätt för                  
beställaren att ha kontroll över exakt leverans och en orsak till att leverantören på företag               
B upplever utmaningar med systemutvecklingsprocessen.  
 
Företag C arbetar mot mål men har ibland likt företag A fasta produktkrav om det krävs                
från högre nivå. I vissa fall har de även fasta produktkrav från beställaren. Företag C               
pratade mycket om flödet av krav och att alla inblandade måste förstå vad kraven kommer               
ifrån och varför de behövs.  
 
Samtliga företag pratade också om fasta krav såsom datum och att beställaren ofta vill ha               
en fast leveranstid. Detta upplevdes som ett problem.  
 
Customer feedback 
Det enda av företagen som arbetar med kontinuerlig feedback från beställaren under            
utvecklingsprocessen är företag A. De har feedbackloopar efter varje sprint där beställaren            
är involverad och får uttrycka sina åsikter. Övriga företag har inga etablerade            
feedbackprocesser under utvecklingens gång. Informanten på företag C nämnde att de           
skulle vilja arbeta mer med feedbackprocess i alla fall efter varje projekts avslut. Men den               

 
 

30 



  

tiden har prioriterats bort och istället lagts på fler produktioner. Utan feedback är det svårt               
att förbättra processer till nästa gång. Dock har de ju en typ av feedbackprocess när               
prototypen testas i slutfasen av ett projekt. Men detta är enligt ramverket undermåligt.  
 
Företag B arbetar också med feedback endast när beställaren ska testa prototypen i slutet              
av varje utvecklingsprocess. Det är då svårt för utvecklarna att rätta till fel under              
utvecklingsprojektets gång vilket kan få stora konsekvenser.  
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5 Diskussion  
I följande avsnitt diskuterar vi vår analyserade empiri från föregående kapitel.           
Diskussionen förs utefter ramverkets faktorer och tidigare forskning. Slutligen analyserar          
vi även tillförlitligheten och reflektioner sker över vår metod. 

5.1 Resultatdiskussion 
Huruvida resultaten från vår studie är generaliserbara eller ej kan diskuteras eftersom            
studien är baserad på endast tre företag. Dessa tre hade kommit olika långt i sin agila                
utveckling och arbetat med projektmetodiken olika länge. Deras utvecklingsprocesser såg          
dock liknande ut men man hade arbetat enligt de agila principerna olika länge vilket kan               
göra det svårt att generalisera. 
 
Customer knowledge 
Företag B och C har inte lika stöttande strukturer och incitament som företag A har för att                 
ha överhuvudtaget ges möjligheten till att ha ett tätt samarbete med deras beställare och              
med ett kundfokus. Vi tror att detta beror på att man i båda fallen är en gammal                 
organisation med många traditioner och en historia av att arbeta traditionellt. Företag A är              
ett mycket yngre företag som redan från start arbetat mer eller mindre enligt agila              
projektmetodiker. Värt att nämna är också att man är markant färre anställda på företag A               
än på B och C, vilket vi tror gör att strukturella förändringar mot den agila metodiken inte                 
tar lika lång tid. Man kan vara mer flexibel ju färre förändringen påverkar. Med fler               
personer i en verksamhet ökar också antalet inblandade personer i ett projekt. Antalet led              
är något som just företag B och C tycker är problematiskt med informationsförlusten som              
uppstår däremellan. En verksamhet som från början är anpassad enligt den agila            
metodiken kan man tänka sig ger en mycket enklare agil resa. Istället för att försöka               
förändra en gammal och traditionell verksamhet. 
 
En annan faktor som vi tror påverkar ramverkets faktor, och är värd att ta i beaktning när                 
man pratar om möjligheterna till kundfokus, är att samtliga på företag A arbetar i en och                
samma lokal. Detta är inte fallet på företag B och C vilket vi tror kan påverka relationen                 
negativt mellan beställare och leverantör för att man inte träffas fysiskt. Möten på distans              
främjar, enligt ramverket inte kommunikationen på samma sätt som fysiska möten. 
 
Customer involvement 
Resultatet visar att utvecklingsprocessens faser är ganska lika på samtliga företag. Vad            
som framförallt skiljer sig är till vilken grad och när beställaren är involverad i processen.               
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Vad man kan utläsa är att företag A har mest involvering från beställarsidan i sin               
utvecklingsprocess. De är också de som arbetar mest enligt det konceptuella ramverkets            
rekommendationer. De har flest rutiner och processer på plats för att stötta de agila              
utvecklingsteamen till att arbeta nära beställaren och med ett ”kundfokus”.  
 
Talluri & Haddad (2014) skrev i sin forskning att det är svårt att hitta kunder till                
utvecklingsprojekt som är tillgängliga under hela processen. Man kan förstå att detta är ett              
problem när det handlar om externa kunder, men vi trodde att problemet skulle vara              
mindre när det handlar om den interna kunden. Men det visade sig vara fel eftersom man                
på både företag B och C hade utmaningar med att få beställaren involverad under hela               
utvecklingsprocessen. De hävdade också att det är svårt att få feedback från extern kund,              
detta stämmer också in på vårat resultat. Det bekräftar också att det är en orsak till att det                  
blir svårt för utvecklingsteamen att arbeta agilt. Det verkar således inte vara någon             
skillnad på problemområdena när kunden är extern eller intern, och det är inte lättare att få                
kunden (eller beställaren i vårt fall) att arbeta mer flexibelt och med en större involvering               
trots att man arbetar på samma företag.  
 
Customer requirements 
Keller et al. (2017) och Neur et al. (2005) skriver att det måste råda en kultur med tillit och                   
respekt mellan anställda på företaget för att man ska samarbeta bra med varandra. Vi tror               
att detta är mycket enklare för företag A som bara är 200 personer, än på företag C som är                   
8000 personer. Företag C arbetar med fler olika personer som dessutom befinner sig på              
olika platser i Sverige. Vi tror det försvårar möjligheterna till en gemensam utbredd kultur              
och att det i sin tur påverkar deras problem i samarbetet mellan beställare och leverantör.               
Detta kan vara ett svar på varför beställarna fortfarande vill detaljstyra slutprodukten mad             
på förhand fasta krav. Man litar inte på varandra och har ingen kultur med direkt tillit. 
 
Customer feedback 
På företag B arbetar avdelningarna mer isolerat och de har mer tydliga gränser mellan              
beställare och leverantör. På företag A arbetar man mycket med feedback till skillnad från              
de andra företagen. Samtliga leverantörer på företagen upplever att informationsförlust är           
en stor risk och problematik i samarbetet med beställaren. Man är överens om att den kan                
bero på långa led mellan beställare och leverantör, samt att beställaren inte har en              
helhetsförståelse för agila utvecklingsprocesser. Att företag C prioriterade bort sin          
feedbackprocess för att kunna producera mer och snabbare tror vi är en quick fix-lösning              
som inte kommer gynna företaget i längden. För att kunna förbättra sin utvecklingsprocess             
krävs feedback för att man ska kunna konkretisera vad som kan göras bättre och minska               
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frustrationen som kan uppstå mellan beställare och leverantör. Det är svårt att inte göra om               
misstag om man inte vet vilka misstag som begåtts eller varför.  
 
Hantering av utmaningar 
Hur man hanterade utmaningarna i samarbetet skiljde sig på fallföretagen. Vad man kan             
utläsa är att det skulle behövas ganska omfattande förändringar i hela organisationen för             
att leverantör och beställare ska kunna mötas bättre. En konkret sak som både företag B               
och C arbetar med är att förnya roller så att beställaren på ett naturligt sätt ska involveras                 
mer i utvecklingsprocessen än den har gjort innan. Företag C nämner att man tidigare har               
kortat led men att det borde göras ytterligare.  
 
Företag A hade inga jättestora utmaningar i samarbetet som de gjorde någonting åt i              
dagsläget. De förbättrar hela tiden sina processer genom finjusteringar under          
feedbackprocessen. Den enda konkreta utmaningen med beställaren var att den ofta ville            
ha leveransdatum, men det gjordes inget åt det i dagsläget.  
 
Tidigare forskning 
Resultatet bekräftar studien av Kuranuki et al. (2014) om att det är svårt att arbeta internt                
enligt två olika projektmetodiker och att krockar förekommer i projektmetodikerna när           
man har olika förhållningssätt till hur arbetsprocesser ska utföras. Enligt Keller et al             
(2017) är ett skifte från traditionell till agil projektmetodik en omfattande förändring som             
berör alla delar av verksamheten. Alla faktorer som Keller et al. tar upp bekräftar resultatet               
att informanterna också upplever. Keller hävdar att motsättningar till agila principer ofta            
finns hos chefer som är ovilliga att ge upp tidigare hierarkier och traditioner till förmån för                
nya agila arbetsprocesser. Detta är inget vi fått bekräftat att det är just därför som man inte                 
arbetar mer agilt inom fallföretagen, men något man kan tänka sig stämmer. Ett annat              
alternativ till svårigheter skulle kunna vara att leverantören misslyckats med att motivera            
för övrig organisation varför agil utveckling skulle gynna hela företaget. Man kanske            
också har misslyckats med att kommunicera vad som krävs av hela verksamheten för att få               
det att fungera. Leverantören kanske egentligen inte ens vet det själv.  
 
 

5.2 Tillförlitlighet 
Reliabiliteten i denna undersökning anser vi vara hög. Detta då informanterna har            
intervjuats enligt rekommendationer från Jacobsen (2002). Vi har också varit medvetna           
om undersökareffekten och därför låtit dem prata fritt kring ämnet. Det teoretiska            
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ramverket anser vi vara ett relevant ramverk då det tagits fram av forskare. Kritik skulle               
kunna vara att det endast bygger på två fallföretag.  
 
Våra informanter var mycket intresserade av ämnet vilket bidrog till ett stort engagemang             
från deras sida under intervjuerna och en stor öppenhet kring de frågor vi sökte svar på. 
 
Gällande studiens validitet skulle vi även vilja påstå att den är hög. Detta då vi intervjuat                
tre olika företag på en djupare nivå och kunde dra paralleller mellan dem för att senare                
kunna öppna för generalisering. Dock är vi medvetna om att resultatet kan skilja sig              
mellan övriga företag och vi inbjuder till vidare och/eller fördjupad forskning inom detta             
ämne bland fler företag för att validera och utöka vår studie ytterligare. 
 

5.3 Metodreflektion 
Vårt metodval samt val av genomförande var lämpligt för vår studie. Vi fick ut extremt               
mycket information av att intervjua de olika företagen. Mer än vad vi egentligen behövt.              
Det har lett till att mycket tid har gått åt att få ut det väsentliga ur intervjuerna samt                  
strukturera upp det på ett bra och lättförståeligt sätt. Dock har det givit oss som               
undersökare och författare en djupare förståelse kring problematiken vilket underlättat när           
vi sammanfattat det i uppsatsen.  
 
Vi anser vidare att det var bra att det var semistrukturerade, öppna, intervjuer av samma               
anledning som ovan. Också att vi befann oss på de olika företagen när intervjuerna skedde               
då det gav ytterligare en bild av dem och deras olika kultur.  
 
Att vi sedan analyserade vår insamlade empiri mot det teoretiska ramverket för att             
undersöka de olika företagens kundfokus gav enormt mycket. Det visade tydligt vilka            
områden de olika företagen la fokus på och det var relativt enkelt att se vad som kunde                 
förbättras. Det gav också en förklaring till hur företag A kunde prestera bättre inom den               
agila metodiken kontra företag C exempelvis, trots att de båda arbetat agilt under flera år.  
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6 Avslutning 
I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsats samt förslag till hur vår forskning             
kan kompletteras. 

6.1 Slutsats 
Faktorerna som leverantören upplever påverkar deras samarbete med beställaren handlar i           
grunden om att man har olika syn på hur projekt ska drivas. En faktor är att beställaren                 
inte är tillräckligt involverad under utvecklingsprocessen och utvecklingsteamen kan         
därmed inte arbeta så flexibelt som de önskar. En annan faktor är att beställaren vill ha                
kontroll över slutprodukten genom att beställa en produkt utifrån på förhand fasta            
produktkrav, till en fast kostnad som ska vara klar ett visst datum. Detta påverkar              
samarbetet negativt eftersom även detta hämmar utvecklingsteamets möjligheter till att          
arbeta agilt.  
 
Utmaningarna som uppstår i samarbetet är att få beställare och leverantör att förstå             
varandra och ha en kontinuerlig kommunikation. Utvecklingsteamet behöver kontinuerlig         
feedback på inte bara produkten utan även på arbetsprocessen för att kunna anpassa sin              
produkt och säkerställa att man gör rätt saker. Utan involvering och feedback från             
beställaren finns det risk för att information går förlorad och att utvecklingsprocessen            
därmed blir ineffektiv. För att överkomma utmaningarna behöver en hel företagsstruktur           
anpassa sig till att stödja den agila projektmetodiken med roller, rutiner och incitament på              
alla nivåer. Samtliga behöver arbeta mot samma mål och det räcker inte med att bara               
leverantören arbetar enligt agila principer för att få en effektiv agil utvecklingsprocess.  
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Det hade varit mycket intressant att undersöka beställarens uppfattning om vilka faktorer            
den tycker påverkar samarbetet med leverantören. På så sätt kan man få en mer komplett               
bild av utmaningarna. Det hade även varit intressant att intervjua personer på ledningsnivå             
för att se hur de ställer sig till den agila och flexibla arbetsmetodiken.  
 
För att validera denna uppsats resultat hade samma studie också kunnat göras på fler              
företag. Det hade också varit intressant att göra studien inom den offentliga sektorn för att               
se om man upplever samma problem där med de extra regler, lagar och strukturer som de                
måste följa.  
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Slutligen upplever vi att uppsatsens ämne är mycket aktuellt. Flera på vår väg genom              
denna process ville läsa vår uppsats när den var färdigställd då igenkänningsfaktorn var             
hög och många upplever samarbetet mellan beställare och leverantör som en komplex            
utmaning utan att direkt veta hur man ska ta sig runt det. 
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Bilagor 
Bilaga 1, intervjufrågor 
 

1. Vad är din roll? 
2. Vad utvecklar ni för system?  
3. Vilka inom företaget är beställare? Roller? (verksamhets-/affärssidan?) 
4. Hur ser en typisk utvecklingsprocess ut idag? Från beställning till leverans.  
5. Hur sker överlämning?  
6. Hur arbetar ni i dag? Metoder? Tex Scrum osv? 
7. Vilka roller finns i teamen? 
8. Finns det några faktorer som påverkar relationen utvecklare- beställare? Eller hur           

ser den relationen ut? 
9. Kan relationen mellan beställare och utvecklingsteam se olika ut beroende på vem            

beställaren är? (man kanske arbetar bättre med en beställare än en annan). Vad             
beror detta på? När fungerar det bra och när fungerar det inte?  

10. Finns det några konkreta problem/utmaningar? 
11. Vad gör ni för att överkomma dessa problem/utmaningar? 
12. Har ni haft tidigare problem/utmaningar som ni har löst idag?  
13. Vilket anser du är det största problemet/den största utmaningen i relationen mellan            

beställare och utvecklingsteam? 
14. Vilka faktorer tycker du är viktiga i en optimal agil utvecklingsprocess? (tex            

många leveranser, involvering från affärssidan?) 
 

15. Vad inom relationen skulle du rekommendera oss att fördjupa oss inom? 
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