
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATT PRAKTISKT SÄTTA KUNDEN I CENTRUM 
 

En utvärdering av en organisation som har implementerat ett 

agilt arbetssätt utifrån metodiken Scrum. 
 

Författare: Caroline Nilsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete  

Huvudområde: Kvalitetsledning 

Högskolepoäng: 15 hp 

Termin/år: Vårterminen 2019 

Examinator: Håkan Wiklund 

Handledare: Maria Eriksson 

Kurskod: KA005A 

Utbildningsprogram: Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp.  

  



 

2 
 

Förord 
 

De två senaste åren har jag deltagit på en utbildning i Kvalitetsutveckling och Ledarskap, vid 

Mittuniversitetet. Utbildningen är på avancerad nivå och omfattar 60 hp. Två gånger per 

termin har jag rest från Stockholm upp till campus i Östersund. Under utbildningen har jag 

skaffat mig vänner som jag kommer att hålla kontakten med även efter utbildningen och jag 

har lärt mig mycket om offensiv kvalitetsutveckling och ledarskap. Kunskaper som jag får 

möjlighet att djupdyka i konkret med denna uppsats, samt lärdomar jag bär med mig in i 

yrkeslivet.  

 

Jag vill tacka den organisation som jag har fått möjligheten att jobba med under detta 

examensarbete som omfattar 15 hp. Jag vill tacka alla medarbetare som deltog i de 

djupintervjuer som genomfördes och för det engagemang jag fick från samtliga.  

 

Hela min familj har stöttat och motiverat mig under utbildningen och ett tack vill jag även ge 

min pojkvän, som verkligen varit ett stöd för mig under uppsatsens mest intensiva perioder. 

Ett tack går också till min handledare Maria Eriksson, som guidat mig genom hela processen.   

 

 

Caroline Nilsson  

 

Maj 2019 

Stockholm 

 

 

  



 

3 
 

Sammanfattning 
 
 
Forskningen grundar sig på att det finns en kunskapslucka i utvärderingar av företag som 

praktiskt implementerar arbetsmetoden Scrum. Det finns tydliga samband mellan kulturen i en 

organisation och hur denna kan effektivt och framgångsfullt implementera ett agilt arbetssätt 

(Ilvari, Ilvari, 2011). Forskaren gjorde en semistrukturerad intervjuform med 7 medarbetare. 

Syftet utvärderar implementering av Scrum som metod samt hur organisationen jobbar med 

kundinsikter. Resultatet visar att en majoritet av medarbetarna upplever ett högre engagemang 

och större motivation tack vare det nya arbetssättet. Att sätta kunden i centrum är ett arbete 

som kräver stort fokus och då inte minst från organisationens ledare. Här har organisationens 

ledare varit engagerade. Några förbättringspunkter identifierades i forskningen, som till 

exempel att organisationen behöver bli bättre på att systematiskt mäta och sprida kundinsikter, 

att utveckla arbetet med att bli en lärande organisation samt att ledningen behöver hitta ett sätt 

att strategiskt jobba med organisationens kultur. 

 

Sökord: kvalitetsutveckling, kundinsikter, scrum, förändringsledning, organisationskultur 

 

 

 

 

 

 

Abstract  
 
The research is based on the fact that there is a knowledge gap in evaluations of companies that 

implement the working method Scrum. There is a connection between the culture of an 

organization and how it can effectively and successfully implement an agile approach (Ilvari, 

Ilvari, 2011). The researcher did a semi-structured interview with employees. The purpose of 

the study was to evaluate the implementation of Scrum as a method and how the organization 

works with customer insights. The result shows that a majority of employees experience a 

higher commitment and greater motivation thanks to the new way of working. Putting the 

customer at the centre is something that requires a lot of focus. And much from the 

organisation's leaders. Here the organisation's leaders have been highly involved. Some 

improvement points were also identified in the research, such as systematically measuring and 

disseminating customer insights, developing the work of becoming a learning organization, and 

that the management does not work strategically with the organisation's culture. 

 

Keywords: quality management, customer insights, scrum, change management, organizational 

culture 
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Begrepp  
 

Agilt arbetssätt - Att arbeta agilt innebär att korsfunktionella team jobbar för att involvera 

kunden (intern eller extern) i ett strukturerat och återkommande arbetssätt. Agila 

arbetsmetoder skapar flexibilitet, högre kvalité och mer kundfokus (Gonçalves, 2018). När 

agila arbetsmetoder införs i en organisation behöver organisationen ändra sitt sätt att tänka, 

hur de ser på att utföra sitt arbete och hur de är organiserade. De måste bli kundorienterade 

och skapa värde för kund i allt (Denning, 2016). 

Kundinsikter - Kundinsikter förklarat av Janiszewska (2013) är en beskrivning av attityder, 

åsikter och värderingar som präglas av en målgrupp. Insikter om kunden är av betydelse för 

att verksamheten ska sätta kunden i centrum och förstå sin kund (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Insikter rörande kunden kan identifieras genom att lyssna på direkta åsikter eller indirekt 

genom att observera beteendet. Trots att organisationen samlar in många insikter behövs 

oftast också en djupare förståelse i de bakomliggande motiven för kundens attityder, behov 

och förväntan (Janiszewska, 2013) 

Offensiv kvalitetsutveckling – Bergman och Klefsjö (2012), talar om att ständigt sträva 

efter att uppfylla, och helst också överträffa kundernas behov och förväntningar till lägsta 

möjliga kostnad. Detta genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade 

och som har fokus på organisationens processer. Ledningen behöver vara fullt engagerad och 

helhjärtat arbeta med kvalitetsfrågor. Det är även viktigt att alla delar bidrar till ett 

systemtänk, ett helhetsperspektiv och att fakta ligger till grund för beslut. Man ska sätta 

kunden i centrum och på så sätt skapa en delaktighet för alla medarbetare (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

Organisationskultur - Kulturen förändras ständigt och skapas utifrån våra interaktioner och 

beteende med varandra (Schein, 2010). En organisations kultur är de normer, värderingar och 

beteenden som karaktäriserar en organisation (Ljungberg & Larsson, 2012). Några av de 

viktigaste elementen i en organisationskultur är de gemensamma grundläggande antagandena 

om hur saker ska göras, hur uppdraget ska uppnås och hur målen ska uppfyllas (Schein, 

2010). 

 

Scrum - En arbetsmetod som skapas genom ett tvärfunktionellt ganska litet team som 

tillsammans bidrar till att uppnå mål och arbetsfördelning inom teamet och grundkonceptet 

med Scrum är att i korta cykler jobba med PDCA-cykeln (Gustavsson, 2016). Det finns tre 

huvudpelare som Scrum står på och det är transparens, inspektion och adaption (Schwaber & 

Sutherland, 2017). Scrum är en metodik som kan användas både för att driva en IT avdelning, 

marknadsavdelning eller produktutveckling (Gonçalves, 2018). Metoden har tydliga ramar 

och regelverk som tydliggör och visualiserar arbetsuppgifter som behöver göras (Ibid).  
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Kap 1. Introduktion 

I följande kapitel presenteras aktuell forskning inom ämnesområdet kvalitetsteknik med 

relevans för denna forskning. Problemområde beskrivs och slutligen presenteras 

forskningens syfte och forskningsfrågor.  

1.1 Bakgrund 

 

I Swedish Quality Management Academys (SQMA) senaste undersökning (2018) rankas att 

förstå de externa kundernas behov som en av de främsta utmaningarna under de kommande 

åren. Flera organisationer som deltar i denna undersökning anser att ett arbete utifrån 

kundinsikter är en framgångsfaktor för lyckas och för att förbli framgångsrik. Utmaningen 

ökar eftersom det finns dussintals tolkningar av vad en kundinsikt är och hur man bör jobba 

med en sådan (SQMA, 2018).  

 

Det finns forskning som bekräftar ett positivt samband mellan lojalitet hos en kund och 

organisationens lönsamhet (Kotler, 2017). Organisationen kan inte enkom ta reda på om 

kunden är nöjd eller inte, utan det är viktigt att förstå vad som är grundorsaken (Söderlund, 

1997). Organisationer behöver veta vilka som är deras kunder och vad deras specifika behov 

är och slutligen se till att uppfylla och helst överträffa förväntningarna (Bergman & Klefsjö, 

2012, Found & Harrison, 2012). Det är viktigt att förstå att kundernas upplevelse påverkas av 

de förväntningar som kunderna redan har (Found & Harrison, 2012).  

 

När en organisation praktiskt ska sätta kunderna i centrum är det inte alltid enkelt. Ingelsson 

(2013) menar att man för att ha framgång i implementationen av ett agilt arbete är beroende 

av både organisatoriska och kulturella faktorer. Ledarna måste tänka på att organisera och 

hantera organisationen så att den snabbt skapar kontinuerliga innovationer som är högt 

värderade av kunderna (Denning, 2016).  

 

Oavsett vilken agil metod (lean, scrum) en organisation implementerar behöver verksamheten 

ta in aspekter som rör gruppdynamik och hur gruppens sammansättning påverkar arbetet 

(Gren et al. 2017). I den agila organisationen är det grundläggande att vara växande, 

snabbfotade och lärande. Organisationen behöver vara beredd att ständigt anpassa sig för att 

skapa nya möjligheter och gärna lägga till mervärde för kunden (Denning, 2016).  

 

Kotter (2017) menar att insatser till förändringar kan misslyckas om ledarna inte arbetar med 

att förankra det nya i flera olika steg, inte minst i organisationskulturen. Kotter (2017) 

beskriver att det finns många risker som ledare kan undvika om förändringen sker i en 

specifik ordning eller med en bestämd metod, oavsett storlek på förändringen. Det 

engagerade ledarskapet är mycket viktigt för att kunna sätta kunden i centrum (Bergman & 

Klefsjö, 2012).  
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1.1 Syfte  

 

Forskningen grundar sig på att det finns en kunskapslucka i utvärderingar av företag som 

praktiskt implementerar arbetsmetoden Scrum. Syftet med detta arbete är att få en ökad 

förståelse för hur en implementering av den agila arbetsmetoden scrum praktiskt sätter 

kunden i centrum. Vidare syftar arbetet till att förstå hur engagemang och motivation inom 

organisationen påverkas genom arbetsmetoden.  

 

För att förtydliga syftet har forskaren skapat tre forskningsfrågor som ska besvaras.  

1.2 Forskningsfrågor  

 

● Hur upplever medarbetarna att scrum som metod påverkar deras möjligheter att arbeta 

med kundinsikter? 

● Hur har motivationen och engagemanget påverkats av det nya arbetssättet? 

● Hur arbetar organisationen med kvalitetsutveckling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 
 

Kap 2. Teori 
I detta kapitel presenteras relevant teori för forskningen. Teorier inom offensiv 

kvalitetsutveckling, kundfokuserade organisationer, agila arbetssätt och organisationskultur. 

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen 

 

“Man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa kundernas behov och 

förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket 

alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer” 

        Bergman & Klefsjö, 2012. s.38 

 

 

Offensiv kvalitetsutveckling (Total Quality Management (TQM)) är att arbeta med att aktivt 

förebygga, förändra och förbättra genomgående i organisationen. Kvalitetsutveckling spelar 

en stor roll i en organisations konkurrenskraft och detta innebär att organisationen behöver 

vara beredd jobba med kultur, arbetssätt och värderingar i en helhet (Motwani, 2001). 

Offensiv kvalitetsutveckling är ett holistiskt perspektiv där värderingar, arbetssätt och 

verktyg samverkar för att nå högsta möjliga kvalité till kunden samt att hålla nere 

kostnaderna så mycket som möjligt. Bergman och Klefsjö (2012) har byggt en modell som 

tydligt förklarar vad som behövs för att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling. Modellen 

visar att om en organisation jobbar med kvalitetsfrågor ska dessa vila på en kultur som har sin 

grund i värderingar där kunden sätts i centrum. 

 

Hörnstensmodellen, figur 1, innebär bland annat att ledningen behöver vara fullt engagerad 

och helhjärtat arbeta med kvalitetsfrågor. Det är även viktigt att alla hörnstenar i modellen 

bidrar till ett systemtänk, ett helhetsperspektiv (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

 
Figur 1. Hörnstensmodellen inom offensiv kvalitetsutveckling. Bergman & Klefsjö, 2012 
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2.1.1 Sätt kunden i centrum  

 

Sheth et.al. (2000) beskriver en kundcentrerad organisation som en organisation som känner 

empati med kunden och som vill tillfredsställa deras behov. Kvalitet är något som värderas 

högt av kunder. Att sätta kunden i centrum gäller interna såväl som externa kunder. En intern 

kund kan vara medarbetare och en extern kund kan både vara slutkund och leverantörer. 

Genom att sätta kunden i centrum försöker organisationen leva sig in i ett kundperspektiv och 

att ständigt försöka uppfylla kundens förväntningar och gärna överträffa dessa. Det är inte 

alltid enkelt att ta reda på vad kunden vill ha. Ibland kan inte ens kunden ange själva vad de 

har för behov och det krävs stor inlevelseförmåga och empati för att organisationen ska kunna 

förstå kunden (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Att vara kundorienterad innebär i vissa fall att man bör bevaka konkurrenterna. Genom att 

aktivt försöka förstå kunden och dess förväntningar bör man skapa systematiska metoder för 

detta. Detta för att överföra kundernas behov till reducerbara varor och tjänster (Sörqvist, 

2004).  

 

2.1.2 Arbeta med processer 

 

En definition av vad en process innebär är som en begränsad mängd av samordnade 

aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte (Sörqvist, 2004).   

För att effektivt arbeta med offensiv kvalitetsutveckling behöver organisationen ha kontroll 

på de olika processerna inom verksamheten. En process ska tillfredsställa sina kunder och 

samtidigt använda så lite resurser som möjligt. Processen i sig hjälper organisationen att ha 

koll så att inget hamnar mellan stolarna. Det finns tre olika typer av processer (Bergman & 

Klefsjö, 2012).  

 

1. Huvudprocess, vars uppgift är att uppfylla de externa kundernas behov. Processen ska 

arbeta och främja kundens värde. Det kan till exempel handla en 

produktutvecklingsprocess, en verksamhetsprocess eller en produktionsprocess.  

 

2. Stödprocessen, har som huvuduppgift att tillhandahålla resurser för huvudprocessen. 

Stödprocessen har alltså interna kunder. Det kan till exempel handla om en 

rekryteringsprocess, en informationsprocess eller en underhållsprocess.  

 

3. Ledningsprocessen, driver organisationens mål och strategier. Den har som sitt 

huvudsakliga syfte att genomföra och ansvara för förbättringar i organisationens 

övriga processer. Strategisk planering och målsättningsprocessen finns i denna 

kategori. 

 

Ett av huvudargumenten för att införa processorientering i en organisation, är att den stödjer 

kundfokus som i sin tur förväntas förbättra resultat. När man analyserar de olika aktiviteterna 

i en process kan man med denna utgångspunkt avgöra hur viktiga de är: “Vilket värde tillför 

denna aktivitet till kunden?” Om svaret är litet eller inget kan man plocka bort denna process, 

om den inte är nödvändig av andra skäl (Ljungberg & Larsson, 2012).  
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2.1.3 Basera beslut på fakta 

 

Det är mycket viktigt att basera beslut på fakta. Sörqvist (2004) menar på att det även bör 

finnas system inom organisationen för att hantera de insamlade data som man får då detta är 

avgörande för kvalitetsarbete att beslut bygger på korrekt information och analys. Det innebär 

att organisationen ska fatta beslut på väl underbyggd data och inte låta slumpfaktorer vara en 

avgörande betydelse. Det handlar om att samla in, strukturera och analysera olika typer av 

data för att tillfredsställa och överträffa kundernas behov och förväntningar (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Att basera beslut på fakta innebär också att arbeta med kundinsikterna och 

basera besluten på förståelsen för attityder, behov och förväntningar (Janiszewska, 2013). 

 

Det finns främst sju förbättringsverktyg som är avsedda för att strukturera och analysera 

numerisk information. Detta kan exempelvis vara ett paretodiagram, styrdiagram eller 

sambandsdiagram. Sedan finns det sju ledningssystem som huvudsakligen används för att ta 

hjälp vid strukturering och analysering av verbal information. Dessa är även viktiga för att 

kunna strukturera attityder, upplevelser och känslor som exempelvis en kund uttrycker. Några 

förbättringsverktyg som kan användas är exempelvis ett släktskapsdiagram, relationsdiagram 

eller matrisdataanalys (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

2.1.4 Ständiga förbättringar  

 

När man arbetar med förbättringar kommer man får ett genombrott. Det handlar om att gå 

från aktuell nivå till en ny och bättre nivå. Förbättringar kan ha lite olika inriktningar. En 

förbättring kan handla om att öka kundnöjdheten, en annan kan ha sitt fokus på att göra 

verksamheten mer effektiv. Har ett förbättringsarbete kunden i fokus är syftet att eliminera 

brister och fel utifrån kundens vinkel eller öka och maximera värde för kunden (Sörqvist, 

2004). Sörqvist (2004) framhäver att när man jobbar med ständiga förbättringar är det viktigt 

att organisationen inte tappar fokus när önskat resultat uppnåtts. Risken är annars att fortsatt 

förbättringsarbete nedprioriteras eftersom medarbetare och ledning känner sig nöjda.  
 

Många organisationer bör försöka att ständigt förbättra kvaliteten PDSA-modellen (Plan-Do-

Study-Act, figur 2, en svensk version) visar en tydlig arbetsmodell för att arbeta med ständiga 

förbättringar. Detta så att organisationen utvecklas och ständigt lär sig och förbättras 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Målet är att skapa en kultur där förbättringar är en naturlig del av 

vardagen och där medarbetare känner glädje och intresse. En mycket viktig del i 

förbättringsarbetet är att det ska ske systematiskt (Sörqvist, 2004). 

 
Figur 2. PDSA-modellen i svensk version, ständiga förbättringar. Bergman & Klefsjö, 2012.  
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Planera (Plan) innebär bland annat att fastställa den väsentligaste orsaken till problemet. Om 

utmaningen är stor så behöver denna brytas ner i flera mindre delar. Man behöver redan i 

planeringsfasen analysera data för att kunna ta beslut om vad som ska göras. Beslut om 

förändringar ska baseras på fakta.  (Bergman & Klefsjö, 2012). I denna fas behöver man 

använda olika förbättringsverktyg som exempelvis brainstorming för att identifiera vad som 

behöver åtgärdas (Sörqvist, 2004).  

 

Göra (Do) är då man har hittat en viktig orsak till problemet och bör utse vem och hur 

åtgärderna ska genomföras. I vissa fall innebär det att genomföra vissa tester som sedan 

implementeras i större utsträckning. Det är viktigt för alla som jobbar i teamet förstår 

uppgiften, utmaningen eller problemet och även fullt ut förstår de utformade åtgärderna 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Studera (Study) är när åtgärder eller ett test har genomförts. Det ska ske en uppföljning här 

som avser att möta vad som hände (Sörqvist, 2004). Vad blev effekterna? Här kan 

organisationen använda något av de sju förbättringsverktyg som finns inom 

kvalitetsutveckling. Har aktiviteten har fått önskvärd effekt ska ledningen se till att 

organisationen bibehåller den nya och bättre nivån för arbetet (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Lär (Act) innebär att dra lärdomar av förbättringsarbetet så att organisationen undviker 

samma problem nästa gång eller i andra delar av organisationen. Det är viktigt att analysera 

hur arbetet med problemlösningen fungerade, så att även sättet att lösa problem ständigt 

förbättras (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Oavsett val av metod för att jobba med ständiga förbättringar bör man arbeta med attityder 

och kunskaper hos både ledning och medarbetare, detta för att göra arbetet så framgångsrikt 

som möjligt. Det är även viktigt med en fungerande infrastruktur för förbättringar (Sörqvist, 

2004).  

2.1.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 

 

Att skapa förutsättningar för delaktighet i offensiv kvalitetsutveckling innebär enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) att på olika sätt underlätta för medarbetare att vara delaktiga i 

förbättringsarbetet och att aktivt påverka beslut. Nyckelord för detta är kommunikation, 

utbildning och delegering. Genom att ledare delegerar och ger ansvar åstadkommer 

organisationen delaktighet som skapar ett högt engagemang hos medarbetare, men 

kommunikation och tydlighet är mycket viktigt för att möjliggöra detta (Ibid).  

 

Mycket i ledarskapet handlar om att skapa förutsättningar för delaktighet. Deltagande 

ledarskap innebär att organisationen tillämpar olika beslutsförfaranden som ger andra en 

chans att vara med och påverka beslut, detta kan exempelvis ske genom konsultation, 

maktdelning eller genom demokratiskt ledarskap (Yukl, 2011). För ett framgångsrikt 

förbättringsarbete ska lyckas krävs att medarbetare är djupt engagerade, motiverade och 

delaktiga. Dessa medarbetares beteende har en avgörande betydelse för det resultat som ska 

uppnås. Genom delaktighet har organisationen större möjligheter att lyckas med förändringar 

genom att få människor att acceptera dem (Sörqvist, 2004). Styrgruppens uppgift är inte 

skapa motivation hos sina medarbetare utan skapa en miljö som medarbetaren upplever 

möjligheter till motivation (Flynn, 2011).  
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2.1.6 Engagerat ledarskap 

 

Genom ett engagerat ledarskap lyckas organisationer med satsningar inom offensiv 

kvalitetsutveckling. För att få med hela organisationen i utvecklingen är det avgörande att 

ledningen är engagerad. En ledare behöver vara trovärdig, engagerad, en god lyssnare och 

fungera som ett föredöme för medarbetare. Det finns forskning som understryker god 

kommunikation och ett tydligt ledarskap med medarbetarnas engagemang och delaktighet. 

Genom ett gott ledarskap kan även medarbetare få bättre självkänsla och därifrån prestera 

bättre (Bergman & Klefsjö, 2012). Det är genom det engagerat ledarskap som möjligheter till 

offensivt kvalitetsarbete skapas (Motwani, 2001).  

 

En viktig del i ledarskapet är att kunna leda i förändring. Det är sannolikt att insatser som 

syftar att förbättra kräver någon form av förändring. För att dessa ska bli framgångsrika 

behöver ledaren förstå sig på människor, samt förstå skälen till att människor accepterar och 

reagerar olika vid förändringar. Reaktioner på förändring kan vara motsättningar eller 

acceptans. Det kan finnas flera olika skäl till motstånd i en förändring. Medarbetare kan 

sakna förtroende för såväl den förändring som ska ske som för ledaren. Som ledare är det 

viktigt att planera för att detta kan ske, samt förbereda sig på att systematiskt hjälpa 

organisationen in i förändringen (Yukl, 2012). Organisationens ledning har en stor påverkan 

på vad medarbetarna kommer att uppleva och göra i en förändringssituation (Sörqvist, 2004). 

En ledare kan inte skapa motivation hos medarbetare utan behöver arbeta med miljön som 

medarbetaren befinner sig i för att ge möjligheter till motivation (Flynn, 2011).  

2.2 Kundfokusering i organisationer 

 

Det är vedertaget att en organisation idag ska jobba med kundvärde och kundfokus och att 

allt som verksamheten skapar ska ha värde för kunden (Kotler, 2017). Varje steg i en kunds 

resa bör skapa värde och organisationer som vill bli kundfokuserade bör verkligen arbeta med 

värdeskapandet i varje möte med kunden. Speciellt om organisationen jobbar mot 

privatpersoner då de i många fall baserar sina beslut på känslor(Ibid).  

 

Kundfokuserade organisationer arbetar främst med att skapa lojalitet hos sina bästa kunder 

och produktfokuserade organisationer anser att det är nästa köp, fler köp som är nyckeltalet. 

Nyckeltal som är viktiga för kundfokuserade organisationer är att överträffa förväntan och 

öka kundvärdet över tid. Se skillnader på vad som är produktfokus och kundfokus i tabell 1 

(Found & Harrison, 2012). Vad som skapar värde för kund är inte självklart. Kundbehoven 

kan skilja sig mellan individer och situationer och därför måste erbjudandet anpassas till 

kundens förväntningar (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

 

 

Produktfokus Kundfokus 

Fokus på produktens kvalité och produkt Fokus på kunden dess behov och önskan 

Fokus på att utveckla produkten Fokuserar på att utveckla kundens värde 

Återköp Lojalitet 
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Beställarfunktion i produktutveckling Utvecklar tillsammans med kunder 

 

Tabell 1. Exempel på produktfokus jämfört med kundfokus enligt Found & Harrison, 2012. 

 

2.2.1 Kundinsikter, behov och förväntningar 

 

Kundinsikter översatt till engelska blir Customer Insights och ordet Insights är enligt 

Cambridge Dictionary “the ability to have a clear, deep, and sometimes sudden 

understanding of a complicated problem or situation” (Cambridge Dictionary). Kundinsikter 

förklarat av Janiszewska (2013) är en beskrivning av attityder, åsikter och värderingar som 

präglas av en målgrupp. Att förstå kunden är av betydelse för att verksamheten ska sätta 

kunden i centrum (Bergman & Klefsjö, 2012). Insikter rörande kunden kan identifieras 

genom att lyssna på direkta åsikter eller indirekt genom att observera beteenden. Även om 

organisationen samlar in många insikter behövs oftast också en djupare förståelse i de 

bakomliggande motiven för kundens attityder, behov och förväntningar (Janiszewska, 2013). 

Bergman och Klefsjö (2012) konstaterar att det är kundens upplevelser av produkten som är 

avgörande för dess framgång. Ofta är det när organisationer lyckas överträffa kundens 

förväntningar som de har en verklig konkurrensfördel.  

 

Kundtillfredsställelse och lojalitet beskrivs som ett tillstånd i kundens huvud. Det är något 

som kunden upplever, en bedömning, ett subjektivt tillstånd (Söderlund, 1997. Zineldin, 

2006). Ett känslotillstånd, en attityd, tro, drömmar eller drivkrafter. En organisation kan dra 

nytta av känna till kundens beteende, detta genom att analysera kundens transaktionsdata men 

utöver detta behöver organisationen även förstå deras upplevelse. Det tyngsta argumentet för 

detta är att det kostar betydligt mer att rekrytera en ny kund än att behålla en befintlig. 

Lojalitet är något som en kund känner gentemot ett varumärke, en tjänst, produkt eller  

produktkategori (så som ost, mjölk eller snus). Det kan även handla om aktiviteter eller 

upplevelser (Zineldin, 2006).  

 

En produkt eller tjänst har egenskaper kopplade till sig, det kan vara egenskaper som kunden 

anser vara nödvändiga. Nödvändiga egenskaper bidrar inte till kundnöjdheten, de tas för 

givet. Är de nödvändiga egenskaperna  inte är uppfyllda skapas missnöje. Extra egenskaper 

kan överträffa vilket bidrar till en positiv effekt hos kund. Om en extra egenskap inte finns 

eller inte uppfylls påverkar detta inte nöjdheten då kund inte har det som krav (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är det möjligt att omvända en missnöjd 

kund till en nöjd kund och därmed återvinna förtroendet och till och med skapa en lojal kund. 

Zineldin (2006) menar att det företaget med de djupaste och starkaste kundrelationerna 

kommer att ha bästa möjlighet att behålla kunden på sikt.  

 

Bharadwaj et.al (2012) beskriver att det finns samband mellan att lyssna och förstå 

kundinsikterna, agera på dem och att kunden blir mer lojal över tid. Organisationer kan inte 

ha lika mycket vinst av alla kunder, det skiljer sig markant mellan de bästa kunderna och de 

andra. Organisationen bör veta vilka kunder de ska satsa på. Det finns ett stort värde i att 

arbeta segmenterat och anpassat efter kunden. Att använda de kanaler och 

kommunikationssätt som kunden föredrar ger effekt på kundens livsvärde (Tseng, 2016). När 

man jobbar med att utveckla sin kundstock är det viktigt att ha en förståelse för sin kunds 

värde (Zineldin, 2006). Dessa segmenteringar hjälper organisationen besluta vilka kunder 

som man ska satsa på att utveckla, behålla och ta hand om (Ibid). 
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2.3. Agila arbetsmetoder  

Att arbeta agilt innebär att korsfunktionella team jobbar enligt en metod för att involvera 

kunden (intern eller extern) i ett strukturerat och återkommande arbetssätt. Eftersom resultatet 

följs upp i korta etapper finns möjligheter att snabbt ta hänsyn till förändringar. En agil 

projektgrupp innebär att det är ett gemensamt bestämmande från alla deltagare i gruppen. 

Varje deltagares åsikt tas i åtanke inför beslut och även hur arbetet ska utföras. Agilt är ett 

samlingsnamn för ett antal olika arbetsmetoder (Gustavsson, 2016).  

 

Agila arbetsmetoder skapar flexibilitet, högre kvalité och med kundfokus (Gonçalves, 2018). 

När agila arbetsmetoder införs i en organisation behöver organisationen ändra sitt sätt att 

tänka, hur de ser på att utföra sitt arbete och hur de är organiserade. De måste bli 

kundorienterade och skapa värde för kund i allt (Denning, 2016). Att vara en agil 

organisation är en nödvändighet för att lyckas och förbli framgångsrik då kundernas krav 

ökat på alla organisationer de senaste åren. En organisation som arbetar fullt agilt fångar in 

kundens feedback vid varje möjlighet som en arbetsuppgift anses vara klar. I den agila 

organisationen ska arbetet alltid ge värde till kunden, kunden är i centrum och om denna inte 

får värde bör kanske aktiviteten sluta göras (Ibid).  

2.3.1 Scrum 

Scrum som arbetsmetod har använts sedan början 1990-talet. Skaparna av arbetsmetoden 

hävdar själva att den är en lätt att förstå men den kan vara svår att bemästra (Schwaber & 

Sutherland, 2017). Scrum är en arbetsmetod som skapas genom ett tvärfunktionellt och 

ganska litet team som tillsammans bidrar till att uppnå mål. Arbetsfördelning inom teamet 

och grundkonceptet med Scrum är att i korta cykler jobba med PDSA-cykeln (Gustavsson, 

2016). Det finns tre huvudpelare som Scrum står på och det är transparens, inspektion och 

adaption (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Scrum är en metodik som kan användas både för att driva en IT-avdelning, 

marknadsavdelning eller produktutveckling (Gonçalves, 2018). Metoden har tydliga ramar 

och regelverk som tydliggör och visualiserar arbetsuppgifter som behöver göras. Strukturen 

på arbetsmetoden (figur 3) skapar tydliga processer och mindre risker (Ibid). En viktig del i 

arbetet är att ha tydlig konsensus runt viktiga ord så att dess betydelse inte kan missuppfattas 

(Schwaber & Sutherland, 2017). 
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Figur 3. En illustration av Scrum processen av Schwaber & Sutherland, 2017. 

Ramverket för Scrum görs i så kallade sprintar. En sprint är ett annat ord för den tid som 

teamet valt att färdigställa sina uppgifter inom. En sprint kan vara allt från två till fyra veckor 

(Gonçalves, 2018). En annan utmärkande egenskap med Scrum är produktbackloggen, en 

lista på alla aktiviteter som ligger inom teamets uppgifter. Produktägaren ansvarar för 

backloggen. Det finns en till utmärkande roll inom metoden, Scrum Master. En Scrum Master 

är som en projektledare inom gruppen. Denne ansvarar för att facilitera arbetet för teamet. 

Scrum Mastern ansvarar även för att medarbetare som inte ingår i Scrum vet hur och när de 

kan interagera med teamet. Produktägaren har ansvaret för Backloggen och är därmed 

ansvarig för att gruppen ska leverera värde. Produktägaren prioriterar arbetet. En viktig del i 

metoden är att allt i produktbackloggen är helt transparant (Ibid). 

Ibland förekommer det att vissa medlemmar i Scrum inte är heltid i teamet. Detta inte alltid 

optimalt då det kan vara svårt att tidsestimera rätt och teamen kan till viss del konkurrera med 

varandra om resurser. Om det är så att vissa medlemmar i teamet måste vara deltid eller 

liknande bör de ha en “hemvist” i en speciell grupp (Kniberg, 2015).  

Scrum har flera obligatoriska möten som ingår inom ramen (Gonçalves, 2018).  

● Daily Scrum, ett möte som tar ca 15 minuter och planerar de nästkommande 24 

timmarna. Det är så att alla medarbetare ska veta exakt vad som sker under dygnet.  

● Sprint Planering är ett möte där deltagarna planerar nästkommande sprint. Vad som 

ska ingå, vem som gör vad och tidsätter alla uppgifter.   

● Sprint Utvärdering, ett möte när sprinten är avslutad. Detta möte är längre och 

medlemmarna i teamet går igenom och utvärderar sprinten och de aktiviteter som 

genomförts.  

● Retrospektiv, även detta är ett obligatoriskt möte för alla medlemmar och här 

utvärderar man sitt arbete med varandra i gruppen och kanske inte alltid resultatet av 

själva uppgifterna och man identifierar vad man som grupp behöver arbeta med.  
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2.3.2. Att arbeta i tvärfunktionella och självstyrande team  

 

Tvärfunktionella team gör det möjligt att identifiera problem och utmaningar och sedan 

fördela resurser och personal på ett flexibelt och effektivt sätt. Att arbeta i tvärfunktionella 

team innebär att sätta ihop en grupp med olika kompetenser och de ansvarar för att 

tillsammans genomföra arbetet. Medlemmar i gruppen kan arbeta inom den på heltid eller 

deltid. Kompetensen inom gruppen bevaras då medlemmarna jobbar i nära relationer med 

varandra och det är mångfalden i gruppen som skapar dynamik. Det finns många fördelar 

med att arbeta i tvärfunktionella team, samtidigt finns det en del svårigheter, möten är ofta 

tidskrävande och det kan ibland vara svårt att få tillräckligt deltagande från alla gruppens 

medlemmar (Yukl, 2012).  

 

Det kan bli svårt för grupperna att arbeta om de måste inhämta visst godkännande från 

funktionschefer. För att minska denna problematik behöver mandat fördelas ner och teamen 

bli självstyrande. I självstyrande team kan medlemmarna ofta ta varandras uppgifter, de kan 

turas om och därmed ökar deras flexibilitet ytterligare. Yukl (2012) menar att självstyrande 

team också har ett flertal positiva fördelar som ökat engagemang för arbetet, mindre 

personalomsättning, mindre frånvaro. När medlemmar i teamen utbildas för att utföra olika 

arbetsuppgifter blir arbetet mer intressant för dem och deras flexibilitet ökar. Det man inte får 

glömma bort är att hur dessa grupper sätts samman styr framgången för teamet (Yukl, 2012).   

2.3.3 Gruppdynamik  

 

En grupp är “Tre eller flera medlemmar som interagerar med varandra för att utföra ett antal 

uppgifter och uppnå en uppsättning gemensamma mål”. Om en grupp är fler än åtta deltagare 

kan den anses vara mindre produktiv (Gren et.al, 2017). En grupp kan ibland skaffa sig 

normer som indikerar hur medlemmarna ska bete sig och vara, ibland är detta inte detsamma 

som organisationskulturen (Teh et.al, 2012). Schein (2010) har teorier om att det är vanligt 

med subkulturer inom den större organisationens kultur.  

 

Relationerna mellan deltagare i en grupp har visat sig ha stora effekter på effektiviteten. Det 

finns forskning som visar att grupper som arbetat tillsammans längre period fungerar mycket 

bättre och avslutar sina projekt snabbare (Gren et.al, 2017). En grupps mognad påverkar 

därmed gruppens sätt att arbeta tillsammans, det finns en tydlig modell som visar de olika 

faserna som en grupp genomgår innan de blir mogna (se figur 4).  

 

 
 

Figur 4. Gruppdynamikens olika steg. Wheelan, S., 2016 

Steg 1. 
Inkludering 
& Beroende

Steg 2. 
Motberoende 
& Bekämpa

Steg 3. 
Förtroende & 

Struktur

Steg 4. 
Arbete & 

Produktivitet
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Första steget i modellen innebär ofta oro. I början har gruppen fokus gentemot en av ledarna, 

detta för att ingen i gruppen riktigt känner varandra. Alla försöker hitta sina roller och vill bli 

accepterade. I detta steg är gruppens mål och vision sällan tydligt för alla medlemmar. De har 

sällan konflikter då de inte uttrycker sina åsikter starkt i början. Det är mycket fokus på 

relationen mellan medlemmarna (Wheelan, 2016).  

 

I det andra steget upplever gruppen ofta en del konflikter och medlemmarna uttrycker sina 

åsikter starkare. I detta steg är det viktigt att forma mål, visioner och skapa värderingar för 

gruppen. När en grupp befinner sig i detta steg märks det genom konflikter runt vad gruppen 

ska göra. I många fall även om hur saker ska göras och av vem. I detta steg skapas normer 

och beteenden runt hur medlemmarna behandlar varandra (Ibid). Detta steg skapar extra 

mycket stress och oro hos medlemmarna. Forskning visar på att konflikter i många fall är 

nödvändiga för att en grupp ska bli effektiva på sikt, dock finns en risk att konflikter blir 

personliga och då stannar arbetet upp. Om konflikter blir personliga så kommer även 

förtroendet inom gruppen försvinna och då känner medlemmarna sig inte trygga. Det är 

viktigt att fokus för gruppen ligger på arbetsuppgifter och att man undviker konflikter som 

tangerar att vara av personlig karaktär (Ibid).  

 

Det tredje steget innebär att gruppen skapat förtroende för varandra och medlemmarna kan 

diskutera mer om strukturer och metoder för att nå sitt gemensamma mål. Här är målet 

tydligt, rollerna är fördelande och det finns starkt förtroende för varandra i gruppen. Gruppen 

har medlemmar med högt engagemang och bra samarbete. Sista steget innebär att gruppen 

kan effektivt genomföra sitt arbete och är produktiva i sina uppgifter. Vid detta steg är 

gruppen mycket effektiv och högpresterande. De lär av varandra och många av de tidigare 

stegens utmaningar ligger bakom dem, här känner inte medlemmarna stress utan stöttar 

varandra. Ofta så ger grupper i detta steg tydlig och effektiv feedback till varandra och de 

uppmanar innovation hos varandra (Ibid). En grupps utveckling är inte alltid positiv utan ett 

team kan också flytta sig ner i stegen och gå tillbaka. Detta kan ske när det är nya 

medlemmar, nya chefer eller nya yttre krav på gruppen (Ibid).  

2.4. Organisationskultur  

Kultur är ett begrepp som är svårt att definiera på ett sätt. Kulturen återskapas ständigt och 

kommer utifrån våra interaktioner och beteende med andra (Schein, 2010). En organisations 

kultur är de normer, värderingar och beteenden som karaktäriserar en organisation (Ljungberg 

& Larsson, 2012). Det kan finnas ett gap mellan värderingarna och de bakomliggande 

antagandena. När värderingar stämmer med de undermedvetna uppfattningarna kan man säga 

att värderingarna speglar kulturen (Yukl, 2012). Några av de viktigaste elementen i en 

organisationskultur är de gemensamma grundläggande antagandena om hur saker ska göras, 

hur uppdraget ska uppnås och hur målen ska uppfyllas (Schein, 2010).  

Bergman och Klefsjö (2012) hänvisar till forskning där korrelation finns mellan en stark 

kultur och stark ekonomisk prestation. De uttrycker att det ett samband mellan motivation och 

organisationskulturer som är byggda på värderingar, och att detta leder till ökad framgång. 

Yukl (2012) uttrycker att en stark organisationskultur inte är detsamma som att vara en 

framgångsrik organisation, utan en stark kultur hänvisar mer till att många av organisationens 

medarbetare delar samma värderingar.  
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Schein (2010) beskriver att grupper inom organisationen påverkas mycket av vad ledare gör 

och att det behöver finnas en tydlig konsensus i mål, visioner och strategier. Både inom 

organisationens kultur men även inom de mindre subkulturer som kan uppstå. Yukl (2012) 

pekar på forskning inom området för att lära sig snabbt, bli mer effektiva och motiverade 

medarbetare hänger ihop med organisationens kultur. En annan viktig aspekt med 

organisationskultur är konsensus runt mäta hur man uppnår målen. Man behöver veta vad 

man ska mäta, när man ska mäta detta och hur man korrigerar om man mäter fel (Schein, 

2010).  

Schein (2010) har modell på tre lager inom en kultur, det betyder att dessa lager visar hur 

tydligt man ser kulturen som utomstående. Kulturen bygger på värderingar och normer, se 

figur 5. Det första lagret artefakter är synbart för utomstående, det är beteenden, språk, 

ritualer, ceremonier och styrdokument. Den andra nivån är värderingar. Det kan vara det 

beteende som gruppen förstärker och uppmärksammar som bra eller dåligt beteende. Dessa 

värderingar är allmänt vedertagna och accepterade inom organisationen. Det tredje och sista 

lagret handlar om de grundläggande antaganden som finns inom organisationen eller gruppen, 

dessa är de svåraste att definiera just eftersom de är de omedvetna. Detta lager är det som 

skapar identitet och visar på hur man ska vara mot varandra inom organisationen. Det är det 

tredje lagret som utgör essensen av en organisationskultur (Ibid).  

 

Figur 5. Edgar H. Scheins teori om tre lager av kultur, 2010.  

 

2.4.2 Organisationskultur och förändringar  

 

Att skapa en kultur som främjar värdeskapande för kund har enligt Ingelsson och Eriksson 

(2016) en korrelation med att skapa en värdebyggande intern kultur bland medarbetarna. Det 

finns forskning som pekar på att misslyckanden med implementera nya arbetssätt grundar sig 

i hur organisationskulturen passar ihop med förändringen (Iivari & Iivari, 2011). Det finns 

även tydliga samband mellan kulturen i en organisation och hur effektivt och framgångsfullt 

de implementerar ett agilt arbetssätt, se figur 6. De mest framgångsrika kulturerna är de med 

externt fokus och som var mycket benägna till förändring, alltså en utvecklande kultur. Denna 

organisation är framtidsorienterad, kreativ och snabb att agera på omvärldshändelser (Ibid).  

Artefakter: Synligt, påtagligt

Värderingar: Ideal, mål, värderingar

Grundläggande antaganden: Tro, tankar, känslor
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Figur 6. Den konkurrerande värderingsramen för organisatorisk kultur, Iivari & Iivari, 2011 

Ledningen är viktiga nyckelpersoner i allt som involverar organisationskulturen (Ingelsson, 

2013, Yukl, 2012). Enligt Yukl (2012) finns det två kategorier som kan påverka en 

organisations kultur, det ena är ledarskapet och det andra är de strukturer som finns inom 

organisationen. Enligt Ingelsson och Eriksson (2016) finns några kraftfulla vägar för att 

påverka organisationens kultur samt beteenden. Det kan vara ledarna i en organisation men 

även genom socialisering eller selektion. Ledarskapet är viktigt i att förändra och skapa den 

kultur organisationen önskar. Ledaren bör agera som en förebild, det är viktigt hur visioner 

och värderingar formuleras och hur en ledare agerar. Det är viktigt att ord och handling är 

detsamma annars sjunker trovärdigheten för ledaren (Yukl, 2012). Som ledare bör även rätt 

beteende, agerande och rätt prioriteringar lyftas upp och uppmärksammas för att medarbetare 

troget ska följa de värderingar som kommuniceras. Genom att ledare inom verksamheten 

uppvisar önskvärt beteende och även i många fall premierar dem internt i organisationen blir 

det tydligare vad organisationen eftersträvar (Ibid).  

Selektion är att ledare väljer vilket beteende de vill premiera, vilka rekryteringar som görs till 

organisationen. Här kan det bland annat vara så att ledare rekryterar en viss medarbetare 

baserat på hens värderingar (Ingelsson & Eriksson 2016). Socialisering innebär att 

medarbetare lär sig organisationens värderingar och önskade beteenden av andra 

medarbetare, det kan vara genom en introduktion i verksamheten, mentorsprogram eller 

liknande (Yukl, 2012). Det kan också vara system för utveckling, medarbetarsamtal och 

andra strukturella aktiviteter. Verksamheten kan öka sin trovärdighet genom att se till att 

deras system, riter och event stödjer värderingarna inom organisationen. Ibland fokuserar 

organisationer enbart på att ändra roller och inte attityder vilket kan påverka hur 

framgångsrik förändringen blir (Ibid).  

Schein (2004) har även tagit fram en lista på sex primära sätt som ledare kan påverka en 

kultur. Dessa sex sätten är artefakter och enligt Scheins modell (figur 5) tillhör de synliga 

delarna i en organisationskultur.  

- Vad ledare lägger fokus på, mäter och kontrollerar regelbundet. 

- Hur ledare reagerar på incidenter och kriser inom organisationen.  

- Hur ledare hanterar interna resurser. 

- Hur ledarna är förebilder, hur deras lärande och coachande ser ut. 
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- Hur ledare berömmer och anger status.  

- Hur ledare rekryterar, väljer ut, förespråkar och väljer bort saker. 

4.2.3 Förändringsledning  

Förändring skapar oro och rädsla hos många och det är viktigt att ledare förstår dessa rädslor 

och hur psykologin fungerar vid förändring. Med dessa i åtanke kan därmed förebygga dessa 

och förändringen kan upplevas tryggare för medarbetarna (Schein, 2010). Kotter (2007) har 

en modell för att en organisation ska implementera förändringar, se figur 7. 

 
Figur 7. Kotters förändringsmodell för framgångsrik förändringsledning. Cotterinc.com   

Denna förändringsmodell innehåller åtta steg som en organisation behöver genomgå för att 

lyckas med implementering av förändring oavsett storlek. Kotter (2007) anser att hoppa över 

något av dessa steg kan eventuellt uppfattas som göra förändringen snabbare men om 

organisationen gör detta finns risken att misslyckas på längre sikt. Det handlar om att leda, 

stödja och motivera medarbetare genom förändringen (Yukl, 2012).  

Modellens första steg innebär att skapa en känsla av att det är brådska att förändras. Om 

organisationen inte lyckas skapa en tillräckligt stor upplevelse av detta kan detta resultera i att 

medarbetarna missuppfattar varför förändringen görs och missnöje samt osäkerhet kan 

uppstå. Det är viktigt att medarbetarna anser att förändringen är absolut nödvändigt (Kotter, 

2017). Man behöver vara extra noga i detta steg om “krisen” har smugit sig på och 

medarbetarna kanske inte tydligt ser ett varför det är viktigt att organisationen genomgår 

förändring (Yukl, 2012). Det andra steget innebär att man ska skapa en stark grupp med 

sponsorer som vill jobba i en förändringsgrupp. Det är inte alltid lätt att hitta människor som 

stödjer stora förändringar. Innan en större förändring genomförs, är det viktigt att förbereda 

sig att arbeta både med de stora supportrarna men även med de som kommer vara 

motståndare (Ibid). Det tredje steget innebär en tydlig vision för förändringen. Om detta steg 

har brister menar Kotter (2017) är att det kan skapa förvirring. Det kan även resultera i att 

flertalet projekt inom organisationen blir otydliga och eventuellt inte leder organisationen mot 

den önskade riktningen. En god vision är koncist formulerad och skapar tydlighet hos alla 

medarbetare (Kotter, 2017).  

När visionen är på plats så ska det tydligt kommuniceras ut och förankras hos alla inom 

verksamheten. Detta är starkt kopplat till ett engagerat ledarskap där ledarna ska “leva som 
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man lär”. Femte steget innebär att förstärka strukturerna för förändringen. Det innebär att 

minimera hinder för att lyckas med förändringen. Kotter (2017) menar att om man misslyckas 

här kan det vara beroende på exempelvis otydliga arbetsbeskrivningar, mandat eller mål.  

Skapa kortsiktiga segrar och att fira framgångar ingår i sjätte steget. Kotter (2017) menar att 

genom att fira mindre framgångar håller organisationen medarbetarnas engagemang högt 

genom hela förändringen. Det sjunde steget innebär att kanalisera kraften från medarbetarna 

för att klara av att genomföra förändringen hela vägen utan att tappa fart.  

Det sjunde stegets risker är om man firar för mycket och för tidigt i förändringsarbetet anser 

många medarbetare att man lyckats, innan de nya arbetssätten, funktionerna eller systemet har 

förankrats. Kotter (2017) menar att om organisationen för tidigt i processen anser sig vara 

klara kommer förändringen i många fall misslyckas och medarbetare kommer troligen att 

successivt gå tillbaka till de tidigare sätten att genomföra sitt arbete på.  

Man hålla fast vid sin förändring och för att göra detta behöver organisationen arbeta med 

sista steget vilket är kulturen inom verksamheten. I detta steg förankras förändringen, det är 

genom de nya tankesätten, arbetsmetoder och beteenden som förändringen får långvarig 

effekt. Om organisationen inte arbetar med kulturen runt förändringen, stor som liten, finns 

risken att satsningen på förändring går förlorad. En stark kultur inom organisationen kan se 

till att verksamheten jobbar enligt målbilden med förändringen över tid och riskerna till 

misslyckande minimeras (Kotter, 2017). 

En mycket viktig del som ledarna behöver tänka på är att hjälpa människorna i organisationen 

att hantera den stress som kommer med förändringar. När förändringar sker skapas hos 

många människor stress och rädsla på grund av förlusten av det som man känner till (Yukl, 

2012). Ett trauma i en förändring kan uppstå oavsett förändringens karaktär, strategisk eller 

rent operativt. Det kan också vara svårt för människor att acceptera att tidigare policys, 

strategier, eller projekt har misslyckats och behöver ta en ny vändning. Ceremonier och 

ritualer av olika slag för organisationens medarbetare kan göra denna övergång lättare (Ibid).  
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Kap. 3 Metod 

I följande kapitel beskrivs arbetets process samt design för fallstudien, motiv till val av 

metod. Här presenteras organisationen som deltog samt forskarens förförståelse inom 

ämnet tillsammans med en redogörelse för reliabilitet och validitet.  

3.1 Inledning 

Den här studien är skriven inom ramen av magisterutbildning Ledarskap och 

Kvalitetsutveckling på Mittuniversitetet i Östersund. Inspiration till denna studie har även 

varit de lärare som undervisar på utbildningen då de bedriver forskning inom 

kvalitetsteknik. Deras publikationer har varit inspirerande i litteratursökningen för att arbeta 

fram syftet i denna forskning. För att en forskning ska vara relevant är det viktigt att den 

väcker intresse hos läsaren och att problemformuleringen enkelt kan sättas i sammanhang 

med stöd av befintlig litteratur och tidigare forskning (Creswell & Creswell 2014).  

3.2 Arbetsprocess  

Forskningen grundar sig i att forskaren identifierat en kunskapslucka i att praktiskt 

implementera arbetsmetoden Scrum och sätta kunden i centrum. Forskaren har en bakgrund i 

att arbeta med kundinsikter och utmaningarna i att förmedla och sprida kundens behov är väl 

känt likt den studie som SQMA genomfört (2018). Utifrån denna insikt gjorde forskaren en 

omfattande litteraturstudie som ligger till grund för att få större förståelse kring ämnen som 

kvalitetsutveckling, agila arbetsmetoder och kundinsikter. Det behövdes även en större 

förståelse för organisationer och hur man kan förändra en organisationskultur. När 

litteraturstudien var färdig formades studiens syfte och forskningsfrågor.  

Metoden på forskningen struktureras i form av “forskningslöken”, egentligen döpt till “The 

Research Onion” av Saunders et.al (2009). Denna modell, se figur 8, presenterar de arbete 

som forskaren har genomgått för att komma fram till sin forskningsmetod.  

 
 
Figur 8. Forskningslöken, Forskarens metod i denna forskning. Egentligen heter modellen The Research Onion 

skapad av Saunders. Saunders et.al, 2009. 
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3.3 Form, förhållningssätt och ansats 

Explanativ, Deskriptiv och Explorativ är olika former av forskningen. Och dessa ingår i 

forskninglökens första lager, figur 8. Explanativt innebär att utgå från variabler och därefter 

förklara dem. Explanativt är bra om man ska förklara samband mellan två variabler och vid 

exempelvis en kvantitativ metod kan sambandet fastställas (Saunderst et.al, 2009). Deskriptiv 

form innebär att forskaren vill beskriva något så som en specifik händelse eller situation. 

Explorativ form innebär att forskaren vill undersöka och göra en forskning som är 

utforskande (Ibid).  

 

Syftet på denna forskning har två olika områden men bemöts med samma deskriptiva synsätt. 

Att få en ökad förståelse för hur medarbetare upplever förändringarna av en implementering 

av den agila arbetsmetoden scrum med utgångspunkten att sätta kunden i centrum. Det andra 

området riktar in sig på att förstå hur engagemang och motivation inom organisationen 

påverkas av arbetsmetoden. 

 

I efterföljande steg i processen behöver forskaren identifiera förhållningssätt. 

Förhållningssättet innebär att välja ansats för sin forskning. Den kan göras deduktiv eller 

induktiv. Att ha deduktivt förhållningssätt innebär att forskaren använder sig av befintlig 

litteratur för att dra slutsatser i relation till empirin. Den deduktiva ansatsen handlar om att 

testa en teori (Saunders et.al, 2009). Att använda sig av en induktiv ansats innebär att 

forskaren väljer att samla in ny data för analys. Den nya datan kan forskaren sedan använda 

för att skapa en egen modell eller teori. Det går också bra enligt Saunders et.al (2009) att 

kombinera en deduktiv och en induktiv ansats i samma forskning. Då kallas det för en 

abduktiv ansats.   

 

De nedanstående tre forskningsfrågorna i denna forskning har en deduktiv ansats. Frågorna 

kommer att ställas gentemot tidigare forskning och teori.  

● Hur upplever medarbetarna att scrum som metod påverkar deras möjligheter att 

arbeta med kundinsikter? 

● Hur har motivationen och engagemanget påverkats av det nya arbetsmetoden? 

● Hur arbetar organisationen med kvalitetsutveckling? 

 

När forskaren väljer en forskningsstrategi finns det olika typer att välja mellan. Det kan till 

exempel vara en fallstudie, en etnografisk studie, en historisk studie, en experimentell studie, 

en enkätstudie eller en arkivstudie (Saunders et.al, 2009). En fallstudie som är av kvantitativ 

design innebär att forskaren djupdyker i ett fall eller ett program. Fallstudierna ser på ett 

fenomen i sin naturliga kontext. I en fallstudie är forskningsfrågorna rätt så öppna och det 

primära fenomenet ska studeras med koppling till tidigare forskning och matcha det 

empiriska resultatet (Creswell & Creswell, 2018).  

 

I denna forskning ämnar forskaren utvärdera om medarbetarna anser sig ha blivit på att arbeta 

med kundinsikter sedan den nya arbetsmetoden infördes. Eftersom denna forskning söker att 

förklara, förstå och beskriva företeelser var valet av en deskriptiv fallstudie lämplig. I en 

fallstudie finns två mycket viktiga frågor och det är “varför” och “hur”. De frågorna ämnar 

forskaren besvara. 
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3.4 Forskningsmetod och tidsperspektiv  

 

I det fjärde lagret av forskningslöken skapas val av forskningsmetod, ett viktigt vägval. Här 

kan forskare välja en mono-metod, multi-metod eller mixed-metod. En mono-metod betyder 

kortfattat att man väljer att använda sig av en metod, oavsett om denna är kvalitativ eller 

kvantitativ i sitt slag. En multi-metod innebär att forskaren använder sig av kanske både 

dokumentanalys och intervjuer och en mixad-metod är den där forskaren använder både 

kvalitativ och kvantitativ metod för sin forskning (Saunders et.al 2009).  

 

Forskaren har valt att tillämpa en mixad-metod med både kvalitativ och kvantitativ data. Det 

finns fördelar med en mixad-metod då det skapar möjligheter att få en bra helhetsbild. En 

mixad-metod skapar djupare förståelse och säkerställer data (Creswell & Creswell, 2018). 

Anledning till varför forskaren har valt den mixade-metoden är för att de båda 

utgångspunkterna kompletterar varandra. Enligt Saunders et.al (2009) behöver inte alltid 

dessa metoder ses som varandras motsatser utan kan stärka varandra.  

 

Tidsaspekten i en forskning kan vara longitudinell eller en tvärsnittsundersökning. En 

longitudinell tidsaspekt handlar om att mäta vid flera tillfällen och under lång tid medan 

tvärsnitt är exempelvis en mätning vid ett specifikt tillfälle. Val av hur man mäter beror på 

forskningen och det syfte man har. Denna forskning är gjord som en tvärsnittsundersökning 

då denna studerar ett specifikt fenomen som är tidsbegränsat (Saunders et.al, 2009).  

 

3.5 Datainsamlingsmetod 

3.5.1 Urval  

För att skapa ett bra urval behöver det finnas en del krav som ska uppnås. Forskaren hade två 

grundkrav i urvalet. Det ska vara en organisation som genomgått eller genomgår 

organisationsförändringar där viljan att bli mer kundfokuserad ska finnas hos ledningen. Samt 

att organisationen ska vara tillgänglig utifrån ett bekvämlighetsurval, det menas att de ska 

vara tillgängliga både geografiskt och tidsmässigt engagerade för att delta.  

 

Vid tiden för forskningen hade forskaren kontakter inom ett antal organisationer som 

kvalificerade sig för dessa två krav. Forskaren valde att samarbeta med en organisation som 

under 2018 genomfört flertalet förändringar för att sätta kunden i centrum. Några av 

organisationens satsningar innebär att ett antal nya tjänster tillkommit den senaste tiden. Man 

har dessutom valt att ändra arbetsmetoder från klassisk vattenfallsmetod, från beställning till 

produkt, till den agila metoden Scrum. Det har skett en förändring i arbetsroller och 

ansvarsområden samt struktur för att organisationen skulle byta fokusering. Två avdelningar 

(försäljning och marknad) som tidigare jobbat med beställarfunktion har nu skapat 

tvärfunktionella team utifrån produkter som erbjuds till kunden. 

 

Det är en icke vinstdrivande organisation som forskaren samarbetar med. De har ett svenskt 

kontor men har även internationella kontor runt om i världen. Studien görs i samarbete med 

det svenska kontoret som är beläget i Stockholm. Organisationen har mellan 50 - 100 

medarbetare. Organisationens nästa steg är att tillsammans med denna studie se över hur de 

effektivare kan sätta kunden i centrum. Satsningen som organisationen har gjort, ska bidra till 

ökade intäkter och till att organisationen blir mer framgångsrik inom sitt område till mindre 

kostnader. 



 

26 
 

 

Forskaren intervjuade hälften av deltagarna i respektive grupp för att få en djup förståelse hos 

de intervjuade. Organisationen har totalt tre olika scrumteam för olika produkter inom 

verksamheten, se uppdelning på de intervjuade samt tillhörighet i tabell 2. De respondenter 

som deltog i studien var medarbetare som upplevt förändringen. Totalt intervjuades fem 

medarbetare av totalt 10 teammedlemmar inom scrumteamen. Ett team påbörjade 

implementeringen tidigare än de övriga. De startade en testperiod och inledde förändring med 

start redan under sommaren 2018. De respondenterna har arbetat enligt arbetsmetoden i nio 

månader vid intervjutillfället. De andra deltagarna tillhör de två andra scrumteamen som vid 

intervjutillfället enbart arbetat enligt metoden i tre månader. Forskaren gjorde en bedömning 

att även intervjua två av tre ledare från styrgruppen. Bedömningen grundar sig i att 

styrgruppen har stor påverkan på organisationen och dessa respondenter var viktiga för att 

kunna förstå förändringen ytterligare. Respondenterna från styrgruppen drev 

omorganiseringen från idé till genomförande, en process som pågått drygt 14 månader vid 

intervjutillfället.  

Det var även så att inom scrumteam Y fanns det vid intervjutillfället bara två medlemmar då 

det varit en del förändringar i gruppens struktur samt att en roll skulle tillsättas inom teamet. 

Forskaren har försökt att intervjua halva gruppen från de olika scrumteamen. I styrgruppen 

var de tre medlemmar och forskaren valde därför att intervjua två av tre för att deras 

uppfattning och kunskap har så stor påverkan på organisationen.  

 
Tabell 2. Intervjuade medarbetare och grupptillhörighet 

 

3.5.2 Tillvägagångssätt 

 

Forskaren har valt en semistrukturerad intervjuform med medarbetare. En semistrukturerad 

intervju ger möjligheter att gå in i en dialog med respondenten (May, 2001). Intervjuformen 

innebär att forskaren ställer ett antal frågor i följd med en mall som underlag och frågorna är 

mer öppna för att sedan smalna av. En form där forskaren försöker hålla intervjun så öppen 

som möjligt (Collins, 2010). Fördelarna med att hålla intervjuer personligen som forskaren 

valt att göra, är att forskaren kan se kroppsspråk och andra delar i intervjun som kan tas 

tillvara på i studien samt att forskaren kan ställa mer öppna och komplexa frågor. 

Nackdelarna med intervjuer som görs personligt, är att forskaren och respondenten kan 

påverkas av varandra och att respondenten kan försöka imponera, svara “rätt” och vill vara 

forskaren till lags (Ibid). Forskaren är medveten om riskerna med intervjuer och har därför 

återspeglat respondentens svar för att ge möjlighet till medarbetaren att korrigera om svaret är 

feltolkat. Forskaren har haft tidigare yrkesrelation med några av de intervjuade och har en 

stor förståelse för verksamheten då forskaren jobbar inom samma bransch. Forskaren har 

även tidigare erfarenheter av djupintervjuer och semistrukturerade intervjuer genom sin 
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yrkesroll och behärskar metoden väl. Och vetskapen om att eventuella bortfall ska framgå, 

dock blev det inga bortfall i forskningen.  

 

En intervjumall skapades, se bilaga A och B. Med inspiration från Appreciative Inquiry så 

skapas värdeskapande frågor som identifierar framgångsfaktorer och som i sin tur ser styrkor 

och potential som ett team har (Hung et.al, 2018). Appreciative Inquiry är en metod som 

förespråkas vid organisationsförändring för att se vad som fungerar och hålla ett fokus på 

detta (Ibid). Intervjufrågorna var inspirerade av denna teknik för att identifiera upplevelse och 

styrkor hos respondenterna och som de själva ser i sitt team.  

Forskaren gjorde en pilot på två separata personer innan färdigställandet av intervjumall. En 

var från organisationen i forskningen. En som inte ingår i ett team men som har insyn och 

förståelse för arbetsmetoden och en annan pilot respondent som är bekant med forskaren. 

Båda piloterna resulterade i samma feedback och några mindre justeringar i några frågors 

formulering behövde ändras och intervjumallen kortades ner med 3 frågor.  

Alla intervjuer spelades in.  

Intervjuerna var indelade i två ämnen den agila arbetsmetoden Scrum och kundinsikter. Och 

dessa delar innehöll en del med öppna frågor samt en del där respondenten fick göra en 

självskattning. Självskattningen har en likert-skala mellan ett och fem. Där ettan var i liten 

utsträckning och femman var i hög utsträckning, se exempel i figur 9. En likert-skala är en 

typ av attitydskala där respondenten får möjlighet att göra ett ställningstagande. Utifrån hur 

påståendet eller frågan stämmer med deras attityd eller upplevelse.  

 

 

Figur 9. En bild av intervjumallen till medarbetarna som ingår i Scrumteam.  
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3.6 Analysmetod  

Intervjuerna har transkriberats ordagrant och sedan analyserats. En risk med att analysera en 

deduktiv fallstudie är att forskaren har förutfattade meningar som kan påverka resultatet. En 

mycket viktig del i analysen är att forskaren i så stor mån det går, försöker vara objektiv 

(Saunders et.al, 2009). 

Samband och skillnader i de olika frågorna har arbetats fram med hjälp av ett 

relationsdiagram där olika samband och skillnader lättare kunde framställas. 

Relationsdiagram är ett förbättringsverktyg för att hantera verbal information och strukturera 

denna. Verktyget hjälper till att kartlägga samband mellan de olika delarna (Klefsjö et.al, 

1999). Detta gjordes sedan i sin tur med helhetsintrycket av informationen från intervjuerna. I 

många fall tog respondenterna upp teman och liknande ämnen och här använde forskaren ett 

Ishikawadiagram, se bilaga C, för att hitta gemensamma orsaker och verkan på saker som 

kom upp i intervjuerna. Ishikawadiagrammet kan även användas för att hitta, identifiera och 

beskriva bakomliggande orsaker till ett problem (Bergman, Klefsjö, 2012). Genom att 

använda diagrammet kunde jag tydligt åskådliggöra insikter från intervjuerna och koppla det 

mot teorin. Med tanke på etiska aspekter och organisationens vilja att vara anonym finns 

enbart en bilaga med ett Ishikawadiagram. 

3.7 Etiska aspekter 

 

May (2001) beskriver vikten av informerat samtycke och att skydda identiteten på 

respondenter. Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker några tumregler som är konfidentialitet, 

informerat samtycke, forskarens roll i datainsamlingen och konsekvenser. 

De respondenter som intervjuats har fått ta del av den praxis som var vid intervjutillfället. Det 

har förtydligats kring inspelning av intervju, anonymitet, möjlighet att avsluta intervjun när 

som helst samt syftet med intervjun. Det är endast forskaren som tar del av hela intervjun 

men de vet att delar kan komma att summeras och/eller skrivas ut som citat. Stor eftertanke 

på de etiska aspekterna har funnits igenom hela arbetet då organisationen valt att vara 

anonym och valet att inte ta med transkriberade intervjuer eller alla diagram är för att 

säkerställa respondenternas och organisationens anonymitet.  

3.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

 

Reliabilitet är viktigt för en studie och för att erhålla samma resultat genom samma mätning 

vid olika tillfällen. Med validitet menas att genom en tydlig redogörelse i 

forskningsprocessens metod ska det gå att se vad forskaren avsett att mäta, samt om det 

stämmer överens med det som resultatet visar (May, 2001).  

 

För att kunna ha hög reliabilitet och validitet i denna studie har tillvägagångssättet för 

metoden noggrant beskrivits. Datainsamlingen är väl beskriven och enkäterna för 

intervjuerna bifogade. Men forskaren är medveten om att genom att inte ta med alla diagram 

eller transkriberade intervjuer finns en risk för minskad reliabilitet. Forskaren har tagit fasta 

på den etiska aspekten och de löften som gjorts mot organisationen och därför medvetet valt 

att inte uppge respondenternas roll i organisationen. Dock anses forskningen vara pålitlig då 

den varit ett tvärsnitt av en situation och intervjuerna skedde under en och samma vecka och 

därmed bör inte resultatet ändras markant.  
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För att uppnå en så hög validitet som möjligt har forskaren spelat in sina intervjuer, 

transkriberat dem och sparat alla dokument. Utöver det har forskaren fört en så kallad 

forskningsdagbok där alla, stora som små aktiviteter finns sparade. En forsknings validitet är 

kopplad till forskningens trovärdhet. Ett exempel på det som forskningsdagboken innehåller 

är vilka sökord som använts för att hitta artiklar som används i forskningen. I denna forskning 

är alla åsikter som inte tydligt har en källa, antingen forskarens egna, eller så är det tydligt att 

det är från en eller flera respondenter från intervjuerna. Genom att ha öppna frågor och ge 

respondenten möjlighet att tala fritt skapas även mindre styrning och förhoppningsvis 

påverkade även denna reliabilitet positivt. Genomgående i forskningens empiri kopplas detta 

mot de teorier som finns i kapitel 2.  

 

 

Generaliserbarhet kan vara en generalisering av den faktiska fallstudien, att skapa bättre 

förståelse för just detta fall, vilket även kallas för en naturalistisk generalisering (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Denna studie har tittat på en specifik organisation, vilket innebär att 

forskaren inte vill kunna generalisera resultaten på en organisation likvärdig den i 

forskningen.  
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Kap 4. Empiri 

I följande kapitel presenteras empirin. Forskaren redovisar resultatet från intervjuerna. 

Dessutom redovisas det kvalitativa resultat i självskattningen som medarbetarna gjorde på 

sig själva. 

4.1 Inledning empiri 

Empirin presenteras i tre delar. Den första delen presenterar resultatet från de intervjuade 

medarbetarna när upplevelsen runt den nya arbetsmetoden och implementeringen av detta, 

sedan presenteras deras självskattning inom samma ämne. Den andra delen visar resultat runt 

synen på kundinsikter och upplevelsen hos medarbetarna, sedan presenteras självskattningen. 

Den tredje och sista delen av empirin presenterar styrgruppens upplevelse.  

4.2 Upplevelsen runt organisationens förändring samt den nya 

arbetsmetoden 

  

Genomgående i intervjuerna upplever medarbetarna att förändringen som gjorts initierats av 

hela verksamheten. Ett behov att vilja göra en förändring har länge funnits hos flera av 

medarbetarna. Alla har en positiv attityd till att organisationen gjorde en förändring, även om 

de i team Y och Z tycker att det är mycket nytt fortfarande. Ett av teamen är inte sammansatt 

i samma struktur som de andra två. Detta team består endast av medarbetare som tidigare 

jobbat tillsammans och som sitter på samma avdelning. De andra teamen har medlemmar från 

två olika avdelningar inom organisationen.  

 

I frågan “Beskriv med egna ord din upplevelse av Scrum som arbetsmetod” kom 

nedanstående citat upp, vilka tydligt beskriver det som alla intervjuade uttryckte på olika sätt 

om metoden.  

 

“I gruppen kommer man närmare varandra, det skapar dynamik, man får en ökad förståelse 

för allas roller. Det blir transparant, mer gemensamt. Det blir tydligt att man strävar mot 

samma mål. Man åskådliggör man gör och varför man gör det. Det blir mycket tydliga syften 

på våra arbetsinsatser”  

 

Hälften av medlemmarna i de olika scrum teamen har fortfarande arbetsuppgifter utanför sitt 

team och detta leder till stress hos flera av dem. De uttrycker att det är svårare för 

medarbetarna att till fullo bli kundfokuserade och jobba enligt det nya arbetssättet. 

Nedanstående citat är från en medarbetare som upplever stress då man ska både jobba med 

det gamla och det nya arbetssättet.  

 

“Man bör jobba mer i gruppen och inte så mkt utanför, idag är det en hel del så. Inget av 

arbetet man gjorde tidigare har egentligen lyfts bort. Idag är det mycket och kanske kan man 

plocka bort saker. Man jobbar med flera grupper i vissa fall.” 

 

Kunskapsmässigt uttrycker medarbetarna att det saknas kunskap inom agilt arbete men även 

har det saknas kunskap för den valda metoden Scrum. Det har funnits ett samarbete med en 

byrå för att stötta styrgruppen och planeringen runt implementeringen. Många medarbetare 

har gått en utbildning inom metoden men få har praktisk erfarenhet. I vissa fall upplever 

medarbetarna att det är otydligt om styrgruppen fått det stöd de behöver för att i sin tur styra 
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medarbetarna. Alla som är med i teamen har inte fått en extern och formell utbildning, utan 

en föreläsare har berättat om metoden på en personaldag under hösten, ca 3 månader innan Z- 

och Y-teamet skulle börja arbeta med metodiken.  

 

En kick-off i början på 2019 hölls för alla teammedlemmar, en tillställning planerad av 

organisationens tre Scrum Masters. När det kommer till implementeringen har det i vissa fall 

varit utbildningar och planeringsmöten tätt inpå det datum då grupperna skulle börja arbeta 

med metoden officiellt i organisationen. Detta skapade stress och oro runt implementeringen. 

Det är stor spridning på upplevelsen för alla och detta är inte beroende på om medarbetaren 

gått en utbildning eller inte dock visade det sig att de som hade utbildning ansåg det var 

utmanande att alla inte hade utbildat sig och att det låg en liten frustration i att de i sin tur 

skulle utbilda sina team. Men detta upplevdes oklart. 

I frågan “Hur upplever du att implementeringen av Scrum genomfördes?” kom bl.a. följande 

citat upp: 

 

“Lite mer utbildning hade vart bra. Bara vissa av oss i teamet gick en utbildning. Kanske en 

investerings fråga?” 

“Det är en mycket klassisk uppbyggd organisation så det skapades mycket oro och 

osäkerhet.”  

“När det började hända var det massor av frågetecken, jag fick sedan en utbildning och 

började förstå mer.” 

 

Medarbetarna har stor spridning på upplevelsen av ledningen och styrgruppens kunskap på 

området men alla upplever att styrgruppen varit mycket närvarande och mycket synliga 

genom implementeringen. Exempelvis framkommer det att ledningen är något otydliga i 

kommunikationen över hur de ska hantera att teamen fortfarande har medlemmar som jobbar 

enligt det gamla och nya arbetssättet, när de jobbar på detta sätt skapas stress och ledningen 

är otydlig i planen framåt när det gäller detta. Det finns en medarbetare av de intervjuade som 

inte alls ser detta som ett problem.  

 

“Ambitionen finns att stötta. Men ännu finns det beställnings-modeller vid sidan av som 

skapar otydlighet.“ 

“Det är bra stöd från ledningen.” 

 

När det gäller medarbetarnas delaktighet i kartläggningen över hur de olika teamen blev 

ihopsatta var det få av de intervjuade som angav att de varit delaktig i detta. Vissa 

medarbetare hade inte någon insyn i hur styrgruppen resonerat. Detta är inte något som 

medarbetarna upplever som ett problem, utan snarare att frågan uppkommit då grupperna 

själva gjort en kompetenskartläggning. De medger att de upplever saknad av en del 

kompetenser inom sina team, detta gäller inte för team X som arbetat 9 månader vid 

intervjutillfället.  

 

När de själva fritt fick prata om Scrum som arbetsmetod kom det upp en del rörande hur de 

ser på ledningens roll och att ledningen bör tydligt kommunicera nästa steg internt då det 

fortfarande är en del frågetecken och otydlighet. Följande citat beskriver detta tydligt:   

 

“Det måste finnas en plan för andra delar i organisationen. Vad har man för plan på 

utvecklingen och vara handfast i hur man ska jobba som organisation. Man behöver utveckla 

nästa steg tydligare.”  

 

Även följande citat kom upp när de intervjuade fick tala fritt:  
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“När de satta ihop oss som team, hur tänkte de? Om de såg något och satte ihop detta de 

borde kanske lyfta detta.”  

“Många gånger är det liknande aktiviteter vi lärt oss av som vi gör igen. Vi var lite sämre på 

det tidigare. Nu eftersom man utvärderar allt så ser vi ofta på resultat och fakta för att 

utveckla oss” 

 

4.3 Självskattning av de intervjuade inom det nya arbetssättet 

 

 

 
 
Figur 10. Resultat från självskattning. Fråga: På en skala mellan 1-5 hur agil anser du att du är på grund av det 

nya arbetssättet/På en skala mellan 1-5 hur agil anser du att ditt team är på grund av det nya arbetssättet.  

 

När de intervjuade fick fritt utveckla varför de självskattade enligt ovanstående fråga, se figur 

10, blev det tydligt att det är skillnad på om gruppen arbetat med Scrum en längre period eller 

inte. Högre självskattning var beroende på hur länge teamen har arbetat enligt arbetsmetoden. 

Det är också så att tidigare arbetsuppgifter påverkat hur agil man anser sig vara före det nya 

arbetssättet och efter. Alla intervjuade självskattade sig själva på samma siffra som sitt team. 

När de utvecklade varför de självskattade på den siffran kom bland annat följande citat: 

 

“Jag kommer in mer och mer i ett nytt tänk. Nya arbetsuppgifter också som inte varit inom 

min roll och tidigare arbetssätt. Det var mer separata beställningar och projektledare som 

tog över vissa delar. Arbetsuppgifter blev inte uppdelade och nedbrutna på samma sätt som 

idag.” 

 

“Scrum ger möjlighet att åskådliggöra allt och jag tror vi blir mer agila när vi genomfört fler 

sprintar”  

 

0

1

2

3

1 2 3 4 5

A
n

ta
l r

es
p

o
n

d
en

te
r

Skala självskattning

På en skala mellan 1-5 hur agil anser du:

Hur agil anser du att du är Hur agil anser du att ditt team är



 

33 
 

 
Figur 11.  Resultat från självskattning. Fråga: På en skala mellan 1-5 hur motiverad upplever du att du är på 

grund av det nya arbetssättet/På en skala mellan 1-5 hur engagerad är du på grund av det nya arbetssättet. 
 

Motivationen från de intervjuade medarbetarna är mycket hög på grund av det nya 

arbetssättet, se figur 11. Det är tydligt att den positiva attityd de har gentemot förändringen 

påverkas av deras motivation. Följande citat beskriver när de utvecklar hur det kommer sig 

att motivationen är så hög: 

 

“Kick av att göra något nytt. Det ger mig energi.” 

“Jag känner en större möjlighet att påverka mitt arbete än jag hade tidigare.” 

 

Engagemanget är även mycket positiv. De som satte lägre betyg anger att det är för att det är 

fortfarande är arbetsuppgifter utanför teamet och som tidigare presenterat så leder detta till 

stress, oro och osäkerhet hos de flesta. De som har den högsta självskattningen sätter detta på 

grund av deras personliga attityd gentemot förändringar.. Följande citat beskriver det flera 

intervjuade medarbetare beskriver när det gäller berättar om sitt engagemang.  

 

“Arbetssättet främjar utveckling och utvärderingar i varje arbetsuppgift både som individ 

och team.” 
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Figur 12.  Resultat från självskattning. Fråga: På en skala mellan 1-5 hur tydligt upplever du att du bidrar till att 

nå ditt teams mål.  
 

Att bidra till teamets mål, se figur 12, är något som har en spridning och det spelar ingen roll 

om medarbetaren har jobbat länge eller inte enligt Scrum. Däremot är detta kopplat till hur 

tydlig de uppfattar sin roll inom teamet och till organisationen. 

4.4 Upplevelsen runt kundinsikter  

 

En viktig fråga inledande i intervju är “Vad anser du att kundinsikter är?” Här är det en 

konsensus i vad en kundinsikt är.  

 

I frågan “Vad anser du att vara kundfokuserat arbete?” fanns det även här en konsensus i 

definitionen av kundfokuserat arbete dessa följande två citat redogör för detta.  

 

“Att alltid utgå ifrån det externa perspektivet och kunderna och sekundärt utifrån deras 

behov, drivkrafter etc.“ 

 

I frågan “Upplever du att ert team skulle kunna bli bättre på ta tillvara på kundinsikter i 

organisationen?” är det ett tydligt ja från alla. De anser att de bör arbeta mer med 

systematiskt insiktsarbete. Det är också tydligt att det är därför flera nya tjänster har tillsats 

för att arbeta med insikter och intern spridning av dessa och att dessa funktioner verkligen 

behövs.  

 

På frågan om “Hur tar organisationen reda på kundens behov?” är det lite olika sätt teamen 

arbetar med att ta reda på detta men alla arbetar med samma metoder. Det kan vara att jobba 

med tester, olika typer av enkäter både mer omfattande men även mindre digitala snabba och 

små enkäter. Det framkommer även här att de nya funktionerna som tillsatts jobbar med 

djupintervjuer och ibland fokusgrupper för att ta reda på kundernas behov.  

 

“Hur tillfredsställs sedan dessa behov som kunden har?” Här får vi bland annat följande 

beskrivande citat som visar på att det är spridning i vad organisationen gör med insikterna om 
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kunden behov. Det är tydligt att detta är ett nytt arbetssätt och att det kommer ta lite tid innan 

medarbetarna upplever att det sker per automatik och att gruppen har fått bra dynamik.  

 

“Jag upplever att vi kommer vända på pannkakan. Vi kommer inte skapa aktiviteter först 

utan arbeta med insikter först och aktivitet sen.”  

“Jag tycker att vi är på god väg och det är dags nu. Vi behöver veta så mycket mer om våra 

konsumenter!” 

 

I frågan “Hur får du kunskap om kundinsikter och kundens behov i organisationen?” är det 

tydligt att det inte finns tydliga arbetsprocesser för att sprida insikter om kunden idag. Detta 

är något de upplever kommer att bli bättre med de nya arbetssättet men även med de nya 

rollerna som har tillsatts. Det framkommer också att de olika gruppernas mål till viss del gör 

att grupperna har bäst koll på sina egna insikter och inte tar del av de andras lärdomar och 

insikter fullt ut. Nedanstående citat beskriver det som många andra intervjuade även svarade i 

den frågan.  

 

“Vi tappar ibland fokus. Att målet i egna gruppen blir fokus och lite svårt och höja blicken. 

En kulturgrej snarare än målbilden. Att lyssna på andra, ta sig tid att gå på möten som inte 

rör en själv.” 

 

“Idag tar jag reda på resultat vid exempelvis utskick. Det är för att få insikter själv. Jag har 

ett stort intresse att veta. Men jag tar reda på dessa insikter själv.” 

“Inte så mycket spridning idag och är man inte intresserad och frågar själv får man ibland 

inte veta.”  

 

Organisationen har regelbundna möten och där brukar ibland insikter, analyser och andra 

större organisatoriska händelser tas upp. Det är tydligt att de intervjuade tar reda på stora 

delar av insikterna själva och på egen hand utifrån vilka aktiviteter deras team har gjort eller 

de aktiviteter som de själva har gjort. Det har även varit mycket intäktsdrivande mål som styrt 

vad man tittar på och därmed har det varit mer resultat som styr vad man skapar för 

aktiviteter. Många gånger har man gjort aktiviteter som går bra och därför gör man dem igen 

och är inte fullt lika innovativ i kunderbjudandet även om det kanske finns insikter och vilja 

att bli mer innovativa.  

 

“Ibland gör man saker för att man gjort det bra förut” 

 

I frågan “I hur stor utsträckning drivs ditt arbete framåt pga. kundens behov eller genom 

insikter om kunden?” beskriver följande citat detta på ett bra sätt.  

 

“Vi försöker jobba så mycket som möjligt idag med detta. Det är hela lärdoms arbete. Det är 

något vi försöker bli bättre på och göra mer systematiskt. Men sen behöver vi nog mest öva. 

Insikter blir ofta att vi landar i hård data, så som resultat. Men det är viktigt att även titta på 

det andra mer.” 

 

De intervjuade har ett konsensus runt vad det är för data de använder för att fatta beslut. 

Oftast är det passiv data, alltså resultat på aktiviteter. Och att nästkommande aktivitet många 

gånger baseras på resultat från föregående år mer än nödvändigtvis föregående aktivitet. Här 

är det också tydligt att det arbete som görs i digitala kanaler samt i sociala medier har en 

mycket tydligare arbetsprocess för att basera sina beslut på fakta. Till viss del framkommer 

det att de intervjuade upplever problematik med systemstöd för att fatta bra beslut på data 

eller insikter men att de ändå ser sig göra det i hög utsträckning.  
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På den öppna frågan om kundinsikter kommer det upp många olika saker som följande citat 

beskriver:  

 

“Hen jobbade aktivt med att få oss tänka om och annorlunda vilket var viktigt” 

“Att få insikter - sedan bygga hypoteser och sedan testa vidare. Jag vill inte veta vad kunden 

tycker bara utan är intresserad av vad de gör” 

“Som det upplevs nu, det är rätt mycket av det gamla arbetet med fokus på aktiviteter först 

och insikt sen. Och det är rätt mycket inifrån och ut. Det kanske löser sig, kanske inte.” 
  

4.5. Självskattning av de intervjuade inom kundinsikter 

 

 
Figur 13.  Resultat från självskattning. Fråga: På en skala mellan 1-5 i hur stor utsträckning upplever du att ditt 

team agerar på kundens åsikter och behov?  

 

När de intervjuade fick utveckla varför de hade självskattat enligt figur 13, kom det upp att de 

inte ansåg teamet var fullt dedikerade i gruppens arbete då de är många som jobbar utanför 

gruppen. Det framkommer också att det är en resursfråga och att de gör mycket aktiviteter 

idag och att det inte finns tid att göra mer på den bemanningen de är i teamet. En stor del är 

att de olika grupperna är nya i arbetssättet och att de anser att detta påverkar dem i hög grad 

också. De ska genomföra planerade aktiviteter samtidigt som de ska börja jobba med insikter 

om givaren och att det är svårt hinna med både det nya och det gamla. Detta är mest en 

utmaning för scrum team Y och Z då de inte har arbetet enligt metoden lika länge som team 

X, se citat nedan från ett av teamen. 

 

“Det har inte med teamet att göra, men mest för att vi inte är uppe och rullar av flera olika 

orsaker.”  
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Figur 14.  Resultat från självskattning. På en skala mellan 1-5 i hur stor utsträckning anser du att ditt team 

baserar beslut på fakta? 
 

När medarbetarna självskattat hur teamet fattar beslut på fakta, figur 14, de med mycket hög 

självskattning har en korrelation till vilka arbetsuppgifter som medarbetaren har. Följande 

citat kommer från de med högt skattade intervjuerna.  

 

“All digital marknadsföring där allt är lärdomar och fakta. Vi jobbar med hypoteser utifrån 

lärdomarna och fattar inte beslut baserat på magkänsla.” 

“Vi är mycket bra på och tittar på tester. Många gånger är det liknande aktiviteter vi lärt oss 

av som vi gör igen.”  

4.6 Styrgruppen 

 

Styrgruppen har en bred teoretisk kunskap om Scrum och agila arbetsmetoder och de 

förklarar detta djupgående med egna ord. Varför de påbörjade detta arbete och landade i 

Scrum var genom gemensamt beslut och med hjälp av en konsult som ledningsgruppen tog 

in. Scrum har en hel del ramar och struktur som ledningen ansåg skulle vara hjälpsam då 

organisationen behövde göra en del omfattande förändringar.  

 

Följande citat från styrgruppen ger en bra beskrivning till förändringen. “Först kom tanken 

upp från organisationen själv på personaldagar. Det var det agila arbetssättet som valdes. 

Därmed sattes en arbetsgrupp internt ihop från personalen och sedan snävas arbetet in på 

Scrum som slutligen valdes.”   

 

De intervjuade berättar även att det var mycket för hela ledningsgruppen att lära sig om 

Scrum och agilt arbete och att alla i ledningsgruppen har gått utbildningar och att viljan att 

arbeta lärande låg till grunden för beslutet.  

 

I frågan “Hur upplever du att organisationen idag jobbar efter Scrum som metod?” finns 

följande citat som beskriver tydligt upplevelsen.  
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“Vi är i de första stapplande stegen. Vi behöver ändra synsätt mer. Vi följer regler och 

ramverk. Lärandet måste utvecklas”. 

 

Styrgruppens upplevelse av implementeringen är god och att de fick möjlighet att göra en 

pilot med ett team innan var lärorikt både för dem som styrgrupp och även för organisationen 

för detta team fick sedan dela med sig av sina erfarenheter till de andra medlemmarna och de 

som fick liknande roller, så som scrum master eller produktägare.  

 

I frågan “I hur stor utsträckning anser du att de olika scrum teamen baserar beslut på 

fakta?” Är det tydligt att det som ligger till grund för beslut är i många fall passiv fakta, så 

som resultat på tidigare aktiviteter och oftast från tidigare år. Det är även tydligt att de 

upplever att team X som har arbetat längre period med metoden har i större utsträckning 

beslut som baseras på fakta.  

 

På den öppna frågan om scrum delar styrgruppen bilden av att vilja bli en lärande 

organisation och att det behövs mer tid för att landa i det nya arbetssättet för alla 

medarbetare. Ett tydligt citat på vad som behövs är följande.  

 

“Att få till en mentalitet och synsätt hos medarbetare. Vi behöver skapa möjligheter till 

misslyckande och därmed lära oss.”  

 

På frågan om vad kundinsikter är kommer följande beskrivning som är konsensus hos de 

båda intervjuade.  

 

“Det är en sammanställning av det som data om beteende och undersökningar och 

värderingar. En fördjupning runt varför man gör vissa saker.”   

 

När det gäller hur styrgruppen ser på hur pass kundfokuserad organisationen är och på frågan 

om vad kundfokuserat arbete är så är det även här konsensus hos de intervjuade. Det 

framkommer att det är en bit kvar tills de har ändrat synsätt fyllt ut hos medarbetarna både i 

teamen men även hos medarbetarna som inte ingår i något scrumteam. 

 

På frågan “Hur får du kunskap om kundinsikter och kundens behov i organisationen?” 

framkommer det att de saknar systematiskt arbetssätt och process för att ta del av insikter 

som är av värde. Följande citat från en av de intervjuade visar tydligt den gemensamma 

bilden.   

 

“Det är inte systematik, det rapporteras inte regelbundet.” 

 

När de intervjuade får prata fritt utifrån kundinsikter kommer det upp att de bland annat 

önskar att organisationen blir snabbare på att agera på kundernas behov och åsikter samt att 

de aktiviteterna ska påverka intäkterna positivt både på lång och kort sikt. Det är viktigt att 

organisationen blir lärande och att medarbetarna lär sig agera på de insikter som driver 

affären framåt.  
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Kap. 5 Analys 

I följande kapitel analyseras resultatet i förhållande till forskningens syfte och teorin. 

Analysen består av tre delar, den första fokuserar på organisationens upplevelse av hur det 

är att arbeta med kundinsikter och sätta kunden i centrum. Den andra delen fokuserar på 

motivation och engagemang och sista delen sammanfattar hur organisationen praktiskt 

arbetar med kvalitetsutveckling. I dessa delar jämför forskaren även medarbetarnas 

upplevelser gentemot styrgruppen för att försöka identifiera likheter och skillnader. 

5.1 Att arbeta med kundinsikter 

 

Organisationen har som mål att bli mer kundfokuserade och sätta kunden i centrum. Därför 

valde organisationen att ändra arbetssätt och att jobba agilt. Att sätta kunden i centrum 

innebär att man försöker leva sig in i ett kundperspektiv och att organisationen försöker 

uppfylla kundens förväntningar och gärna överträffa dessa (Bergman & Klefsjö, 2012). Den 

agila metoden Scrum har tydliga ramar och regelverk som tydliggör och visualiserar 

arbetsuppgifter (Gonçalves, 2018). Detta stämmer bra med styrgruppens önskemål om att 

arbeta agilt med kunden i centrum. Viljan att sätta kunden i centrum och klara detta praktiskt 

har tydlig koppling till hur länge scrumteamet har arbetet enligt metoden.  

 

“Som det upplevs nu, det är rätt mycket av det gamla arbetet med fokus på aktiviteter först 

och insikt sen. Och det är rätt mycket inifrån och ut. Det kanske löser sig, kanske inte.” 

 

Enligt Zineldin (2006) är det företag med de djupaste och starkaste kundrelationerna kommer 

att stå som bästa möjlighet att behålla kunden och det finns en förståelse för detta inom 

organisationen oavsett om man pratar med medarbetare eller styrgrupp. Bharadwaj et.al 

(2012) beskriver att det finns samband mellan att lyssna på kundernas behov, agera på dem 

vilket ger en positiv upplevelse hos kunden gentemot organisationen och därmed bör kunden 

vara mer lojal mot organisationen över tid.  

 

Att basera beslut på fakta innebär bland annat att arbeta med kundinsikterna och basera 

besluten på förståelsen för attityder, behov och förväntningar (Janiszewska, 2013). Nyckeltal 

som är viktiga för kundfokuserade organisationer är överträffa förväntan, öka kundvärdet 

över tid (Found & Harrison, 2012). Att sätta kunden i centrum innebär att man försöker leva 

sig in i ett kundperspektiv och att organisationen försöker uppfylla kundens förväntningar och 

gärna överträffa dessa (Bergman & Klefsjö, 2012). Följande citat bekräftar tydligt behovet av 

att arbeta med systematisk spridning av kundinsikter för att sätta kunden i centrum.  

 

 “Vi försöker jobba så mycket som möjligt idag med detta. Det är hela lärdomsarbetet. Det är 

något vi försöker bli bättre på och göra mer systematiskt. Men sen behöver vi nog mest öva. 

Insikter blir ofta att vi landar i hård data, så som resultat. Men det är viktigt att även titta på 

det andra mer”. 

 

Arbetet med kundinsikter i organisationens digitala kanaler är utvecklat i större utsträckning i 

det team som arbetat med Scrum under en längre period. Organisationen har en tydlig 

förståelse över hur viktigt det är att sätta kunden i centrum. Samtliga respondenter vet att det 

kostar mer att rekrytera en kund än att behålla en befintlig (Zineldin, 2006). Att varje del i en 

kunds resa ska ge värde till kund (Kotler, 2017) är också något som alla förstår och inser är 
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viktig. Det är på grund av organisationens önskemål att sätta kunden i centrum som man valt 

att implementera ett nytt arbetssätt.  

5.2 Engagemang och motivation 

 

Engagemanget och motivationen är mycket hög och det är det många som uttrycker att de 

påverkats positivt på grund av det nya arbetssättet med tvärfunktionella och självstyrande 

scrumteam. Att lära sig snabbt, bli mer effektiva och motiverade medarbetare hänger ihop 

med organisationens kultur (Yukl, 2012). Självstyrande team har också har ett flertal positiva 

fördelar som ökat engagemang för arbetet, mindre personalomsättning, mindre frånvaro och 

när medlemmar i teamen utbildas för att utföra olika uppgifter blir arbetet mer intressant för 

dem och flexibiliteten ökar. Dessa team gör det möjligt att identifiera problem och 

utmaningar och sedan fördela resurser och personal på ett flexibelt och effektivt sätt (Yukl, 

2012). Medarbetarna får ett högre engagemang för att de skapas delaktighet genom Scrum 

som metod. Styrgruppens klarar av att till viss del skapa en miljö som medarbetaren upplever 

möjligheter till motivation som enligt Flynn (2011) är en viktig del i att förstå hur motivation 

uppstår och att det inte är något man kan skapa.  

 

Ett engagerat ledarskap är en av hörnstenarna i modellen och här har organisationen mycket 

engagerade ledare. Medarbetarna har uttryckt viss spridning i upplevelsen av ledningens 

kunskap inom agilt arbete men alla upplever att styrgruppen varit mycket närvarande och 

mycket synlig genom implementeringen. Styrgruppen har även försökt, i så stor mån de 

kunnat, att stötta medarbetarna. Styrgruppen och medarbetarna har en gemensam syn på 

styrgruppens närvaro under hela implementeringen. Det är genom det engagerade ledarskapet 

som möjligheter till offensivt kvalitetsarbete skapas (Motwani, 2001). En viktig del i 

ledarskapet är att kunna leda i förändring. För att nå framgång behöver ledaren förstå sig på 

människor och, samt att förstå skälen till att människor accepterar och reagerar olika vid 

förändringar. Som ledare är det viktigt att planera för att starka reaktioner från medarbetare 

kan ske, samt förbereda sig på att systematiskt hjälpa organisationen in i förändringen (Yukl, 

2012). Organisationens ledning har en stor påverkan på vad medarbetarna kommer att 

uppleva och göra i en förändringssituation (Sörqvist, 2004).  

 

En del medarbetare i team Y och Z uttrycker att det är otydliga roller när det gäller hur 

grupperna ska arbeta och hur ansvaret ser ut mellan teamen. Detta kan kopplas till brister som 

kan komma från att inte organisationen valt följa någon speciell modell för att genomföra 

förändring, exempelvis Kotters (2017) åttastegsmodell där några olika steg handlar om att 

minimera hinder och skapa tydlighet samt en förändringsvision. Respondenter har uttryckt att 

de har en del arbetsuppgifter utanför scrumteamet och hur detta påverkar deras 

arbetsbelastning och därmed motivation till vissa uppgifter. Enligt Kniberg (2015) och Yukl 

(2012) är detta inte alltid optimalt då det kan vara svårt att tidsestimera rätt och teamen kan 

till viss del konkurrera med varandra om resurser och även ha svårt att få tillräckligt 

deltagande från alla gruppens medlemmar. Om det är så att vissa medlemmar i teamet måste 

vara på plats deltid eller liknande bör denna medlem ha en “hemvist” i en speciell grupp 

(Kniberg, 2015). Detta stämmer för organisationen att de som har arbete utanför gruppen, 

eller i andra team har en “hemvist” dock är upplevelsen densamma och även detta kan 

kopplas till lite brister i förändringsledningens arbete med att minimera hinder för att 

genomföra förändringen fullt ut. 

 

När det gäller gruppens dynamik är det utmaningar för de nyare grupperna som har jobbat 

tillsammans i tre månader. Relationerna i gruppen har stor betydelse och om gruppen inte har 
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jobbat ihop så länge eller om vissa förändringar sker kan det göra att gruppen faller tillbaka i 

något steg i den modell som Wheelan (2014) har för att beskriva gruppdynamikens olika steg. 

Det tar ett tag innan en grupp är fullt produktiv.  

5.3 Kvalitetsutveckling 

En mycket viktig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling är att basera beslut på fakta. Det 

innebär att organisationen ska göra beslut på väl underbyggd data och inte låta slumpfaktorer 

ha en avgörande betydelse. Här uttryckte respondenterna att de fattar beslut på tidigare 

aktiviteter och intäkter på dessa men inte nödvändigtvis på kundinsikter och detta är en brist 

hos alla tre scrumteamen, men främst hos de som inte arbetat så länge med metoden. Att 

basera beslut på fakta handlar om att samla in, strukturera och analysera olika typer av data 

för att tillfredsställa och överträffa kundernas behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 

2012). Organisationen har brister, enligt hörnstensmodellen, i att arbeta med processer och 

misslyckas därför till viss del med att sätta kunden i centrum på grund av brist på systematisk 

spridning av kundinsikter. Detta är ledningen fullt medveten om och därför har man 

investerat i ett antal nya funktioner den senaste tiden som ska ansvara för dessa delar. 

Medarbetarna är också fullt medvetna om vad de nya rollerna ska bidra med. Samt hur dessa 

ska påverka arbetssättet med att ta tillvara på kundinsikter för att praktiskt sätta kunden i 

centrum i organisationen.  

 

Enligt Schein (2010) skapar organisationsförändringar oro och rädslor hos många och 

följande citat från en av intervjuerna bekräftar detta. “Det är en mycket klassisk uppbyggd 

organisation så det skapades mycket oro och osäkerhet”. Ledarna har ett ansvar och en 

möjlighet att minska denna oro. När medarbetarna fick utbildning i Scrum hjälpte detta i 

deras oro. “När det började hända var det massor av frågetecken, jag fick sedan en 

utbildning och började förstå mer.” Ledarna gjorde en bedömning att flera medarbetare 

behöver utbildning ,och även de själva, inom agilt ledarskap. Dock är det många inom 

teamen som inte tagit del av en djupgående extern utbildning. De som inte gått en utbildning 

anser inte att detta är ett problem, men de som har gått utbildning ser det som en utmaning att 

jobba med de som inte gått utbildningen. Några av de viktigaste elementen i en 

organisationskultur är de gemensamma grundläggande antagandena om hur saker ska göras, 

hur uppdraget ska uppnås och hur målen ska uppfyllas (Schein, 2010). Bergman och Klefsjö 

(2012) hänvisar till forskning där korrelation finns mellan en stark kultur och stark 

ekonomisk prestation. De uttrycker även att det ett samband mellan motivation och 

organisationskulturer som är byggda på värderingar, och att detta leder till ökad framgång 

och lönsamhet för verksamheter. 

 

Yukl (2012) pekar på forskning inom området för att lära sig snabbt, bli mer effektiva och 

motiverade medarbetare hänger ihop med organisationens kultur. En annan viktig aspekt med 

företagets kultur är konsensus runt hur man mäter och hur man uppnår målen. Så man vet vad 

man ska mäta, när man ska mäta detta och hur man korrigerar om man mäter fel (Schein, 

2010). Det finns forskning som pekar på att misslyckanden med implementera nya arbetssätt 

grundar sig i hur organisationskulturen passar ihop med förändringen (Iivari & Iivari, 2011).  
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Kap. 6 Slutsats 
Under detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit från analysen. Syftet med detta 

arbete är att få en ökad teoretisk förståelse hur en implementering av den agila 

arbetsmetoden scrum praktiskt sätter kunden i centrum.  

 

Hur upplever medarbetarna att scrum som metod påverkar deras möjligheter att arbeta med 

kundinsikter? 

 

Medarbetarna upplever att organisationen behöver utveckla systematiskt arbete runt 

spridningen av kundinsikter. De nytillsatta funktionerna på organisationen har till uppgift att 

jobba med kundinsikter är väl behövda. Det framkom även i analysen att det är en brist i 

spridningen av insikter och samtidigt en stor efterfrågan.  

 

Att sätta kunden i centrum är ett arbete som kräver stor fokusering och då inte minst från 

organisationens ledare. Här har organisationens ledare varit engagerade. Medarbetarna som 

har jobbat enligt arbetsmetoden i tre månader vid intervjutillfället, upplever att de nya 

arbetssätten främjar hur man ska på sikt arbeta mer agilt även om de idag inte upplever att det 

gör det i så hög utsträckning. Teamet som arbetat i nio månader vid tillfället har en bättre 

upplevelse av det agila arbetet. Det finns ett tydligt samband i tiden som medarbetaren har 

arbetat med scrum påverkar upplevelsen i hur de anser att de blivit snabbare att agera på 

kundens behov.  

 

Medarbetarna upplever också att de nytillsatta rollerna som ansvarar för spridning av 

kundinsikter och analys kommer kunna hjälpa teamen att bli mer snabba och skapa fler 

möjligheter att agera på kundens förväntan och behov.  

 

Hur har motivationen och engagemanget påverkats av den nya arbetsmetoden? 

 

Organisationen har lyckats få stor delaktighet, motivation och engagemang från sina 

medarbetare när de bytte arbetssätt till den agila metoden Scrum. Delaktigheten har skapats 

genom ett engagerat ledarskap som har varit närvarande och öppet genom hela 

implementeringen. Delaktigheten som medarbetarna känner är också tydligt kopplad till det 

ansvar, flexibilitet och möjligheter som arbetsmetoden främjar.  

 

Däremot skiljer sig ändå medarbetarnas engagemang och motivation åt beroende på 

utmaningar som de olika scrumteamen står inför. Detta är kopplat till teamens utveckling och 

beroende på hur de lyckas arbeta som team. Utöver det är även motivationen kopplad till 

rollernas tydlighet och om medarbetaren har mycket arbetsuppgifter utanför sitt team.  

 

 

Hur arbetar organisationen med kvalitetsutveckling? 

 

Ytterligare en slutsats man kan dra är att ledningen inte valt att arbeta med kulturfrågorna 

som en strategisk del i förändringen. Trots att de själva uttrycker ett behov av att förändra 

synsätt och tankar har de inte praktiskt genomfört någon satsning på att identifiera kulturens 

struktur eller hur de eventuellt ska förändra den.  

 

“Det måste finnas en plan för andra delar i organisationen. Vad har man för plan på 

utvecklingen och vara handfast i hur man ska jobba som organisation. Man behöver utveckla 

nästa steg tydligare.”  



 

43 
 

 

Kotters åttastegsmodell är en av många modeller för förändringsledning och det första steget 

i modellen innebär att arbeta med att skapa en medvetenhet hos medarbetarna till varför 

förändringen är så viktig, detta är tydligt hos alla, dock är inte förändringsvisionen eller 

möjligheten att minimera hinder lika tydligt genomfört och detta skapar förvirring och 

frustration inom grupperna. 

 

Ett av de tre teamen som jobbar med metoden Scrum saknar kompetens från en annan 

avdelning och detta kan troligen bidra till att teamet fungerar bra men även att de förlorar 

många av de fördelar som finns med att arbeta i korsfunktionella team. Yukl (2012) beskriver 

att tvärfunktionella team skapar mer flexibilitet och att mångfalden skapar dynamik.  

 

En övergripande bild över hur väl organisationen arbetar med offensiv kvalitetsutveckling 

kan ses i figur 15. I denna figur ser vi att delaktighet och det engagerade ledarskapet är de 

hörnstenar som är helt ifyllda. Organisationen arbetar till fullo i dessa hörnstenar. De övriga 

hörnstenarna kräver utveckling för att praktiskt kunna sätta kunden i centrum.  

 

 
Figur 15. Hörnstensmodellen. (Bergman & Klefsjö, 2012). Så som organisationen uppfyller hönstensmodellen 

och de hörnstenarna som innehåller vitt är de som fortfarande behöver utvecklas.   
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Kap 7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat tillsammans med slutsatser utifrån processen och 

metoden. Frågor som väckts kring vidare forskning presenteras även här.  

7.1 Empiri och slutsats 

 

Ledarna är engagerade och mycket närvarande, men ibland kanske deras engagemang blir för 

detaljorienterat och operativt vilket skapar frustration hos medarbetare. Ledningens uppgift är 

att skapa en miljö som medarbetaren känner ger möjlighet till motivation (Flynn, 2011). 

Misslyckanden med att implementera nya arbetssätt grundar sig i hur organisationskulturen 

passar ihop med förändringen (Iivari & Iivari, 2011).  

 

Teamens känsla av oro och brist på tydlighet ligger i att rollfördelningar, rollbeskrivningar 

och mandat är något otydliga. Medarbetarna uttrycker detta till viss del och en eventuell 

anledning kan vara att kulturen inte förespråkat att medarbetare tar ägarskap fullt ut. Ledare 

har möjlighet att förebygga motstånd och oro igenom förändringar och hjälpa till att skapa 

upplevelse av trygghet (Schein, 2010). Både medarbetarna och ledarna behöver tillsammans 

skapa en kultur som främjar kreativitet och innovation för att skapa värde för kunden. 

Zineldin (2006) menar att det företaget med de djupaste och starkaste kundrelationerna 

kommer att ha bästa möjlighet att behålla kunden på sikt. Kundtillfredsställelse och lojalitet 

beskrivs som ett tillstånd i kundens huvud. Nya roller har tillsats i organisationen för att jobba 

med kundinsikter och lojalitet är i vissa fall inte det som prioriterats inom organisationen. 

Men som har möjlighet att skapa en mer kundfokuserad organisation. Kundnöjdhet och 

lojalitet är något som kunden upplever, en bedömning, ett subjektivt tillstånd (Söderlund, 

1997. Zineldin, 2006). 

 

Det finns eventuellt en risk i att ett team inte innehåller medarbetare från båda avdelningarna 

(team Y). Idag är gruppen mycket homogen och medarbetarna har många tillfällen arbetat 

med varandra tidigare samt sitter på samma avdelning. De får därmed inte lika stora 

utmaningar i sin gruppdynamik men de förlorar även en hel del positiva fördelar. Yukl (2012) 

menar att självstyrande team också har ett flertal positiva fördelar som ökat engagemang för 

arbetet, mindre personalomsättning, mindre frånvaro. Agila arbetsmetoder skapar flexibilitet, 

högre kvalité och med kundfokus (Gonçalves, 2018). Den homogena gruppen skulle kunna 

visa sig i att gruppen inte lyckas bli fullt så högpresterande och innovativ som de andra på 

sikt. De behöver inte gå igenom samma utvecklingssteg som övriga grupper men förlorar 

exempelvis fördelar som olika synsätt, spridd kompetens och kreativa diskussioner runt 

innovationer.  

7.2 Metoddiskussion 

 

Att genomföra en forskning med semistrukturerad intervju och med öppna frågor kan påverka 

resultatet. Innan forskaren började intervjua respondenter testades mallen på två andra 

personer för att se om det var rätt formulering och struktur på frågorna samt om forskaren 

fick de svar behövdes, här hade forskaren eventuellt tagit in fler respondenter. Då forskaren 

har en tidigare arbetsrelation med några av de intervjuade respondenterna har även detta har 

en trolig påverkan på resultatet. Forskaren ställde en del följdfrågor utifrån svaret som 

respondenten angav och försökte återspegla svaret för att minska feltolkningar. 
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Efter att två intervjuer var genomförda, insåg forskaren tidigt att det behövdes ytterligare 

intervjuer med medlemmar från styrgruppen, som drev implementeringen. Dessa två 

respondenter sitter även med i organisationens ledningsgrupp. Forskaren skulle behöva en 

tredje intervju då hade hela styrgruppen haft möjlighet beskriva sin syn och upplevelse. Deras 

upplevelse påverkar stora delar av organisationen. Detta är en brist i arbetet.  Forskaren 

kunde tyvärr inte genomföra då denne tredje medlemmen i styrgruppen vid tillfället för 

intervjun inte var tillgänglig.  

 

Att göra en utökad enkät till hela organisationen hade varit ett annat spännande steg där man 

kan mäta effekten av en implementering även på de avdelningar som Scrum inte 

implementerats. Detta skulle gett forskaren möjlighet till djupare förståelse. En annan del 

som intresserade forskaren var att göra en dokumentanalys där forskaren kunde tittat på de 

dokument som finns mellan respektive team, inom varje team och även i hela organisationen.  

 

Att söka vetenskapliga artiklar inom kvalitetsutveckling och ledarskap var lätt, men när det 

kom till hur organisationer implementerar agila arbetssätt blev det svårare. Många artiklar 

som forskaren fann, fokuserade på Lean som agil metod och inte nödvändigtvis Scrum. För 

att hitta artiklar om Scrum behövde forskaren titta på mjukvaruutveckling och IT.  

 

Efter att forskaren genomfört och transkriberat alla intervjuer tydliggjordes det att mycket 

som kom upp i resultatet landade i organisationskulturen och medarbetarnas tankesätt och 

även delvis i gruppdynamik. Detta var inte en del av syftet med forskningen, men väl viktigt 

att lyfta upp som en av de kanske på lång sikt avgörande delarna i hur implementeringen av 

det agila arbetssättet kommer att lyckas.  

 

Forskaren vet att genom att ta fasta på de etiska aspekterna av forskningen och det löftet som 

getts till organisationen för behålla dess anonymitet kan resultera i en brist utifrån 

reliabiliteten då vissa bilagor med transkriberade intervjuer eller alla diagram inte är med. 

Detta är dock ett beslut som forskaren valt att göra för att behålla anonymiteten så mycket 

som möjligt.  

7.3 Vidare forskning 

 

Då implementeringen av organisationens nya arbetssätt är i startgroparna, bör det studeras 

vidare om ett till två år. Detta för att se om organisationen har lyckats med implementeringen 

och om upplevelsen hos medarbetarna är annorlunda. Denna forskning hade även kunna 

fördjupas med att mäta alla medarbetare på organisationen, även de som inte ingår i något 

Scrum team. Detta hade kunna ge en bredare bild av hur det nya arbetssättet även påverkar 

medarbetare som inte direkt ingår i ett team, men som ändå påverkas av att ledningen vill 

sätta kunden i centrum och bli en agil organisation.  

 

Det vore också intressant att göra vidare forskning i hur organisationskulturen är i förhållande 

till Iivari och Iivaris modell Den konkurrerande värderingsramen för organisatorisk kultur. 

Samt göra en före och efter forskning på en organisation som ska implementera ett agilt 

arbetssätt.  

 

Det finns lite forskning inom agilt arbete och kultur, men det inte finns speciellt mycket 

forskning om upplevelsen i teamen samt gruppsykologi (Gren et.al, 2017). Så detta behöver 

utredas ytterligare då detta är en viktig del i implementeringen av ett nytt arbetssätt.  
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7.4 Rekommendationer 

 

Medarbetarna uttryckte styrgruppens brist i kunskap, men att forskaren själv fann att kunskap 

inte är en bristvara hos ledningen. Snarare att veta hur man ska förändra synsätt, beteende och 

tankar hos medarbetarna, frågor som kan drivas på en strategisk nivå.  

 

Det är viktigt för organisationen att basera beslut på fakta och därmed bli en lärande 

organisation för att komma dit behöver både medarbetare och ledare göra ett arbete där de 

utveckla sina processer och hur de tar tillvara på kunskap även mellan de olika Scrum 

teamen.  
 

Utöver detta behöver organisationen en tydlig intern kommunikativ plan på hur de ser på det 

agila arbetet i organisationen. Detta behövs för att säkerställa att det inte blir negativa tankar 

och motståndare i förändringen och att man återgår till det gamla arbetssättet. Detta är även 

viktigt att ledningen kommunicerar om förändringsarbetet på sikt då denna förändring görs på 

två av organisationens avdelningar men att sätta kunden i centrum är något som behöver 

genomsyra hela verksamheten. För att organisationen ska lyckas med implementeringen på 

sikt behövs eventuellt ett arbete där man ser över organisationens kultur och jobbar aktivt 

med skapa värde för medarbetare likväl som kund.  

 

Följande citat visar på att för att till fullo lyckas med denna implementering bör man 

genomlysa organisationens kultur och eventuellt bemöta den för att eventuellt göra vissa 

förändringar.  

 

“Vi tappar ibland fokus. Att målet i egna gruppen blir fokus och lite svårt och höja blicken. 

En kulturgrej snarare än målbilden. Att lyssna på andra, ta sig tid att gå på möten som inte 

rör en själv.” 

“Vi är i de första stapplande stegen. Vi behöver ändra synsätt mer. Vi följer regler och 

ramverk.” 

“Att få till en mentalitet och synsätt hos medarbetare. Vi behöver skapa möjligheter till 

misslyckande och därmed lära oss.”  
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Bilaga A – Intervjuguide Medarbetare 
 

Ange vilket team de tillhör.  

 

Beskriv med egna ord din upplevelse av Scrum som arbetsmetod. 

Hur upplever du att ert team jobbar efter Scrum som metodik? 

På en skala mellan 1-5 hur agil anser du att du är idag pga scrum? 

På en skala mellan 1-5 hur agil anser du att ditt team är idag pga scrum? 

Utveckla varför det är så?  

Hur upplever du att implementeringen av Scrum genomfördes? 

Hur upplever du det stöd ni har från ledningen vid implementering? 

Upplever du att du varit delaktig i implementeringen av det nya arbetssättet? 

På en skala 1-5 hur motiverad upplever du att du är till ditt arbete pga nya arbetssättet? 

Utveckla. 

På en skala 1-5 hur engagerad upplever du att du är till ditt arbete? 

Utveckla.  

På en skala 1-5 hur tydligt upplever du att du bidrar till att nå ditt teams mål? 

Utveckla.  

På en skala 1-5 upplever du att ditt team agerar på givarens åsikter och behov?  

Utveckla.  

På en skala mellan 1-5 i hur stor utsträckning anser du att ditt team baserar beslut på fakta? 

Övriga åsikter om Scrum eller annat som har kommit upp.  

 

Beskriv med egna ord vad kundinsikter är? 

Upplever du att organisationen är kundfokuserad? 

Vad anser du kundfokuserat arbete är? 

Upplever du att ert team skulle kunna bli bättre på ta tillvara på kundinsikter i 

organisationen? 

Hur tar organisationen reda på kundens behov? 

Hur tillfredsställs dessa behov kunden har? 

Hur får du kunskap om kundinsikter och kundens behov i organisationen? 

I hur stor utsträckning drivs ditt arbete framåt pga kundens behov eller genom insikter om 

kunden? 

Vilken information/insikt använder du dig för att basera dina beslut på? 

Övriga åsikter om Kunden, givarinsikter, eller annat som kommit upp. 
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Bilaga B – Intervjuguide Styrgrupp  
 

 

Beskriv med egna ord din upplevelse av Scrum som arbetsmetod. 

Varför valde organisationen just scrum som agil arbetsmetod? 

Hur upplever du att organisationen idag jobbar efter Scrum som metodik? 

Hur genomfördes implementeringen av Scrum? 

I hur stor utsträckning anser du att de olika scrumteamen baserar beslut på fakta? 

Övriga åsikter om Scrum, eller annat som kommit upp. 

 

Beskriv med egna ord vad kundinsikter är? 

I hur stor utsträckning upplever du att organisationen är kundfokuserad? 

Vad anser du kundfokuserat arbete är? 

Hur får du kunskap om kundinsikter och kundens behov i organisationen? 

Övriga åsikter om Kunden, givarinsikter, eller annat som kommit upp. 
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Bilaga C - Ishikawadiagram, Kultur 
 

 
 


