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Abstract

Social boundary processes within agile requirement
elicitation

Julia Wahlund

Agile development methods have been debated a lot recently and are considered
to be a hot topic in the research world. They were created as a counterpart to the
more traditional methods that are considered too inert and inflexible for dynamic 
markets. Agile methods are characterized by iterative, flexible and customer 
proximity approaches, where focus lies within individuals, interactions and 
communication. Requirement elicitation, the initial stage of a project, is considered 
to be the most communication intense part of requirement engineering. During 
requirement elicitation, there are a lot of stakeholders to consider and effects of
the human factor, like people's different values, competences and opinions, are 
inevitable. The aim of this study was to investigate how social factors affects a 
smaller IT-company and its requirement elicitation process. At the time of this study, 
the company were rather new to the agile way of working and was experiencing 
some difficulties with their requirement elicitation. By working with methods such as
observations and interviews, factors affecting their elicitation process was mapped 
out, where social factors were identified as the most crucial ones. By using theories 
such as Communities of Practice, it was clear that different social groups at the 
company affected the communication and knowledge sharing during requirement 
elicitation. To have a more successful requirement process, it was necessary for 
people to understand each other and being able to share knowledge between CoP:s. 
The study showed that boundary processes and bridges between different CoP:s 
were a crucial part for making this happen.
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Förord	
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som utförts hos ett mindre IT-företag under 
2016. Examensarbetet är genomfört inom civilingenjörsprogrammet ”System i Teknik och 
Samhälle” på Uppsala universitet. Det har varit otroligt lärorikt och intressant att göra denna 
studie. Jag har lärt mig mycket om projektutveckling, kravinsamling och om att sociala 
faktorer som kommunikation, personers värderingar och egenskaper alltid påverkar även i de 
mest tekniska sammanhangen. Det kan även tilläggas att det har varit utmanande och svårt 
emellanåt, varför jag vill lyfta fram ett antal personer som givit mig stöd under tiden. 
 
För det första vill jag tacka företaget, som är anonymiserat i denna studie, för att de var öppna 
och välkomnande för den här studien. Det betydde otroligt mycket att ni gav mig fria händer 
och det kreativa utrymme som behövdes för den här studien. Stort tack till min handledare 
och en projektledare som var öppna för mina idéer och förslag samt lyssnade och guidade mig 
i rätt riktning.  
 
Ytterligare ett stort tack till min ämnesgranskare, Åsa Cajander, som varit en otrolig tillgång 
med sina kunskaper, sina råd och sitt stöd. Du har stöttat arbetet både i med- och motvind och 
alltid trott på mig och mina förmågor.  
 
Slutligen vill jag tacka min familj som alltid funnits där för mig, under hela studietiden. Ni 
har varit det bästa stödet jag någonsin kunnat önska mig.  
 
 
 
Tack och glad läsning. 
 
 
Julia Wahlund 
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Sammanfattning 
Agila utvecklingsmetoder har varit både högaktuella och omdebatterade under de senaste 
åren. De skapades som en motpart till de mer traditionella utvecklingsmetoderna som ansågs 
för trögrörliga och odynamiska för en snabbrörlig marknad. Agila metoder präglas utav 
iterativa, flexibla och kundnära arbetssätt där individer, interaktioner och kommunikation 
istället står i centrum. Kravhantering anses vara en av grunderna till huruvida ett projekt 
lyckas eller misslyckas. Kravinsamling, det initiala steget i kravhantering, brukar kallas för 
den mest kommunikationsintensiva delen. Vid kravinsamling är det många intressenter som 
skall tas hänsyn till, vilket gör att den på många sätt och i allra högsta grad påverkas av den 
mänskliga faktorn. Kommunikation och kunskapsdelning är en oerhört viktig del av 
kravinsamling, vilka påverkas av människors värderingar och uppfattningar. Trots att agila 
metoder har varit på tapeten ett tag, råder det bristande kunskap kring hur agil kravinsamling 
faktiskt fungerar i praktiken och hur sociala faktorer spelar in.  
 
Denna studie syftade till att undersöka ett mindre IT-tjänsteföretag och dess 
kravinsamlingsprocess. Företaget var nya kring det agila arbetssättet och upplevde 
problematik kring sin kravinsamling och önskade förbättringsförslag för att kunna 
effektivisera den. Utifrån en abduktiv forskningsansats, med observationer och intervjuer som 
arbetsmetod, analyserades och kartlades faktorer som påverkade kravinsamlingen. Dessa 
visade sig främst vara av social art, varav ett perspektiv kring individers tillhörighet inom 
olika sociokulturella grupper lades för att kunna utforska vidare. Teorier som användes var 
främst kring Communities of Practice (CoP) som i sin tur gav nytt sken till företagets 
upplevda problematik. 
 
Det visade sig att genom att kartlägga sociala grupper (CoP:s) på företaget och dess påverkan 
på kravinsamlingen, kunde svagheter kring kommunikation och kunskapsdelning identifieras 
lättare och förbättringsåtgärder identifieras. De nödvändiga förbättringsåtgärder som 
identifierades handlade främst om att det måste existera gränsöverskridare mellan olika 
sociala grupper som underlättar kommunikation och kunskapsdelande. Dessa 
gränsöverskridare kunde vara i form av objekt, interaktioner eller individer som fungerade 
som medlare mellan olika CoP:s. Att få företaget att tänka på att sociala faktorer har stor 
betydelse för agil kravinsamling samt att underlätta förståelse mellan olika grupper och 
intressenter ansågs vara det största bidraget till att effektivisera kravinsamlingen och göra den 
bättre.   
 
Studien är tänkt att ge ett praktiskt exempel på hur kommunikation kan underlättas och hur 
kunskap kan bryggas över mellan olika intressenter för att uppnå en gemensam förståelse och 
kunskapsbas för en agil kravinsamling skall bli så gynnsam som möjligt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den digitala IT-eran fortsätter att blomstra och företag investerar mer än någonsin inom IT- 
sektorn [1]. Någonting som varit på tapeten under en längre tid och fortfarande är en 
högaktuell diskussion är just systemutvecklingsmetoder inom IT-branschen. 
Vattenfallsmetoder, också kända som disciplinerade eller traditionella metoder, har länge varit 
de främsta och mest använda metoderna inom systemutveckling, men de senaste åren har 
även agila metoder vuxit sig starka [2]. Vattenfallsmetoder förlitar sig bland annat på hög 
grad dokumentation, stabil omgivning och fasta kravspecifikationer under utvecklingens gång 
[3]. I dagens konkurrens behöver dock IT-företag kunna anpassa sig efter en dynamisk 
marknad, nya krav från kunden och nya tekniska lösningar [4]. Agila metoder uppstod som en 
motpart till de traditionella metoderna, för att motverka onödig dokumentation, försenade 
leveranser och de oföränderliga kraven från kund [2]. Agila metoder präglas av sitt iterativa, 
flexibla och ofta prototypbaserade tillvägagångssätt för att snabbt kunna anpassa sig efter 
marknaden och förändrade krav [5]. Den största skillnaden mellan traditionella metoder och 
agila metoder är dock det sistnämndas fokus på individer, interaktioner och kommunikation 
[6]. Det handlar mycket om effektiv och nära kommunikation mellan utvecklingsteam och 
kund, men också inom utvecklingsteamet [5]. Agila metoder säger sig förstå att skapandet och 
delandet av kunskap är en social process och ingenting som går att översätta till något 
mekaniskt och formellt [6]. 

Det har gjorts mycket forskning kring varför många IT-projekt fallerar, där kommunikation – 
både mellan utvecklare och kund och mellan utvecklare internt inom projektgrupper, anses 
vara en av de största bidragande faktorerna till detta [7]. Kravhantering, initieringsfasen för 
ett nytt projekt, anses ofta vara en av grunderna till huruvida ett projekt lyckas eller 
misslyckas [8]. Kravhantering handlar främst om att tolka och förstå intressenters mål och 
behov. Den mest kommunikationsintensiva delen av kravhantering är just insamlingen av 
krav, där relevant bakgrundsinformation och övergripande krav från olika intressenter skall 
samlas in [9]. Det handlar således inte bara om de tekniska aspekterna, men även sociala, 
kulturella och organisatoriska perspektiv. Det gäller därför att företaget och organisationen är 
medveten om den mänskliga faktorn vid möten med kund [9]. 

Det existerar olika slags utvecklingsmetoder, vilka alla har sina egna metoder att hantera krav. 
Traditionella metoder, vattenfallsmetoder, brukar tendera att fokusera på att samla in och 
detaljera alla tänkbara krav innan projektet ens kan sätta igång med någon typ av design eller 
implementering [3]. De agila metoderna anser att systemutveckling bygger på kunskap och 
det bästa sättet att hantera och sprida sådan kunskap är genom personliga interaktioner [10]. 
Krav kan alltid ändras med tiden, vilket gör den agila kravinsamlingsprocessen snarare blir till 
en iterativ kommunikationsprocess mellan företaget och kund. Kraven detaljeras inte ned 
direkt för att spara på tid och onödig dokumentation. Därför präglas också agil kravinsamling 
av interaktioner och kommunikation, som till hög grad påverkas utav den mänskliga faktorn 
[7]. 
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1.2 Problematisering 

Vid den initiala kravinsamlingen är det alltså multipla intressenter som skall tas hänsyn till 
och komma överens om frågor och krav kring projektet. Dessa intressenters olika synsätt och 
kommunikationssätt kring samma projekt kan i sin tur skapa problem för kravinsamlingen [4]. 
Människor är individer med egna värderingar, uppfattningar och egenskaper, vilket i sin tur 
påverkar kravinsamlingen på olika sätt [7]. Det är viktigt att poängtera att all kommunikation, 
oavsett om det rör sig om formell eller informell art, kräver en viss gemensam kunskap för att 
meddelanden skall kunna tolkas och förstås på ett korrekt sätt. En gemensam bas för 
förståelse och en delad mening om saker och ting måste på så sätt uppstå vid kravinsamling 
för att kommunikationen skall fungera [6]. För att kunna göra detta krävs det någon form av 
externalisering av kunskap och kommunikationssätt som fungerar som bryggor mellan olika 
typer av grupper med olika typer av kompetenser och egenskaper.  

Det råder bristande kunskap och forskning kring agil kravinsamling och hur det fungerar i 
praktiken. Hur skulle det te sig om intressenter vid kravinsamling har svårt att kommunicera 
eller inte förstår varandra alls? Varför sker det överhuvudtaget och hur kan svårigheter 
överkommas? Denna studie tar avstamp i just detta. Studien är gjord på ett mindre IT-
tjänsteföretag som upplevde problematik kring sin kravinsamling. Företaget arbetar delvis 
agilt, men har inte anammat detta fullt ut än och är nya kring arbetssätten. De efterfrågade 
förbättringsåtgärder och eventuella processer för att effektivisera sin kravinsamling. Studien 
undersökte företagets kravinsamlingsprocess, med ansatser kring hur individers/intressenters 
tillhörighet inom olika sociokulturella grupper påverkar kravinsamlingen. Det handlade 
således om hur olika kompetenser, synsätt och förståelse för ett och samma projekt påverkar 
kravinsamlingen och vad detta får för konsekvenser.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att göra en analys av ett mindre IT-tjänsteföretag som delvis 
arbetar agilt, men som inte anammat detta fullt ut än. Analysen är tänkt att påvisa vilka 
svårigheter som finns med att implementera agil kravinsamling ur ett sociokulturellt 
perspektiv, där fokus kommer ligga kring aspekten kommunikation och kunskapsdelande med 
grund i teorier kring Communities of Practice. En djupare utvärdering av företagets 
nuvarande process kring kravinsamling kommer att genomföras, där grunden blir en 
kartläggning av sociala gruppers påverkan på kravinsamlingen. Orsaker och effekter av dessa 
gruppers påverkan kommer att analyseras för att kunna bedöma hur processen kan förbättras 
utifrån sociala gränsöverskridare mellan dessa grupper. För att uppnå syftet med denna studie 
har följande företagsspecifika frågeställningar formulerats; 

Huvudfrågeställningar 
Hur påverkar sociala konstellationer, såsom CoP:s, företagets kravinsamling? 

Hur kan företagets kravinsamling förbättras och effektiviseras genom sociala 
gränsöverskridare? 
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Underfrågeställning 
Hur påverkar företagets implementationssätt av agila metoder kravinsamlingen?  

1.4 Avgränsningar 

Studien är utförd på ett enskilt företag under en begränsad tid, vilket gjorde det omöjligt att ta 
hänsyn till alla aspekter som eventuellt kom upp under studiens gång. Studien fokuserar 
främst på de sociala processerna på företaget i stort – hur kommunikation och 
kunskapsdelning fungerar och hur den sociala strukturen ser ut. Dessutom koncentreras det 
främst på initieringsprocessen för ett nytt projekt, det vill säga den initierande 
kravinsamlingen med kund. Hur kraven sedan tas om hand och den vidare processen för 
igångsatt projekt har utelämnats till stor del eftersom detta hade medfört en för omfattande 
undersökning. Även uppföljningsmöten med kund efter första kravinsamlingstillfälle har 
utelämnats, även om dessa också kan kopplas till kravinsamlingsprocessen. Dessa 
avgränsningar gjordes eftersom att det var främst det initiala kravinsamlingstillfället som 
företaget ansåg vara bristfälligt, men också för att en ordentlig djupdykning inom första 
kravinsamlingsprocessen var det som ansågs mest intressant. Det var även där de största 
utmaningarna kring kommunikation och integrering hittades.   
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2 Teoretiska utgångspunkter 
Detta avsnitt börjar med en genomgång av agila utvecklingsmetoder för att förstå principer 
och underliggande attityder bakom dem. Därefter beskrivs svårigheter och barriärer kring att 
implementera ett agilt arbetssätt. Sedan beskrivs agil kravhantering med fokus på 
kravinsamling och olika metoder för detta. Sedan förklaras vikten av kommunikation rent 
generellt för agila arbetssätt och mer specifikt vid kravinsamling, samt problematik som kan 
uppstå kring detta. Därefter görs en djupdykning inom teorier kring Communities of Practice, 
för att belysa kommunikation och förståelse mellan olika sociala kulturer och grupper 
ytterligare.  

2.1 Agila utvecklingsmetoder 

De traditionella metoderna som präglas av hög grad dokumentation och planering, anses ofta 
väldigt ineffektiva, trögrörliga och byråkratiska [11]. Överplanering, otillräcklig 
kommunikation och ”allt-på-en-gång”-leveranser är tre nyckelfaktorer till varför IT-projekt 
fallerar [12]. De agila metoderna utvecklades som en motpart till de traditionella metoderna 
för att kunna lösa dessa problem [11] [10]. Agila metoder präglas istället av korta iterationer, 
inkrementell utveckling och dedikerade team. Iterationerna innebär att processen delas upp i 
kortare iterationer, där ungefär 1-4 veckors iterationer brukar vara standard. Inom dessa 
iterationer arbetas det inkrementellt, där varje iteration innehåller en del av 
systemet/funktionaliteter som byggs på för varje iteration. Det inkrementella arbetssättet 
innebär att projektet närmar sig slutprodukten bit för bit och kan demonstreras, användas, 
distribueras om så önskas efter varje iteration. De första iterationerna innehåller de funktioner 
som prioriterats högst av kunden, för att sedan byggas på med lägre prioriterade funktioner. 
Detta skapar tidigt värde för både kund och utvecklare då systemet/produkten kan utvärderas i 
tidiga skeden och modifieras allt eftersom. Agila utvecklingsmetoder välkomnar även 
förändringar under hela arbetsprocessen, då detta anses vara normalt på en föränderlig 
marknad.  Förändringar diskuteras mellan utvecklare och kund in i omfånget och kommande 
iterationer allt eftersom. Även kundkontakt anses viktigt för agila projekt och till skillnad från 
traditionella metoder där produkten/tjänsten levereras vid projektets slut, är kunder 
involverade under hela projektets gång. Kontinuerlig kommunikation och möten är ett måste 
mellan utvecklare och kund för att få ett agilt projekt att gå framåt [13]. 

År 2001 samlades skapare av olika agila metoder samt andra systemutvecklare vars fokus var 
inom agila metoder för att diskutera och summera deras värdegrunder kring agil 
systemutveckling. Det som skapades var det agila manifestet, som än idag betraktas summera 
agila metoders kärnvärderingar på ett konkret och grundläggande sätt. Detta lyder; 

Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att 
utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: 
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Individer och interaktioner  framför  processer och verktyg 
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
Kundsamarbete  framför  kontraktsförhandling 
Anpassning till förändring framför  att följa en plan 

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till 
vänster mer [14]. 

Det existerar även tolv grundprinciper bakom själva manifestet som agerar som grund till alla 
agila systemutvecklingsmetoder. (Se appendix A) Vissa hävdar att agila metoder är ett krig 
mellan duktiga utvecklare och dåliga projektledare, där det råder ”kollektivt kaos” för att 
dokument, processer, kontrakt och planer har bannats från arbetet. Detta är dock inte fallet, då 
de agila metoderna innebär att utvecklare och projektledare arbetar i nära samarbete med 
varandra, dagligen [10]. Processer och verktyg existerar och används inom agila metoder, 
men fokus ligger på att dessa processer och verktyg skall gynna olika sorters kommunikation 
och interaktion mellan involverade parter – inte på att personal ska syssla med tidrapporter 
och andra formella procedurer [10]. Istället för att försöka planera hela projektet från start och 
spendera månader med att dokumentera och analysera kravspecifikationer, designas istället 
prototyper, funktionaliteter, konceptbevis under kortare, kundnära iterationer som med tiden 
utvecklas till en fullskalig produkt eller tjänst [11] [10]. Kontrakt anses vara viktiga, så länge 
de är flexibla och innebär att kunden får ut största möjliga värde genom dem. Om exempelvis 
kundens behov skiftar eller om projektet ändras på annat sätt, skall ett samarbete med kunden 
ske så att denne blir nöjd istället för att endast följa ett fast kontrakt till punkt och pricka. 
Detta resulterar i bättre produkter och tjänster som kunden blir nöjd med [10]. Planering anses 
också vara viktigt, så länge planen går att anpassa till diverse förändringar och kan göras om 
utan större påverkan på projektet. Det handlar således snarare om att anpassa projektet till 
verkligheten än att få verkligheten att passa projektet [10]. Planering sker alltså, men i början 
endast i den utsträckningen att det finns någonting att starta projektet på. Vidare planering 
sker under projektets gång för att på så sätt göra projektet anpassningsbart [12] [14]. 

 
2.1.1 Implementation av agila arbetssätt 

Att introducera nya metoder och arbetssätt inom en organisation ses som ett komplext 
organisatoriskt fenomen. Det handlar inte bara om att implementera, applicera eller byta ut 
metoder – det är betydligt mer mångfacetterat än så. Att anamma agila arbetssätt påverkar och 
ändrar egenskaper hos organisationen i stort samt hos individer och dess roller och ansvar. 
Det är inte en lätt förändring, utan den kräver både tid, ansträngning och hängivenhet [2]. 

I en omfattande enkätundersökning gjord av Version One (2013) erhölls resultat som 
påpekade att de största barriärerna till att implementera agila arbettsätt var;  

1. Förmågan att ändra den organisatoriska kulturen 

2. Generellt motstånd mot förändringar 



	 9	

3. Att försöka få agila element att passa in med icke-agila ramverk. 

Att anamma ett agilt arbetssätt kräver en hängivenhet från organisationen i stort, från alla 
inblandade parter, både från exempelvis affärsutvecklare och utvecklare [11]. Många företag 
är idag hierarkiska i sin struktur och för att kunna införa nya agila metoder behövs detta 
ändras till en mer kollaborativ struktur som stimulerar kommunikation och kunskapsdelning 
[11]. Detta betyder bland annat att projektledare måste lita på sitt team att de levererar och 
inte gå runt och kontrollera enskilt arbete [12]. Det skall även kunna arbetas kross-funktionellt 
mellan exempelvis affärsutvecklare, utvecklare och testare – vilket kan vara svårt att 
implementera om organisationen är vana vid en mer silo-orienterad approach [11]. 

Förändringar kring arbetssätt kan ofta ses som skrämmande, framförallt för personal som 
blivit bekväma i sitt sätt att arbeta och som kanske anser att nuvarande arbetssätt fungerar bra 
som de är [12]. Det finns till och med de som rentav vägrar använda nya metoder när de 
introduceras. Det kan exempelvis vara utvecklare som endast ser sig själva som 
programmerare och inte förstår varför ett arbetssätt med mycket kommunikation, delning av 
kunskap mellan olika parter och generell förståelse för metoder ska vara nödvändigt. Dessa 
individer kommer att ha en hög inlärningskurva när det gäller agila arbetssätt [15]. Det 
behövs öppensinnad personal som är villiga att pröva agila metoder för att det skall kunna 
införas. Däremot är det inte omöjligt även om personal är motvilliga till en början, men det 
gäller att en god förändringsledning inkorporeras vid införandet av agila metoder. Det handlar 
först och främst om att införa arbetssättet som underliggande principer och attityder i allt 
organisationen gör – inte bara tekniker och verktyg som skall appliceras [11] [12]. Dessutom 
behöver hela organisationen få veta varför just dessa arbetssätt skall införas och vilka avsikter 
som finns bakom förändringen [12]. Det kräver ofta ”omskolning” och utbildning av personal, 
men ibland även utbyte av personal som är oförmögna att ta sig an de agila principerna [11]. 
En stor faktor till att kunna förändra arbetssätten handlar just om att personal behöver ha 
kunskap om agila principer och värden [2]. 

För att underlätta införandet av agila metoder och arbetssätt behöver en första fråga besvaras 
av företaget eller organisationen; behövs verkligen en ”ren” agil approach som exempelvis 
Scrum eller Extreme Programming införas? Projekt skall inte behöva tvingas till att passa en 
specifik metod, snarare att metoden skall passa projektet. Ibland kan det vara bättre att plocka 
och applicera specifika aspekter ur olika agila metoder. Detta för att få någonting som blir 
skräddarsytt och som passar organisationen och dess projekt bättre än en redan utarbetad och 
nedskriven process. Ibland är en hybrid approach som ligger någonstans mellan traditionell 
och agil systemutveckling det som företaget behöver [11]. Dessutom kan det bli enklare för 
en organisation att bli agila om de agila processerna införs inkrementellt – alltså inte allt på en 
och samma gång. Det tar tid att implementera agila metoder och genom att införa principer 
inkrementellt kan förändringen kännas mer genomförbar på många plan [15]. 

	  



	 10	

2.2 Agil kravhantering 

Den första aktiviteten i alla system-och mjukvaruutvecklingsprojekt är kravinsamling och 
specifikation. [1] Processer för kravhanteringstekniker inom mjukvaruutveckling innefattar 
dock flera olika steg där kraven samlas in, analyseras, dokumenteras, valideras och 
administreras [1] [16] [8]. Kravhantering handlar främst om att tolka och förstå intressenters 
mål och behov. Denna del av mjukvaruutveckling är en av de viktigaste då kraven anses vara 
en grund till huruvida ett projekt lyckas eller misslyckas. En bra process kring kravhantering 
kan många gånger förbättra chansen för projekt att lyckas [8]. Traditionella metoder fokuserar 
på att samla in och förbereda alla kravspecifikationer som kan tänkas finnas, innan någon 
design av den nya produkten eller systemet äger rum. Detta tillvägagångssätt tar väldigt lång 
tid och kräver mycket resurser. Dessutom lämnas inget spelrum för framtida ändrade krav 
senare in i utvecklingsprocessen [11]. 

Processen för kravhantering inom agila metoder, där adaptivitet och flexibilitet kring kraven 
förespråkas, är gränserna mellan insamling, analys, dokumentation, validering och 
administration inte lika tydliga och sker inte lika sekventiellt som för traditionella metoder [1] 
[12]. Det blir därför svårare att ha en utarbetad process för hur kravhanteringen ska gå till. Det 
existerar olika tekniker för att samla in krav som stöder de agila metoderna, vilka fokuserar 
främst på interaktion med kunden, möjligheten för ändrade krav, prioritering av krav och 
leverans av de viktigaste funktionaliteterna först [14]. Problemet blir dock att det inte finns 
några utarbetade riktlinjer för hur kravhantering skall gå till för agila projekt, utan processen 
måste alltid anpassas efter kunden. Kärnan till all agil kravhantering är informell och frekvent 
kommunikation [17]. Den mest kommunikationsintensiva delen av kravhantering brukar 
sägas vara insamlingen av krav, där relevant bakgrundsinformation och övergripande krav 
från intressenter skall samlas in, samtidigt som det skall tas hänsyn till alla parter och 
potentiella konflikter som kan uppstå till en början när allt är nytt [9]. Därför handlar 
kravinsamling mycket om sociala, kulturella och organisatoriska perspektiv utifrån olika 
intressenter och parter. Som utvecklare är det otroligt kritiskt att vara medveten om och ta 
hänsyn denna mänskliga faktor vid möten med kunden [9]. 

2.2.1 Metoder för kravinsamling 

Det finns otaliga metoder för kravinsamling, där processen generellt sett kan ses som en 
förhandling mellan intressenter som skall utmynna i en överenskommelse om systemet som 
skall utvecklas. Det handlar främst om kommunikation, prioritering, förhandling och 
samarbete mellan de olika parterna under kravinsamlingsprocessen [19]. Det finns egentligen 
ingen teknik som är bäst lämpad i alla situationer, utan kravinsamling kan se olika ut 
beroende på kontextuella faktorer. Svagheter i en teknik kan vägas upp genom att genom att 
arbeta med en annan som komplement och olika tekniker kan kombineras om resurser och tid 
finns [20]. I grova drag kan metoder delas upp i två olika kategorier; metoder som kräver 
personlig interaktion och de som inte kräver det [15]. I denna studie fokuseras det på det 
förstnämnda då personlig interaktion alltid är ett krav för agila projekt. Tekniker som inte 
kräver någon personlig interaktion kan exempelvis vara dokumentanalys och enkäter, vilket 
ofta är en del av traditionell kravinsamling [15]. Vidare kommer det att fokuseras på 
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kollaborativa grupptekniker då det är främst dessa som används vid agil kravinsamling och 
för det studerade företaget ifråga [16]. Att tas i beaktande bör också att det endast är den 
inledande kravinsamlingen, alltså det första interaktiva mötet och inte uppföljande möten, hos 
det analyserade företaget som undersöks. Följande metoder kommer att förklaras översiktligt 
för att ge läsaren en viss förståelse för inledande agil kravinsamling; intervjuer, brainstorming 
och JAD-sessioner (Joint Application Development). 

Intervjuer handlar i stort sett om att utvecklaren/företaget intervjuar användare, kund eller 
andra intressenter kring en ny produkt/projekt/idé. Fördelarna med denna metod är att det är 
ett relativt enkelt sätt att erhålla djup och fyllig kunskap inom området om rätt personer 
intervjuas. Nackdelarna är att det tar väldigt lång tid om det är många intressenter som skall 
intervjuas, samt att det är tidskrävande att analysera mycket kvalitativ data [17]. Denna metod 
anses också vara av formell art, där respondenten kanske inte riktigt känner sig bekväm att 
dela med sig av all information som kanske krävs för det nya projektet [20]. Därtill anses det 
inte heller vara en kreativ metod där nya idéer ofta tillkommer [16]. Dessutom kan olika 
intressenter tillföra motstridig information som gör analysen än svårare [17]. 

Brainstorming är en gruppteknik för att generera många, nya och kreativa preliminära idéer. 
Det är en mer informell teknik där deltagare ofta är från olika fält med olika kunskaper och 
där tanken är att alla parter ska bidra till diskussion. Det går ut på att först generera idéer och 
lösningar, för att sedan reducera och diskutera de idéer som är genomförbara och därefter 
prioritera dessa [20]. Fördelarna med denna metod är att alla får bidra och att alla kan få en 
känsla av att det är ett gemensamt projekt [21]. Dessutom kräver det inte jättemycket resurser 
då alla är på plats under samma tid. Nackdelarna är att det lätt kan svävas ut om 
brainstormingen inte organiseras ordentligt. Dessutom kan personer av extrovert natur lätt ta 
över diskussionen, vilket gör att dennes perspektiv och kunskap blir mer framträdande och att 
andra perspektiv glöms bort [21].  

JAD-sessioner är en form av gruppmöte mellan kunder, projektledare, tekniker och någon 
form av verkställande styrelse [1]. Det är ett mer tydligt möte där roller, utformning av system 
och funktioner är något mer väldefinierade redan innan sessionen [16]. Här bidrar deltagare 
med sina perspektiv och åsikter om vad som behöver göras på ett lite mer konkret sätt än vid 
en brainstorming. Det gäller att deltagare delar med sig av information till hög grad samt att 
hela gruppen förstår vad som behöver göras – både inom det tekniska och det affärsmässiga 
[1]. Det handlar mycket om samarbete och diskussion, samt att verkligen de relevanta 
intressenterna befinner sig på mötet. Både långsiktiga och kortsiktiga mål kring exempelvis 
budget, schema och utveckling diskuteras, vilket gör en JAD-session till en mer generell och 
konkret diskussion om projektet. Mötet kan innehålla både visuella inslag i form av 
användargränssnitt och prototyper. Fördelarna med detta är att det ofta skapar en god 
kommunikation och förståelse mellan intressenter. Det blir väldigt interaktivt, vilket kan 
skapa en högre kundnöjdhet. Nackdelarna handlar främst om tid och ansträngning vid 
planering, där en JAD-session behöver vara välplanerad samt att moderatorn behöver ha ett 
tränat öga för hur sessionen framskrider och att alla parter bidrar [20]. 
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2.3 Vikten av kommunikation 

Det existerar många olika typer av agila metoder, alla har olika definitioner av agila team och 
roller inom team. Gemensamt är dock deras fokus på kommunikation, både inom det 
interdisciplinära teamet och med kunden. Människor är individer med egna värderingar, 
uppfattningar och egenskaper. System- och mjukvaruutveckling är en bransch som till högsta 
grad påverkas utav den mänskliga faktorn [7]. Många organisationer är hierarkiska, där 
projektledare och personer med högre position ger instruktioner utan vidare förklaringar till 
personer med lägre ”rang”. Detta kan resultera i att dessa individer blir mindre motiverade då 
dessa kan känna sig mindre värda med mindre ansvarstagande, vilket påverkar organisationen 
i stort. För att få ut så mycket av alla medarbetare som möjligt, krävs det att alla inom 
organisationen ses som intelligenta och ansvarstagande. Detta yrkar på en duktig ledning, som 
nödvändigtvis inte säger upp allt sitt ansvar, men som förespråkar samarbete, involvering av 
medarbetare för att hitta både begränsningar och möjligheter inom projekt och förser 
organisationen med bra diskussions-och kommunikationsmöjligheter. Agila metoder 
förespråkar just detta, där samarbete och kommunikation skall kunna ske smärtfritt mellan 
alla involverade parter, inklusive kunden [7]. Till skillnad från traditionella metoder, där 
dokumentation anses lösa den huvudsakliga kommunikationen, fokuserar agila metoder 
mycket på face-to-face kommunikation som anses vara mindre präglat av missförstånd, men 
även spara in på tid [18]. 

Preferenser för hur kommunikation sker på ett bra sätt skiljer sig mellan kund till kund också. 
Varje kund har sina prioriteringar, objektiv och sin egen personlighet. Det är upp till 
utvecklarna att vara flexibla och kunna anpassa sig utefter kundens behov. Att vara 
uppmärksam på detta hjälper till att brygga till en god kommunikation mellan parterna. När 
det gäller tekniska problem kan det ofta uppstå kommunikationssvårigheter som har med 
terminologi och jargong att göra. De utvecklare som besitter hög teknisk kompetens gillar ofta 
att använda sig av en teknisk jargong som kanske inte varje kund förstår. Detta kan förvirra 
och rentav skrämma kunder vid kravinsamling. Därför är det viktigt att anpassa sig efter 
kundens tekniska kompetens och kunna förklara saker så att denne förstår [9]. Detta problem 
kan även vändas på, genom att säga att kunden bör ha en grundläggande kunskap om teknik 
och system som kan tänkas användas vid projektet, för att på så sätt underlätta 
kommunikationen. Detta kan exempelvis lösas genom att kunden läser på och försöker skaffa 
sig denna grundläggande kunskap innan kravinsamlingstillfället [15].  

2.4 Communities of Practice 

Konceptet kring Communities of Practice (CoPs) myntades från början av Wenger och Lave 
(1991) och handlade då främst om sociala, informella kunskapsgrupper där experter och 
nybörjare interagerade och processen kring hur nykomlingar i en sådan grupp skapade en 
professionell identitet [23]. År 1998 skiftade Wenger fokus till att behandla individers 
personliga medverkan och huruvida individen var en del av periferin eller kärnan i en sådan 
grupp [24]. År 2002 började konceptet appliceras på styrning i företag och hur företag kunde 
använda CoP:s som en konkurrensfördel [25]. Under de senaste 25 åren har konceptet 
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utvecklats och omdiskuterats av många forskare och författare. Det existerar därför en rad 
olika definitioner av begreppet, vilket gör det svårt att endast anamma en specifik förklaring 
[26] .Grunden kring CoP:s i denna studie kommer dock att vara hur dessa grupper ter sig 
inom ett IT-tjänsteföretag, samt hur kommunikation och delning av kunskap ser ut inom en 
CoP och sinsemellan andra CoP:s. 

Communities of Practice har funnits sedan människans skapelse, men det är först på senare tid 
som organisationer och företag uppmärksammat dessa strukturer eftersom samhället anses 
frodas genom kunskapsintensiva branscher. Den mest värdefulla kunskapen anses ofta vara 
den så kallade ”tysta” kunskapen som varken går att översätta eller koda, utan bara existerar 
på ett rent individuellt, personligt plan. Att kunna utveckla och sprida sådan kunskap kräver 
alltså en mer informell praxis, där konversioner, samarbete, erfarenhetsutbyten och frivilliga 
sociala interaktioner ligger som grund. Denna informella typ av kunskapsspridning fungerar 
ofta bara mellan individer och grupper som har en relation där de litar på varandra och förstår 
varandra. Detta informella kunskapsutbyte och personliga relationer mellan individer är 
grundtanken bakom CoP:s [27]. Enligt [24] innebär CoP:s att medlemmarna delar en 
gemensam praxis och ett gemensamt språkbruk, vilket gör att CoP:s i stort sett existerar inom 
alla organisationer. Medlemskapet inom en CoP baseras främst på frivilligt deltagande och 
inte på vilken status eller titel en individ har [24]. 

2.4.1 Tre dimensioner av CoP:s 

Efter sin första bok utvecklade Wenger konceptet kring CoP:s där fokus istället blev 
socialisering och lärande inom sådana grupper. Här menar han att CoP:s kan ses som en 
sammanfogad entitet grundad på tre sammanlänkade dimensioner, nämligen: Mutual 
engagement, joint enterprise och shared reportoire. Mutual engagement har att göra med 
interaktionen mellan individer där de ofta delar samma mening om saker och ting, delar med 
sig av information snabbt och smärtfritt och där det existerar en gemensam diskurs och 
perspektiv på världen. Joint enterprise refererar till processerna inom gruppen där personerna 
är engagerade och ”jobbar” mot ett och samma mål. Medlemmarna vet om vad andra 
medlemmar vet om, vad de kan göra, hur de kan bidra till gruppen och kan hålla varandra 
ansvariga kring detta. Shared repertoire representerar de gemensamma tillgångar som 
medlemmarna delar för att enkelt kommunicera och dela med sig av kunskap. Detta kan 
exempelvis vara speciella verktyg och artefakter eller gemensam kunskap, historier och 
jargong inom gruppen. Denna dimension har även att göra med vad som anses lämpligt inom 
gruppen och förståelse för varandra. 1  

Denna förklaring på CoP:s visar dock inte tydligt vad som skiljer en CoP från, låt oss säga, ett 
vanligt sammansatt team där man jobbar tillsammans mot ett mål (joint enterprise), 
interagerar kring ett specifikt och gemensamt ämne (mutual engagement) och utvecklar 
riktlinjer i hur man skall arbeta och på så sätt förstå varandra (shared repertoire). Detta gjorde 
att författare och forskare hävdade att CoPs kan appliceras på alla möjliga olika grupper och 

																																																								
1	Fritt	översatt	från	[2]	och	Wenger’s	indicators	for	the	precence	of	community	of	pracitce	and	the	proposed	
domains	
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strukturer, vilket inte var Wengers syfte med konceptet [26]. Wengers grundtanke var att alla 
CoP:s inte grundas kring ett specifikt syfte eller för att leverera en produkt eller tjänst, utan 
CoP:s är mer informella och baseras på ett frivilligt medlemskap. De kan skära emellan 
interna och externa organisatoriska gränser och kan därför hjälpa till med att sprida kunskap 
och lärande inom en organisation. CoP:s har ingen hierarkisk struktur och de når endast 
framgång om de bygger på frivilligt medlemskap samt passionen och motivationen hos dess 
medlemmar, vilket i sin tur gör CoP:s själv-organiserade [27].  

2.4.2 Tre karaktärsdrag hos CoP:s 

Konceptet kring CoP:s ändrade karaktär än en gång år 2002 då Wenger, McDermott & 
Snyder gav ut boken Cultivating Communities of Practice, där fokus istället blev på hur 
organisationer och företag kan dra fördel av CoP:s genom att använda dessa som ett 
strategiskt verktyg [26]. Eftersom att CoP:s kan stimulera lärandet och kunskapsspridning 
inom organisationer, anses detta vara en strategisk konkurrensfördel [27]. [25] menar dock att 
det är svårt att skapa nya CoP:s rent formellt, men att organisationer kan dra nytta av redan 
existerande CoP:s, samt att dessa kan fostras och frodas om man tar hand om dem på ett 
kultiverat sätt. Hur pass effektivt en CoP är som ett socialt kunskapssystem bygger på dess 
styrkor inom följande tre strukturella karaktärsdrag; domän, community och praxis. Domänen 
är vad gruppen fokuserar på, vad som skapar gruppens identitet och vad den bryr sig mest om. 
Passion för domänen är det viktigaste inom en CoP och domänen är ofta en stor del av 
medlemmens personliga identitet och liv [27]. Det är domänen som skiljer medlemmar från 
icke-medlemmar och skapar gränser kring gruppen, vilket grundas i medlemmarnas 
kompetens som krävs för att vara med i en specifik CoP [26]. Community handlar om kvalitén 
på relationerna och känslan av tillhörighet [27]. Det är den sociala struktur som underlättar 
kunskapsspridning genom interaktioner med andra medlemmar [26]. Praxis handlar om 
gruppens sätt att arbeta med och kommunicera kunskap, där bland annat verktyg, information, 
ramverk och metoder räknas in – alltså hur gruppen tar sig an problem och löser dem rent 
praktiskt [27]. 

Det är lätt att romantisera kring CoP:s och att kunskapen flödar och delas hur som helst på 
grund av dessa. För att det skall kunna användas ur en strategisk vinkel och som 
konkurrensfördel behövs dock komplex koordination av detta kunskapsdelande. Medlemmar 
står ofta inför frågan om de ska dela med sig av kunskap överhuvudtaget, till vilken grad och 
under vilka omständigheter de ska bidra till kunskapsresurserna [28]. 

2.4.3 Communities of Interest 

Vid ett nytt tekniskt projekt och vid kravinsamling är det kritiskt att alla intressenter får sitt 
perspektiv hört, då komplexa problem oftast inte kan lösas av enstaka individer eller 
homogena grupper. Communities of Interest (CoI) är en term som beskriver när intressenter 
från olika CoP:s går samman för att lösa ett visst problem eller skapa ett nytt projekt [29]. 
Den kunskap som behövs för att skapa ett lyckat projekt är ofta ”tyst” distribuerat mellan 
intressenterna, där var och en för sig innehar en viktig men inkomplett förståelse för 
problemet – varför det är viktigt med tvärfunktionella projektgrupper. Begreppet och 
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betydelsen av CoI är inte lika brett diskuterat och utspritt som för CoP:s. Forskning och 
studier är bristfälliga kring just detta begrepp och hur det ter sig i praktiken, Mycket fokus har 
istället lagts på CoP:s och dess funktioner och betydelser för ett företag eller organisation.  
 
CoI:s är ofta mer temporära än CoP:s, där CoI:s ofta förs samman vid nya projekt och 
försvinner så fort projektet är avslutat. CoP:s ses mer som små minikulturer, vilka är svårare 
att upplösas. Fördelarna hos en CoI är att fler perspektiv kan generera en högre kollektiv 
innovationsförmåga för att lösa ett problem, än till exempel hos en CoP där ofta en typ av 
kunskap är mer framträdande och högre prioriterad. Utmaningarna med CoI:s grundas i de 
gränser som uppstår när en CoP blir stark och otillgänglig för andra. Kommunikation och 
delning av kunskap sker på olika sätt inom en CoP, vilket kan vara svårt att översätta ut till 
andra grupper som inte delar samma kunskapssystem eller vokabulär. Olika CoP:s ser ofta ett 
och samma problem på olika sätt [29]. Att erhålla kunskap och dela med sig av kunskap blir 
därför mer komplext och multi-facetterat inom en CoI än en CoP. Att bygga upp en delad 
kunskapsbank och förståelse för dels problemet och dels varandra utvecklas inkrementellt och 
via samarbete. Kärnan i lyckade CoI:s är att det behövs någon form av externalisering från 
CoP:s till andra CoP:s genom gränsöverskridare som skapar broar mellan CoP:s och de olika 
kunskapssystemen. 

2.4.4 Gränser och CoP:s 

Begreppet kring CoP:s medför automatiskt en idé om att det måste existera gränser kring 
dessa. Till skillnad från ett projektteam, där gränserna är tydliga och officiellt bestämda, är 
gränserna runt en CoP mer diffusa, då det handlar om små ”mini-kulturer”. De byggs bland 
annat upp genom medlemmarnas relationer, repertoarer, kompetenser och 
kommunikationsmedel. Ett exempel för att belysa detta kan vara på sin plats; låt säga att du är 
på lunch med ett gäng kärnfysiker. Såvida du själv inte är kärnfysiker, kommer du omedelbart 
känna att du på något sätt är exkluderad och utanför om fysikerna börjar diskutera kärnfysik. 
Detta behöver inte vara på ett medvetet plan hos fysikerna, men det blir automatiskt så i och 
med att du inte tillhör deras CoP [30]. Vid gränserna tenderar kompetenser och erfarenheter 
att skilja sig åt och en gränsinteraktion mellan två CoPs handlar ofta om att utsättas för ett 
”främmande” kompetensområde. Dessa interaktioner är viktiga för lärande och spridning av 
kunskap, men kan likväl innefatta problem. Det gäller att kompetenser och erfarenheter har 
någon slags dragning till varandra vid gränserna. De får inte vara för olika – då är det lätt att 
inget kunskapsutbyte kan äga rum eftersom konfrontationen mellan de olika kompetenserna 
och erfarenheterna blir för stor. De får heller inte vara för lika – då utvecklas inget 
kunskapsutbyte överhuvudtaget. Kunskapsutbyte och lärande vid gränser kräver att det 
uppnås en skapande dragning däremellan. Detta kan uppnås genom: 

§ Någonting att interagera över, ett intresse eller aktivitet. 
§ En öppenhet kring skillnader och gemensamma principer. 
§ Ett åtagande om att upphäva olika former av dömande för att kunna se CoP:en och 

dess kompetenser för vad det är. 
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§ Sätt att översätta mellan olika repertoarer för att bana väg för interaktionen mellan 
kompetenser och erfarenheter [30]. 

Dessa gränser kan med andra ord skapa nya möjligheter där nya perspektiv möts och därmed 
generera kunskapsutbyte, men kan internt även förvalta av kritiska kunskaper inom gruppen. 
De kan även skapa svårigheter om CoP:en blir för defensiv och stängd på grund av gränserna. 
Detta kan skapa en känsla av separation, skillnader och missförstånd mellan olika grupper 
[30]. Potentialen för kunskap och lärande inom sociala system beror på aktiva gränsprocesser 
och hur dessa går till, samt starka kärnpraktiker inom CoP:en [24].  

[30] menar att det existerar tre huvudsakliga gränsöverskridare som fungerar som broar 
mellan dessa gränser kring sociala grupper och CoP:s.  

Medling (Brokering) innebär att vissa personer fungerar som medlare mellan CoP:s. Dessa är 
ofta personer som befinner sig i periferin i många olika CoP:s (alltså inte en del av kärnan av 
CoP:en). De gillar att skapa förbindelser och flytta kunskap från plats till plats. Sådana här 
medlare behöver specifika egenskaper, såsom att de ska uppfattas ha auktoritet och legitimitet 
att bli lyssnade på av olika CoP:s.  

Gränsobjekt (Boundary Objects) innebär objekt som fungerar som förbindelser mellan CoP:s. 
Det kan vara artefakter, såsom verktyg, dokument eller modeller som hjälper CoP:s att 
kommunicera och förstå varandra. Det kan även handla om diskurser, där ett gemensamt 
språk och uppfattningar kan hjälpa till att skapa broar mellan CoP:s. Det kan även vara 
processer där rutiner, metoder och tillvägagångssätt gör det möjligt för CoP:s att koordinera 
sig med varandra. 

Gränsinteraktioner (Boundary Interactions) handlar helt enkelt om interaktioner mellan 
personer från olika CoP:s. Det kan till exempel vara möten i form av besök eller diskussioner 
där personer involveras i en ny CoP och erhåller ny kunskap som sedan kan tas med tillbaka 
till sin egen CoP. Det kan även handla om praktiker kring gränserna mellan CoP:s, där vissa 
CoP:s har sådana gränser som kräver mycket arbete. Detta kan bero på att de förmedlar kritisk 
information och kunskap mellan CoP:s. Ett exempel skulle kunna vara mellan en R&D-
avdelning och resten av en verksamhet. Detta kan exempelvis kräva en grupp av människor 
som bara jobbar med att översätta och dela information på ett effektivt sätt mellan dessa 
CoP:s. En risk med detta är att denna verksamhet skapar gränser i sig själv, vilket hämmar 
dess funktion som bro mellan CoP:s. En annan gränsinteraktion handlar om periferierna på 
olika CoP:s, där utomstående exempelvis kan komma in i perifirin på en CoP genom att de är 
nyfikna, behöver någon information eller själva vill bli medlemmar. Vissa CoP:s har 
faciliteter för utomstående, såsom ”vanligt förekommande frågor” på hemsidor, hjälpcenter 
eller mässor. 
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3 Metod 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Eftersom denna studie handlade om en djupare förståelse av ett mänskligt och socialt 
fenomen inom IT-sektorn, anammades ett vetenskapligt förhållningssätt som passade detta – 
nämligen det hermeneutiska [31]. Huvudtemat för ett hermeneutiskt synsätt innebär att 
meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten [32]. Forskaren 
pendlar mellan att ställa helheten i relation till olika delar för att på så sätt komma fram till en 
så grundlig och fullständig förståelse som möjligt. Det handlar även om att forskaren pendlar 
mellan förförståelse och förståelse kring fenomenet, där förförståelsen handlar om tankar, 
känslor och kunskap som forskaren har sedan tidigare. Förförståelse och förståelsen utvecklas 
under studiens gång där fenomenet tolkas och omtolkas för att få fram en unik och, enligt 
forskaren, en heltäckande uppfattning [33]. Det hermeneutiska synsättet i denna studie 
handlade således om ett tolkningssätt där mänskliga grundbetingelser skulle studeras, tolkas 
och förstås i sin sociala kontext [33]. Detta gav en viss frihet i forskningen då 
resultat/tolkningar inte behövde bevisas genom stora eller typiska urval, utan syftet blev 
istället att tillföra nya kvalitativa poänger genom att fylla luckor och göra helhetsbedömningar 
bortom insamlade data för just denna unika organisation [31]. 

I denna studie erhölls problemområden som handlade om företagets implementation av ett 
agilt arbetssätt samt kravinsamlingstekniker. Viss förförståelse om agila metoder existerade, 
men det stod inte klart vad problematiken egentligen kunde grundas i. Kravinsamlings-
workshopsen undersöktes som en del, agiliteten inom organisationen som en annan del och 
sociala konstellationer och kommunikation mellan dessa som en tredje del. Dessa delar 
relaterades till den socialt rådande kontexten inom organisationen för att på så sätt se helheten 
som påverkade just denna unika situation. Under identifiering av brister och 
förbättringsområden hittades teorier kring CoP:s och dess koppling till kommunikationsbrister 
mellan sociala konstellationer för att se om dessa kunde belysa och hjälpa till kring analysen 
ytterligare. Teorin undersöktes kontinuerligt för att se om denna kunde relateras och 
appliceras på just denna organisation. Helheten kring studien och delarna kring empiri och 
teori utvecklades således tillsammans under hela processens gång. Förförståelsen kring det 
empiriska och det teoretiska materialet och förståelsen för hur organisationen kunde 
analyseras och vilka bitar som var relevanta och nyttiga för denna studie utvecklades likaså 
under studiens gång. Studien handlade alltså inte om att hitta en universell, generaliserbar och 
objektiv sanning kring fenomenet (positivism), utan byggde på förståelse och tolkning av en 
social verklighet som var unik i sitt slag.  

3.2 Forskningsansats 

Forskningsansatsen handlar om hur processen kring forskningen egentligen går till – hur 
forskaren relaterar empiri/verklighet och teori till varandra [33]. Det existerar tre 
huvudsakliga forskningsansatser, vilka är induktion, deduktion och abduktion.  
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En induktiv ansats utgår från en mängd empiriska fall för att skapa generaliserbara teorier 
som återfinns hos alla fallen [32]. Då denna studie inte hade som syfte att generalisera kring 
många empiriska fall, utan snarare riktade in sig på en fallstudie kring en unik organisation, 
lämpade sig inte denna ansats. En deduktiv ansats utgår istället från generella teorier och 
allmänna principer som appliceras på specifika fall av intresse, där slutsatser sedan kan dras 
utifrån detta [32] [33]. Eftersom studien varken utgick från några förutbestämda 
förutsättningar eller där ett fastslående eller förkastande av teorier var syftet, lämpade sig inte 
denna ansats heller [32]. En abduktiv ansats, vilket är den ansats som anammats i denna 
studie, kan sägas vara en kombination av både induktion och deduktion [33], men ses dock 
inte som någon enkel mix av dem utan tillför även nya och helt egna moment [32]. Detta 
angreppssätt innebar att det empiriska tillämpningsområdet utvecklades gradvis, samtidigt 
som det teoretiska materialet förfinades och justerades under studiens gång [32]. Tillsammans 
med det hermeneutiska förhållningssättet, föll sig en abduktiv ansats naturlig och tillämpbar 
till studien, då denna gav större frihet att pendla mellan empiri och teori, helhet och delar samt 
förförståelse och förståelse. För att förstå den empiriska grunden till en början hölls möten 
med VD och projektledare kring problematiken de upplevde, samt en inledande 
litteraturstudie där empiriska fallstudier studerades, vilka främst behandlade agila arbetssätt, 
kravinsamlingstekniker och problematik kring detta. Detta gav ett hypotetiskt övergripande 
mönster [32] [33] om kommunikationsbrister, sociala grupper som inte riktigt förstod 
varandra och diverse andra organisatoriska brister, som låg som grund för vidare empirisk och 
teoretisk undersökning (induktion). Kort därpå hittades teorier kring CoP:s, vars betoning på 
sociala konstellationer, gränser och gränsinteraktioner ansågs ha relevans på de hittills 
erhållna empiriska data. Den teoretiska grunden prövades i form av utveckling av 
intervjufrågor och tillvägagångssätt under observationer, för att se om detta kunde ge nytt 
sken och djup till undersökningen (deduktion). Under studiens gång pendlades det alltså 
mellan den empiriska insamlingen och den teoretiska grunden, som hela tiden utvecklades 
och förfinades. Abduktionen gjorde det möjligt att få en djupare förståelse för fenomenet, där 
empirin och teorin formades efter varandra, där helheten och delarna, förförståelsen och 
förståelsen hela tiden utvecklades för att på så sätt ge en heltäckande, unik och tolkande bild 
av fenomenet.   

3.3 Val av metod 

Då studiens syfte och frågeställningar ansågs till hög grad påverkas av sociala och mänskliga 
faktorer, föll det sig naturligt att främst fokusera på organisationens och de anställdas synsätt 
och uppfattningar kring agil systemutveckling och kravinsamling. Därför valdes den 
igenkännande och tolkande vetenskapliga inriktningen beskriven ovan, vilket också lade 
grund till att en kvalitativ studie genomfördes och inte en kvantitativ. En kvantitativ studie 
handlar i allmänhet om att samla in numeriska data som objektivt skall förklara verkligheten. 
Kvantitativa metoder utgår ofta från teori, där en hypotes deduceras fram för att sedan prövas. 
Målet med denna typ av forskning är oftast att kunna generalisera sina resultat till andra 
grupper och situationer [34]. Detta ansågs ej vara passande för denna studie med tanke på att 
studien var av tolkande och kontextbunden karaktär, där de studerades upplevelser och 
föreställningar stod i centrum.  
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Inom kvalitativ forskning betonas forskarens närvaro och tolkningsarbete där saker studeras i 
sin naturliga omgivning [32]. Det handlar om förståelse av den sociala verkligheten och hur 
deltagarna i en viss miljö tolkar denna [34]. I den här studien handlade arbetet främst om att 
identifiera orsaker bakom brister inom organisationen och inom processer, samt att erhålla 
förståelse för hur effekterna av dessa brister tedde sig utifrån de sociala aktörernas perspektiv. 
En kvalitativ mikro-etnografisk studie med inslag av observationer och semi-strukturerade 
intervjuer utfördes, då detta ansågs kunna fånga upp relevanta, sociala företeelser som 
påverkade organisationens implementationssätt av agila metoder och dess tillhörande 
kravinsamlingstekniker.  

Etnografi används ofta för att beteckna undersökningar där deltagande observation är den 
huvudsakliga datainsamlingsmetoden, men där fokus ligger på att studera kulturen hos en 
grupp eller organisation genom att verka som deltagare i den [34] [33]. Det handlar om att 
studera sociala processer i sin verkliga miljö [31] och för denna studie handlade det främst om 
att studera det sociala samspelet hos företaget gällande handlingar, interaktioner och den 
gemensamma atmosfären. Ett viktigt komplement till etnografier brukar vara intervjuer, vilket 
användes i denna studie för att kunna komma in mer på djupet kring vissa beteenden och 
företeelser som observerades [32] [33]. Utan intervjuer med personliga förklaringar kring 
vissa fenomen, hade det blivit mycket svårare att studera personernas förhållningssätt till 
problematiken – då de studerades synvinkel kring innebörder av beteenden hade fallit bort. 
Det etnografiska arbetssättet förutsatte ett påtagligt engagemang och deltagandet i vardagliga 
aktiviteter på organisationen. Detta gav ett djupt inifrånperspektiv av problematiken kring 
agila arbetssätt och kravinsamling hos organisationen [34]. Denna studie kan sägas vara av 
mikro-etnografisk sort, då en fullständig etnografi kräver en lång tids engagemang på fältet, 
vilket inte var möjligt i detta fall. Istället fokuserades det på en viss aspekt av organisationens 
kultur, för att ändå få ett visst djup i studien [34]. Detta gjordes under ungefär tre månaders 
tid, 2-3 dagar i veckan.  

3.4 Insamling av teoretisk grund 

3.4.1 Litteraturstudie 

Den litteraturstudie som genomfördes lade en första grund till kunskapen inom agila arbetssätt 
och kravhantering. Allt eftersom den empiriska delen började formas behövdes 
litteraturgrunden, dels för att förstå arbetssätten på företaget och dels för att kunna bygga upp 
en teoretisk struktur som kunde förklara vissa fakta och relationer [35]. Från början söktes 
först och främst vetenskapliga artiklar, elektroniska böcker och facklitteratur inom agila 
arbetssätt och agil kravhantering. Sökorden var då framförallt ”agile methods” och 
”requirements engineering”. Allt eftersom det empiriska materialet visade på att det sociala 
samspelet, kommunikation och kultur spelade en väldigt stor roll i detta fall, började även 
litteraturstudien röra områden som handlade om samarbete, kommunikation och interaktion 
mellan individer under agila arbetsformer och kravinsamling. Sökorden ändrades då till att 
även innefatta ”communication”, ”interaction” och ”co-operation”. När intressanta teorier 
kring CoP:s hittades, började ett arbete som syftade till att försöka applicera denna teori på 
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just detta fall, där tanken var att hitta en förklaring till vissa beteenden och uppfattningar som 
påträffades. Denna teori har ej hittats i något liknande fall eller studie, trots att många studier 
pekar på just kommunikation som den största faktor som påverkar en agil miljö och 
kravinsamling. Litteraturstudien varvades hela tiden med den empiriska studien, för att båda 
delarna skulle kunna utveckla varandra.   

3.5 Insamling av empirisk grund 

3.5.1 Observationer 

De observationer som gjorts är främst deltagande observationer på det sociala 
kontorslandskapet bland utvecklare, designers och projektledare samt på kravinsamlings-
workshops som företaget haft med potentiella kunder. Observationer användes just för att 
grunderna till problemen som företaget upplevde var svårdefinierade och ibland hade inte 
intervjupersonerna klara åsikter eller minnesbilder, vilket gjorde att observationer av 
beteenden och skeenden i dess naturliga sammanhang kändes nödvändiga [33]. Det handlade 
således om att få en fylligare bild av sociala interaktioner och kommunikationsflöden som 
ansågs påverka brister och effekter kring kravinsamlingen. Det existerar fyra typer av 
deltagande observationer, som redogör för graden av forskarens deltagande. Som fullständig 
deltagare, är de personer som studeras inte medvetna om forskaren och dess syfte – forskaren 
kan med andra ord anta en roll som alla andra (eventuellt genom att utge sig för att vara någon 
annan). Som deltagande som observatör är de studerade väl medvetna om forskarens existens 
bland dem, men där forskaren blir väl socialt integrerad i gruppen. Detta innebär ett aktivt 
deltagande där forskaren ingår i det sociala samspelet. Som observatör som deltagare är 
graden av aktivt deltagande mindre än det föregående, där observatörsrollen blir mer 
framträdande och där den sociala interaktionen med gruppen blir mindre påtaglig. Den sista 
typen, fullständig observatör, innebär att det i stort sett inte existerar någon interaktion mellan 
forskaren och gruppen överhuvudtaget, vilket ofta grundas i forskarens farhågor att påverka 
den sociala interaktionen i gruppen [31]. I denna studie pendlades det främst mellan den andra 
typen, deltagande som observatör, och den tredje typen, observatör som deltagare. Detta för 
att det var ett väldigt socialt kontorslandskap och gruppen var väldigt välkomnande och 
inkluderande. Det kändes ofta som om de glömde bort min roll som observatör, vilket gjorde 
det möjligt att vara socialt deltagande och erhålla fylliga iakttagelser. På kravinsamlings-
workshopsen med kund antogs en lite mer passiv observatörsroll, då jag inte ville störa eller 
påverka arbetsflödet utan endast iaktta beteenden och processer precis som de var. Nedan 
följer en tabell över vilken typ av produkt eller tjänst workshopen behandlade, vilka som var 
närvarande från både kund och företag och hur lång tid workshopen tog. Detta är främst tänkt 
att påvisa vilka parter som var representerade vid workshopen och vid vilken typ av projekt.  
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Tabell	1	-	Typ	av	projekt,	vilka	parter	som	var	närvarande	och	hur	lång	tid	workshopen	tog	

Workshop Deltagare Längd 
WS1: Ny hemsida med nya 
funktioner 

Från kund: 
1 Grundare och VD 
1 Utvecklings-och affärsansvarig 
Från företag: 
1 projektledare/moderator 
1 projektledare 
1 designer 
1 utvecklare  

Ca 3 h 

WS2: Ny hemsida Från kund: 
1 kund på plats 
3 kunder via telefon 
Från företag: 
1 projektledare/moderator 
1 VD/affärsutvecklare 
1 utvecklare 

Ca 2.5 h 

WS3: Ny applikation Från kund: 
2 kunder på plats 
Från företag: 
1 projektledare/moderator 
1 VD/affärsutvecklare 
1 utvecklare 
1 grafiker 

Ca 1.5 h 

WS4: Ny applikation Från kund: 
2 kunder på plats 
Från företag: 
1 projektledare/moderator 
/teknikrepresentant 
1 VD/affärsutvecklare 

Ca 3 h 

 

3.5.2 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex stycken anställda på företaget. Detta för att 
erhålla djupare insikter och kunskaper om de rådande sociala förhållandena på företaget. 
Även de enskilda personernas känslor och upplevelser var av intresse, varför intervjuer var att 
föredra [36]. Enbart observationer på kontorslandskapet samt under kravinsamlingen ansågs 
inte ge tillräckligt underlag till studien, då enbart detta inte hade givit personernas 
uppfattningar och känslor om den existerande problematiken.  
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De intervjuer som utfördes var av semi-strukturerad art, där förformulerade frågor och teman 
existerade i en viss ordningsföljd, men som kunde frångås om detta ansågs passande. 
Frågorna och ordningen på dessa anpassades ofta efter situationen och intervjupersonen för att 
erhålla ett bättre flyt och för att eventuellt få svar på andra omkringliggande frågor som 
respondenten fann relevanta och intressanta. Detta skapade fler nyanser och dimensioner än 
om intervjun hade varit helt strukturerad och standardiserad [36]. Det existerade inte heller 
några färdiga svarsalternativ eller några ”rätta” svar, utan respondenten fick ofta resonera fritt 
kring en fråga med sina egna ordval [32]. En viss struktur och standardisering fanns dock, för 
att på så sätt kunna jämföra svar mellan respondenter och olika grupper. 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant efteråt. Alla respondenter 
accepterade att intervjuerna spelades in efter att syftet med studien förklarades för alla 
respondenter och att det endast var jag som hade tillgång till ljudinspelningen och 
transkriberingen efteråt. I åtanke fanns att ljudinspelningen kunde hämma ärliga responser 
och att respondenterna kanske utelämnade saker som ansågs för ”tabubelagt” [35]. Dock 
fanns flera anledningar till varför inspelning valdes i alla fall. Det bidrog till att jag kunde 
ägna min fulla uppmärksamhet åt vad respondenten sade utan att behöva föra omfattande 
anteckningar samtidigt, vilket gav känslan av en mer personlig och nyanserad intervju där 
följdfrågor blev naturliga. Det möjliggjorde även en innehållsanalys efteråt där kategorier och 
teman identifierades, som gav underlag och struktur till empirin [35]. Ytterligare en anledning 
var för att inte missa någonting som senare visade sig vara relevant och intressant, men även 
för att kunna återge specifika citat som i sin tur ansågs ge fylliga empiriska beskrivningar.  

Operationalisering 

När teoretisk kunskap som är relevant inom ämnesområdet översätts till att behandlas inom 
intervjufrågorna kallas detta operationalisering [33]. Den operationaliseringen som gjordes i 
denna studie handlade främst om agila metoder och kravinsamling. Tanken med detta var att 
erhålla kunskap om respondenternas synsätt på inom detta område. Det ställdes främst öppna 
frågor för att få respondenterna att resonera fritt kring ämnena, där brister kring arbetssätt ofta 
ställdes på sin spets då respondenterna var öppna för diskussion. Frågor såsom; ”hur tycker du 
att kravinsamlingen fungerar idag?”, ”Berätta för mig vad du tycker att ett agilt arbetssätt 
och kravinsamling innebär och vad innebär det för er på företaget?” ställdes. Det fanns ett 
visst fokus på kommunikation och sociala aspekter från studiens start, men detta blev ett 
större fokus redan under första intervjun och vid fortsatta intervjuer. Teorierna om CoP:s 
inkorporerades i den empiriska studien genom att fråga mycket öppna frågor kring 
gruppdynamik, kommunikation och roller på företaget rent generellt men med främsta fokus 
på kravinsamlingen. Frågor såsom; ”Hur tycker du att kommunikationen fungerar i en 
projektgrupp?” ”Till vilken utsträckning tycker du att ni delar med er av kunskap och hur?” 
ställdes.  

Val av intervjupersoner 

Lämpliga intervjupersoner är informatörer som har god kunskap inom det fält som skall 
studeras, men även olika typer av informatörer med olika roller kan vara nyttigt för att erhålla 
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olika perspektiv på fenomenet [37]. I denna studie ansågs det viktigt att intervjua personer 
med god insikt i kravinsamlingen. Därför lades det stort fokus på att de flesta respondenter 
medverkade i kravinsamlingen på kontinuerlig basis. Däremot ansågs det även betydelsefullt 
att få perspektiv på hur utomstående uppfattar kravinsamlingen och vad den genererar – därav 
utfördes två intervjuer med två respondenter som inte är med under kravinsamlingen särskilt 
ofta. Även att respondenterna representerade olika bakgrunder och roller (projektledare, 
design, back-end, front-end) ansågs viktigt, för att få med många olika synsätt kring 
problematiken. Detta för att se huruvida perspektiven det skilde sig åt eller om det fanns 
liknelser mellan olika respondenter och grupper.  

Tabell	2	-	Utförda	intervjuer	

Respondent Längd Medverkar i WS 

P1: Designer 42 min Ja 
P2: Projektledare/Front-end 41 min Ja 

P3: CTO/Back-end 59 min Ja 

P4: Projektledare/Resursplanerare 1 h 20 min Ja 

P5: Back-end Programmerare 36 min Ytterst sällan 
P6: Front-end Programmerare 49 min Nej 

 

Utöver de formella intervjuerna utfördes även lite mer informella utvärderingssamtal efter 
både workshops och intervjuer, främst med projektledare och handledare, för att delge och 
eventuellt klargöra vissa observationer och erhållen data från respondenter.  

3.5.3 Intern dokumentation 

Jag fick tillgång till all intern dokumentation kring avslutade, pågående och framtida projekt. 
Även dokument kring offerter, projektplaner och presentationer vid workshops erhölls. Detta 
gav än mer insikt i företagets arbetsflöde och vilka anställda som jobbade på vilka projekt, hur 
dokumentation fördes, vilka som skrev kravspecifikationer och vilka som deltog i vilka möten 
et cetera.   

3.6 Analys och tolkning av data 

Den kvalitativa analysen av data präglades främst av att undersöka och arrangera insamlad 
data, både intervjutranskriptioner, fältanteckningar från observationer på kontorslandskapet 
och vid kravinsamlingstillfällena. Utmaningen vid kvalitativa undersökningar är just att skapa 
mening ur massiva mängder med data, kunna skilja på vad som är betydelsefullt och 
identifiera både mönster, paradoxer och motsägelser [38]. Varje kvalitativ undersökning är 
unik, vilket gjorde det möjligt att utföra analys och tolkning beroende på vad som fungerade 
just i detta fall. Givetvis togs vissa aspekter och riktlinjer i beaktande, men bearbetning av 
kvalitativ data är präglad av just forskarens perspektiv, teori och begrepp att det krävs att man 
anammar en skräddarsydd approach till just sin studie [39]. I överlag anammades ett 
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systematiskt angreppssätt som innebar stegen sortera, reducera och argumentera data [39]. 
Tilläggas bör dock att en kvalitativ studie som denna genererar i regel en stor mängd data och 
att analys och tolkning därför gjordes även under insamlandet av data. Detta gjordes inte 
explicit med stegen sortering, reducering och argumentering, men genom att föra 
anteckningar om tankar vid transkribering, läsa igenom material flertalet gånger under 
studiens gång och genom att reflektera och dokumentera observationer. Detta gav i sig en 
överblickbarhet över materialet innan slutgiltig sortering, reducering och argumentering 
gjordes.  

Sortering gjordes främst genom att läsa igenom materialet flertalet gånger för att finna teman 
och därefter kategorisera dessa. Detta gjordes översiktligt främst utefter teoretiska 
utgångspunkter, där teman relaterades och likheter samt skillnader hittades. Även sådant som 
ansågs intressant som inte föll inom någon specifik teoretisk ram kategoriserades under 
”övriga punkter”. Exempel på kategorier som togs fram var; Grupperingar inom företaget, 
brister i kommunikation, synsätt på agilitet, roller under kravinsamling, brister kring 
kravinsamling. Alla dessa kategorier låg till grund för det empiriska avsnittet i rapporten. 

Reducering går ut på att reducera sitt material eftersom att det omöjligen går att presentera allt 
i den slutgiltiga studien. Detta steg har också vissa utmaningar eftersom att det finns chans att 
nyanser och komplexitet går förlorat om det sållas eller beskärs för mycket i materialet. 
Någonting som hela tiden fanns i bakhuvudet i detta steg var att inte förenkla för mycket och 
att tänka utanför ramarna för att inte bli för inrutad i sin egen förförståelse för problemet. 
Självklart präglades reduceringen av vad jag som författare fann intressant för just denna 
studie, samt syftet och frågeställningarna för studien. Men bara det faktum att jag tänkte på att 
försöka ha med nyanser, skillnader och paradoxer samt genom att tänka på intressanta 
aspekter utanför ramarna av teorin gjorde att uttrycket för det empiriska materialet kunde 
komma till rättvisa i denna studie. Vissa iaktagelser beskrevs i mer övergripande termer för 
att det behövde finnas i materialet, medan vissa beskrevs i mer detalj för att ge läsaren en mer 
skildrande känsla kring just den aspekten. 

I argumentationssteget gällde det att binda ihop säcken och kunna presentera samt 
argumentera för min studie – att presentera det som jag faktiskt sa mig vilja presentera. I detta 
fall ville jag belysa och argumentera för hur agila arbetssätt påverkas av sociala faktorer, 
såsom CoP:s och hur detta ter sig i praktiken. Därför behövdes fylliga empiriska 
beskrivningar, både av författaren som observatör och av respondenternas inställningar. Detta 
gav läsaren en djup insikt i det sociala landskapet som studien ägde rum i, vilket hjälpte till 
med resonemangen och argumentationen i studien.  
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3.7 Kvalitet inom tolkande kvalitativ forskning 

Inom alla kvalitativa studier spelar kontexten en större roll än för exempelvis kvantitativa 
undersökningar [40]. Tolkningsprocesser inom kvalitativ forskning handlar om att välja ut, 
enligt forskaren, relevanta delar från verkligheten och sätta in dem i ett specifikt 
sammanhang. Allt från observationer till intryck och tolkningar, till hur materialet presenteras 
för läsaren är baserat på forskarens val [41]. Traditionella begrepp såsom validitet och 
reliabilitet blir därför svårare att applicera, om än ens möjliga. Validitet handlar om huruvida 
undersökningen mäter det som skall mätas, att resultatet är kopplat till forskningsfrågan. 
Reliabilitet handlar om till vilken grad som undersökningen skulle kunna upprepas med 
samma metoder på ett annat fall och om detta skulle leda fram till samma resultat [40]. Båda 
begreppen används ofta inom kvantitativ forskning, som härstammar från en syn om att det 
existerar en objektiv verklighet som baseras på exakt definierade metoder och variabler, där 
kontexten spelar mindre roll [40]. 

Syftet med denna studie har inte varit att presentera objektiv fakta. Studien baseras på mina 
tolkningar av ett visst fenomen tillsammans med andra personers tolkningar kring detta 
fenomen. För att erhålla en trovärdighet i denna studie har det istället krävts att på ett 
trovärdigt sätt presentera hur resultaten har framkommit [42]. Därför har ett krav om 
transparens genom studien varit av högsta prioritet. Organisationer eller relationer mellan 
personer är inte statiska, utan ändras hela tiden. Det är därför viktigt att poängtera att 
fenomenet som studerats är unikt i dess slag, under just denna specifika tid [43]. Transparens 
om kontexten, med fylliga beskrivningar om organisationen och sociala relationer i överlag, 
har varit tänkt att guida läsaren och visa att en transparens genomsyrande just detta specifika 
case. Det handlar även om transparens kring mina interaktioner inom studien som påverkats 
av mina tolkningar, uppfattningar och förförståelser [43]. Men genom att klargöra för de val 
som gjorts, både metodiskt, teoretiskt och empiriskt, och resonera kring dem, hoppas det även 
här att en transparens uppnåtts gentemot läsaren. Transparens uppnås även genom att tydligt 
visa för läsaren hur studien genomförts, med observationer och kvalitativa intervjuer, med en 
överhängande motivation att detta var nödvändigt för att kunna studera detta IT-landskap ur 
ett sociokulturellt perspektiv.  

Förhållningssätt som har varit betydande i denna studie för att uppnå transparens och 
trovärdighet har varit mitt eget kritiska tänkande samt mitt kreativa tänkande. Det kritiska 
tänkandet handlade om att kunna ha distans till insamlat material, både empiriskt och 
teoretiskt. Det handlade om att vara uppmärksam på studiens framskridande och att hela tiden 
pröva och ifrågasätta nya mönster [38]. Detta gjordes genom att pendla mellan empiri och 
teori för att kunna erhålla ett helhetsperspektiv utifrån olika delar. Det handlade om att pröva 
sig fram, att gå tillbaka och granska och inte hoppa till förhastade slutsatser för fort. Det 
kreativa tänkandet balanserade upp det kritiska, för att kunna öppna upp för nya möjligheter 
och vice versa. Att se nya möjligheter och inte stänga några dörrar för snabbt vid första 
”bästa” sammanhang [38]. Genom att hålla dörrar öppna för nya kopplingar och observationer 
uppnåddes en kreativitet som gynnade det abduktiva angreppssättet där empiri och teori 
växlades emellan för att erhålla nya mönster tills att en viss inramning kunde urskiljas. 
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3.8 Illustration över arbetsprocess 

Nedan finnes en illustration över arbetsprocessens gång. Studien började med en inledande 
litteraturstudie (avsnitt 3.4.1) och samtal med VD och projektledare på företaget för att 
identifiera problematiken som upplevdes. Därefter följde observationer, insamling av teorier 
och utförande av intervjuer där en abduktiv ansats präglade en kontinuerlig förfining och 
databearbetning av både teori och empiri under studiens gång. När en bestämd inringning av 
problemet med underbyggande teori och data erhållits gjordes avslutande analys för att kunna 
ge företaget en utvärdering och komma med förbättringsförslag.  

 

 

 

 

 

	  

Kontinuerlig	
databearbet-
ning	och	analys	

Insamling	
av	teori	

Intervjuer	Observat-
ioner	

Inledande	
litteraturstudie	

Identifiering	av	
problem	

Samtal	m.	VD/	
projektledare	

Utvärdering	och	
förbättrings-	
förslag	

Avslutande	
analys	och	
slutsats	

Figur	1	–	Illustration	över	arbetsprocess 



	 27	

4 Empiri  
Empirin är baserad på observationer gjorda främst på kontorslandskapet, men även vid 
specifika kravinsamlingstillfällen. Den är även baserad på mer djupgående intervjuer med 
anställda på företaget. När framställningar är baserade på intervjuer visas detta genom att 
hänvisa direkt till intervjuperson, citat eller genom att referera till ”respondenterna”. När 
framställningar är baserade på observationer föreligger däremot inga sådana hänvisningar, 
utan är mer uppbyggt med ett sammanhang såsom ”det identifierades”, ”det observerades” 
eller ”det klargjordes”.  

Först beskrivs företagets nuvarande arbetssätt och deras anammande och förståelse av agila 
arbetssätt inom organisationen. Fokus ligger på initieringsfasen för ett nytt projekt där 
kravinsamling och viss bearbetning av krav tas i beaktande. Därefter görs en kartläggning av 
sociala grupperingar och dess påverkan på organisationen i stort. I anslutning till detta 
beskrivs även kommunikation- och kunskapsflöden både internt inom grupper och externt till 
andra grupper. Därpå följer en förklaring av företagets nuvarande kravinsamlingsprocess 
och identifierade brister kring denna – med sociokulturella faktorer som grund. 
Avslutningsvis presenteras observationer från fyra olika kravinsamlingstillfällen utifrån dessa 
faktorer. 

4.1 Nuvarande arbetssätt och agilitet inom organisationen 

Efter inledande möte med projektledare och VD stod problematiken klar; de tyckte att 
kravinsamlingen var för kaosartad och att den inte fungerade optimalt. De ansåg att de kanske 
använde fel metoder och ville ha en ny process utarbetad för att förbättra kravinsamlingen. De 
var ganska nya på de agila arbetssätten och hade inte riktigt implementerat dessa fullt ut än. 
Vid ett nytt projekt såg initieringsprocessen ut som följer;  

 

Figur	2	-	Initieringsfas	för	nytt	projekt	
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Processen började med kravinsamlingen med kund som de kallar ”workshop” där tanken var 
att få en övergripande bild över kraven som kunden hade och tillsammans analysera dessa för 
att kunna gå vidare och planera ett omfång av projektet. Efter kravinsamlingen skrivs en 
offert till kunden, samt en övergripande kravspecifikation med funktionella och icke-
funktionella krav. Detta görs oftast av en enda person som har det ansvaret. Om offerten 
godkänns från kunden, skapas en projektplan med agila delmål och sprintar – även den ofta av 
en enda person. När projektet skall sättas igång/under projektets gång skapas en backlog med 
uppgifter till projektteamet. Dessa beskrivs på en övergripande nivå, prioriteras och estimeras 
i tidsåtgång utav projektledare. Företaget var inte riktigt nöjda med detta arbetssätt och 
menade att de behöver förändras men att förändring är svårt.  

”Det är ganska svårt att applicera det här agila, man kan ju ta russin ur kakan men på något 
sätt vill man ju ha helheten så att man kan applicera det.” 

P4, projektledare/Resursplanerare 

”Det finns mycket bra teorier, men att få till det i praktiken är det svåra.” 

P2, Projektledare/Front-end 

Företaget menade att de arbetade agilt och hade försökt applicera det på några processer, men 
däremot var inte alla på företaget med på hur det agila arbetssättet var tänkt att fungera. 
Många anställda jobbade på multipla projekt i taget och många tyckte inte heller att de 
arbetade agilt. På frågan om det hade skett någon utbildning av personal i agila arbetssätt var 
svaret nej. De ville genomföra detta men var osäkra på hur och hur de anställda skulle ta det. 
De hade alltså försökt applicera ett agilt tänk vid kravinsamling, utan att de anställda 
egentligen visste hur agila arbetssätt fungerade. När agila arbetssätt försökts förklaras 
informellt med de som inte hade så mycket insikt i arbetssätten, hade många visat ett visst 
motstånd och verkade inte särskilt villiga att ändra sitt sätt att arbeta. Övergripande krav 
samlades in och prioriterades in olika sprintar, vilket i sig var agilt. Men all planering skedde i 
stort sett av en enda person och det fanns inget team-tänk eller kross-funktionellt tänk i 
projektet. Det identifierades en ganska stor skillnad i vilka anställda som visste om vad 
företaget ville uppnå med de agila arbetssätten. De som hade insikt var de som var med på 
kravinsamlingen och de som inte hade det var de tekniker och de som arbetade back-end som 
sällan var med på kravinsamling, alltså de som faktiskt blev tilldelade och utförde de tekniska 
uppgifterna i backlogen. Back-end som inte var med under kravinsamling menade att 
kravinsamlingen verkligen kunde bli bättre och att dokumentationen från den ofta var 
bristfällig.  

”Nej, jag tror inte de har så bra koll att vi jobbar agilt, de får sina uppgifter tilldelade.” 

P2, Projektledare/Front-end 

”Jag gör det jag blir tilldelad. Men jag tänker hur det kan göras på bästa sätt. De skrivs ju 
inte tekniskt, jag tillämpar det jag tycker är den bästa lösningen på det” 
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P3, CTO/Back-end 

P5, back-end, verkade inte förstå att kravinsamlingen endast var översiktlig och inte tänkt att 
vara särskilt detaljerad. Dessutom ansågs det att det fanns brister i den tekniska beskrivningen 
av uppgifter och estimeringen av tid i backlogen. Eftersom det endast var en projektledare 
som ledde projektet framåt och skrev uppgifterna kunde de bli bristfälliga. P4 menade att 
denne ville införa ett arbetssätt där denne satte sig ned tillsammans med tekniker/back-end för 
att skriva backlogen för att på så sätt få dennes perspektiv med. Detta var någonting som 
back-end hade uttryckligen önskat i intervjuerna, men där kommunikationen mellan dessa två 
parter var bristande och detta hade inte införts ännu. De som var projektledare menade också 
att de ofta fick gå runt och titta till anställda (back-end och tekniker), då de var dåliga att 
svara på meddelanden som skickats, dåliga på att säga till om någonting var dåligt planerat 
och dåliga på att visa om uppgifter hade blivit gjorda eller ej. P4 menade att han ”curlade” 
sina anställda lite väl mycket och skötte mycket av deras planering och att de förlitade sig för 
mycket på honom.  

”Man får ju peta på dem, såklart – det lite av min roll just nu. Det är som vi snackade om 
förut, vill ha mer ansvar på dem också. Kommer lösa sig med den planeringen när man ger 
mer ansvar, när de har bidragit till vad som faktiskt skall göras, att få vara delaktig. 
Planeringsfasen är väldigt viktig, att man tillsammans tar sig framåt. Det är där mycket sker, 
skapa backlogen osv. Att tillsammans ta fram det. Det är viktigt. Det är min idé i alla fall. Det 
är inte helt svart eller vitt som sagt, vissa saker går in på varandras områden. Man behöver 
alltså tillsammans diskutera detta. Där har vi kommunikationen också.” 

P4, Projektledare/Resursplanerare 

Det existerade alltså tankar om förbättringar kring arbetssätten, men där information inte 
kommunicerades och utbildning fortfarande var icke-existerande. Den största problematiken 
låg alltså kring hur kravinsamlingen var tänkt att fungera och vad den var tänkt att generera. 
När projektet i sig hade satts igång, ansågs det att dialog med kunden löste många av 
problemen som uppstod.  

4.2 Sociala grupperingar 

Ett stort fokus i denna studie var att se över grupperingar och sociala konstellationer inom 
organisationen och hur dessa påverkade arbetsflödet och kravinsamlingen. En av de första 
observationerna som gjordes var att ”känna av” den sociala stämningen mellan de anställda på 
företaget för att få en uppfattning om hur kommunikationen fungerar samt hur strukturen på 
företaget verkade vara. Första observationen var att företaget bestod av endast män, mestadels 
unga personer, mellan 23-45 år, men även några äldre personer. Det var tydligt att det 
existerade en viss jargong mellan de anställda, som tydde på nära relationer och en icke-
hierarkisk, lättsam känsla förekom. Det verkade vara bra stämning mellan många anställda, 
där en hel del även var vänner utanför arbetet. Många åt lunch med varandra, spelade tv-spel 
under raster och det anordnades gemensamma fritidsaktiviteter ungefär en gång i månaden. 
Även under intervjuerna påpekades det flitigt att strukturer visserligen existerade på pappret 
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med en ledningsgrupp bestående av VD, projektledare och Chief Technology Officer (CTO), 
men att strukturerna inte märktes av, då alla respondenter nämnde att de kunde prata med alla 
och ingen kände sig utanför. Den sociala interaktionen på rent personliga plan verkade det 
således inga problem med. 

Den andra observationen som gjordes för att få en överblick över grupperingar och 
kommunikation, var uppdelningen rent geografiskt på det sociala kontorslandskapet. Detta för 
att se hur kommunikationen fungerade rent praktiskt på ett professionellt plan mellan de 
anställda. Från att, rent privat, vara en enda stor social grupp med bra sammanhållning, 
märktes en tydlig avskiljning mellan olika grupper på företaget. Alla back-end-
programmerare och andra tekniker klustrades samman rent geografiskt i en del på kontoret, 
alla front-end-programmerare, designers och projektledare i en annan del och VD i ett eget 
avskilt rum, se figur 1. Det observerades stora skillnader i sociala och kulturella mönster i och 
med denna uppdelning. Där back-end befann sig var det oftast tyst, de anställda satt ofta med 
hörlurar, lyfte sällan blicken och gick sällan upp ur sina stolar. Där designers, front-end och 
projektledare befann sig var det ofta högljuddare, hörlurar användes visserligen under vissa 
tider men långtifrån alltid, blickar lyftes och verbal kommunikation som innefattade att de 
anställda rörde på sig från sin plats skedde ofta.  

 

Figur	3	-	Illustration	över	kontorslandskapet	och	uppdelningar	
	

Under intervjuerna framkom det indikationer, men även rena yttranden till existerande 
grupperingar och hur dessa grupper förhöll sig själva samt andra grupper. När det exempelvis 
gällde överblick över specifika projekt stod det klart att back-end sällan verkade har koll på 
vad alla medarbetare gör inom samma projekt, utan snarare gjorde det som denne blivit 
tilldelad och bara det [P2, P3].  

”Jag vet bara vad jag ska göra. Med tanke på hur många projekt vi har i luften så är det för 
mycket information. Vi skulle spendera för mycket tid med att hålla varandra uppdaterade.” 

P3, CTO/Back-end 
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Vice versa, menade de allra flesta från front-end och design att de ofta har insikt i vad de allra 
flesta gör inom projekten och helheten kring projekten [P1, P2, P4, P6]. De påpekade dock att 
de sällan har koll på specifika tekniska detaljer, men att överblicken ändå existerar [P1, P4]. 

”Det är inte liksom sajten å ena sidan och ett enormt back-end system bakom som jag aldrig 
har hört talas om. Jag skulle säga att jag har nog väldigt bra koll på helheten.” 

P6, Front-end 

Det framgick starka åsikter från de flesta respondenter om back-end/tekniker och deras 
inställningar till saker och ting. En hel del handlade om denna grupps sociala 
interaktionsförmåga, där företagets CTO ansågs vara undantaget då denne var utåtriktad och 
social när det exempelvis handlade om kravinsamling med kund. Både P1 (design) och P3 
(CTO/back-end) menade att de allra flesta från back-end-sidan var alldeles för tysta under 
kravinsamlingstillfällen. P3 menade vidare att de i allmänhet är mer tillbakadragna, inte har 
samma erfarenhet när det gäller att hantera kund och att de behöver lära sig att ta mer ansvar 
kring detta. P5 (back-end) nämnde att han inte har någonting emot att sitta och lyssna, men att 
prata inte riktigt är hans grej. P4 (främst projektledare), hävdade också att grupparbetet och 
dess framgång beror på huruvida resurserna är socialt kapabla och att många från back-end 
ofta föredrar att sitta mer i sin egen lilla bubbla. Även vid frågor om hur de anställda såg på 
internmöten och sammankomster framgick det skillnader om grupperingars åsikter om dessa. 
P3 (CTO/back-end) menade att kundmöten är viktigare än internmöten inom projektgrupper. 
Om projektmedlemmarna är villiga att vara med på tätare kundmöten, behövde man ”inte 
krångla till det med internmöten” [P3]. P2 och P4 (båda projektledare), yttrade sig även om 
att ”möten är fienden i mångas ögon”. P2 menade vidare att det eventuellt skulle kunna vara 
okej med möten om de garanterat var relevanta och korta. P4, projektledare, hade tidigare 
jobbat inom produktion och menade att han mycket väl vet om vad många tycker om möten.  

”När man själv jobbade i produktion och man skulle använda typ planning poker vid 
estimering av krav kändes det liksom kontraproduktivt på något sätt, men som projektledare 
så förstår jag att man vill ha det för att få en viss idé. Man har en annan approach när man 
väl sitter på projektledningssidan.” 

P4, projektledare/resursplanerare 

4.3 Kommunikation och delning av kunskap 

När det kom till kommunikation och delning av kunskap var det påtagligt att de olika 
grupperna bedömde detta väldigt olika. Det var tydligt att de anställda identifierade sig själva 
bäst med de som stod närmast dem kompetensmässigt, där det också föll sig naturligt att dela 
med sig av kunskap. Dessutom såg kommunikationen inom grupperna olika ut, samt hur 
grupperna såg på optimal kommunikation mellan olika grupper.  

De områden/roller som identifierades via observationer och intervjuer inom en projektgrupp 
var back-end, front-end, design, projektledning och affärsutveckling. Enligt P4 (projektledare) 
går de tre förstnämnda olika områdena in på varandra – vissa lite mer och vissa lite mindre. 
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Back-end och front-end ansågs gå mycket hand i hand, samtidigt som design och front-end i 
sin tur ansågs gå hand i hand. Back-end verkade kunna ganska mycket front-end även om de 
inte kanske alltid var så intresserade [P4]. Detta klargjordes också av de andra respondenterna 
där bland annat design nämnde att denne var närmast och pratade mest med front-end och 
projektledare. Design delade och erhöll däremot kunskap mest från projektledare, som 
tidigare varit designer, och front-end [P1]. Front-end ansåg sig främst stå närmast och prata 
mest med andra front-endare, men även mycket kommunikation skedde med design och 
projektledare. Dock nämndes att de även behöver mycket kunskap från back-end [P6]. 
Däremot nämnde P6 (front-end) att vissa tekniker/back-end kan använda sig av för avancerat 
språk ibland, vilket kunde göra det svårt att förstå varandra. Back-end nämnde också att de 
endast delar med sig av kunskap och hjälper varandra om de delar samma kompetenser, alltså 
endast inom back-end. Där menade de att hjälpen går fram smärtfritt och snabbt [P3, P5]. P4 
(projektledare) menade att det blir naturligt att dela med sig av kunskap inom sitt 
specialistområde och att man anförtror sig mer till de som är närmast en själv. 

”Att skicka kod till front-end skulle inte ge någonting. Deras input skulle inte göra någonting, 
så kunskapen behövs inte.” 

P5, Back-end 

”Eftersom de inte kör något front-end, så sitter de inte med något front-end problem och 
behöver hjälp. De kör back-end och det kan inte jag. Jag som front-end behöver back-end. 
Det blir alltså en form av envägskommunikation, då jag inte har så mycket back-end 
kunskaper att dela med mig av.”  

P6, Front-end 

P6 (front-end) nämnde att det är lätt för design att göra snygga photoshop-skisser, men att det 
hinner hända väldigt mycket när allt skall bli responsivt vid programmering. Där kan design 
ibland ha svårigheter att förstå vad som fungerar och inte, då design är mer print och ingen 
programmering. Här menade front-end att det är denne som får dela med sig till design om 
vad som fungerar och inte. Han yttrade sig även om att det inte skulle skada om design visste 
mer om front-end. Grupper behövde alltså dela med sig av kunskap emellan och kunna 
kommunicera den kunskapen, men det gjordes till olika grad. En illustration över observerat 
kunskapsdelande och kommunikationsflöden mellan grupperna visas nedan.  
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Figur	4	–	Illustration	över	kommunikation-	och	kunskapsdelningsflöden	

Hur kommunikationen fungerade och hur kunskap delades inom grupperna samt externt 
mellan olika grupper skiljde sig avsevärt. De inom back-end föredrog digitalt skriftlig 
kommunikation, både inom gruppen och till andra grupper – likaså till kund. Inom back-end 
användes nästan uteslutande skriftlig kommunikation till varandra via 
kommunikationsverktyget Slack [P3,P5]. Anledningen till varför de föredrog detta 
kommunikationssätt var, enligt respondenterna, effektivitet. De menade att de då kan störas 
när de själva vill störas, samt att verbal kommunikation som innebär att någon bara kommer 
förbi med frågor kan rubba arbetsflödet, vilket gör att de tappar bort sin röda tråd i tusentals 
rader av kod [P3,P5]. Dessutom ansåg back-end att verbal kommunikation kan stressa upp 
dem rent generellt och att projektledare samt VD använde detta kommunikationssätt alldeles 
för ofta. P3 (back-end) menade vidare att verbal kommunikation lätt glöms bort och 
försvinner och att det genom exempelvis Slack blir nedskrivet så att det är lätt att titta på 
senare. P5 (back-end) menade också att det dock blev lättare med verbala frågor om det var 
någon från back-end som frågade någonting. Detta på grund av att frågorna ofta handlade om 
liknande saker, vilket gjorde det inte lika lätt att tappa bort sig. Med andra ord behövde inte 
hjärnan ställa om till ett helt annat ämne. Design, front-end och projektledare menade däremot 
att de föredrar den verbala kanalen och att det är den typen av kommunikation som används 
mest, både inom grupperna samt externt till andra grupper [P1, P2, P4, P6].  

4.4 Nuvarande process över kravinsamling 

I början av denna studie var det själva kravinsamlingsprocessen som identifierades som 
bristfällig av företaget. Därför lades mycket fokus på just denna och observationer gjordes vid 
fyra stycken kravinsamlingstillfällen med olika kunder. Dessutom kretsade en hel del av 
intervjufrågorna runt uppfattningarna kring kravinsamlingen. Företaget använder sig av 
termen workshop för att beskriva sin kravinsamling, vilket är ett möte med kunden där idén 
kring projektet läggs fram av kunden och där företagsrepresentanterna på workshopen och 
kunden tillsammans brainstormar och definierar kraven för den nya produkten/tjänsten. Det är 
denna kravinsamling som ligger till grund för företagets offert till kund och kravspecifikation. 
Viktigt att påpeka är att kunden betalar en symbolisk summa för denna workshop och att det 
inte är alltid som det leder till en påskriven affär.  
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Innan själva workshopen har ofta VD/Affärsutvecklare haft ett inledande möte med kunden 
där idén diskuterats i ganska generell mening. Dessutom skickas det ut ett frågeformulär till 
kunden som skall besvaras innan datumet för workshopen. Dessa frågor uppmanar kunden att 
beskriva projektet övergripande, vad produkten löser för problem, vad det är de vill att 
företaget skall utveckla, syftet med produkten/tjänsten, vilken affärsmodell de har tänkt 
använda, potentiella konkurrenter och varifrån kunden hämtat inspiration. Frågeformuläret 
skickas ut i syfte att företaget och de som skall vara med på kravinsamlingen skall få lite kött 
på benen vad gäller det nya projektet och att kunden skall förbereda sig till workshopen. 

Workshopen börjar med att alla medverkande parter får presentera sig själva, både kund och 
var och en av de anställda. Därefter följer en beskrivning av företaget, deras process för nya 
projekt och hur det agila arbetssättet fungerar. Därefter tar kunden vid och presenterar sin idé 
mer ingående. Därpå tar brainstormingen vid, där tanken är att man tillsammans med kund 
bland annat skall brainstorma fram övergripande krav främst vad gäller teknik och design. 
Avslutningsvis sker en sammanfattning av vad man kommit fram till kring kraven, såsom 
prioritering av tekniska aspekter och design och/eller översiktliga wireframes. Nedan följer en 
beskrivning över strukturen på workshopen och alla dess steg.   

1. Introduktion – presentation av alla parter närvarande vid kravinsamlingen 

2. Presentation av arbetssätt: 

• Företaget beskriver sig själva och sin process över utveckling 

• Företaget beskriver det agila arbetssättet 

3. Presentation av nya projektet – kunden beskriver bakgrund och syfte kring det nya 
projektet 

4. Definiera övergripande krav – Brainstorming där alla parter är tänkta att bidra 

5. Sammanfattning – företaget och kunden försöker sammanfatta vad kravinsamlingen 
har givit och vad de kommit fram till. 

Det som identifierades som den största utmaningen kring kravinsamlingen var just 
brainstormingen där kraven skulle definieras, alltså interaktionsprocessen där alla parter var 
tänkta att bidra. Företaget hade inte riktigt någon utarbetad process för brainstormingen och 
det märktes att det inte fanns tydliga roller under workshopen. Det var tänkt att det skulle 
finnas en moderator som håller i själva workshopen, någon som antecknar ned allt matnyttigt 
och personer från varje område (back-end/teknik, front-end, design, affärsutveckling) för att 
kunna få in en heltäckande kravbild av projektet. Denna första kravinsamlingsprocess var 
tänkt att ta max tre timmar, eftersom att det inte är en grundlig kravspecifikation som skall 
åstadkommas – utan en agil övergripande kravspecifikation. 

För att få en uppfattning av hur de anställda uppfattade kravinsamlingen och dess styrkor samt 
svagheter intervjuades de allra flesta som brukar vara med på vid dessa tillfällen. Det var 
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tydligt att de allra flesta respondenter uppfattade många brister kring kravinsamlingen. De 
mest framträdande bristerna som respondenterna framförde presenteras nedan. 

• Struktur – Flera respondenter menade att en av de största utmaningarna kring 
kravinsamlingen handlade om huruvida det skall finnas en struktur eller vara mer fritt 
vid brainstormingen. P4, projektledare och ofta moderator på WS, menade att början 
på workshopen när företaget presenterar arbetssätt och liknande fungerar bra då det 
präglas av styrning och en genomarbetad struktur. Det var själva kreativa processen 
vid brainstormingen som ofta kunde skena iväg åt alla möjliga håll. Även P2 
(projektledare) och front-end, menade att brainstormingen var för kaosartad och 
oorganiserad. P3 (CTO/back-end) ansåg också att detta var ett problem då det är lätt 
att hamna på sidospår. Han menade vidare att detta ibland beror på att affärsutveckling 
och säljprocesser tar för stor plats, vilket inte gynnar de andra områdena på 
workshopen. P3 (CTO/back-end) menade vidare att ett sätt att lösa detta vore att vara 
mer bestämda om att alla skall vara samlade kring det som faktiskt är väsentligt för en 
första kravinsamling. Respondenterna påpekade dock att balansen mellan struktur och 
icke-struktur är viktig, då en för strukturerad process skulle hämma det kreativa, 
medan en helt fri brainstorming kan göra processen för kaosartad.  

”Om man inte har någon struktur betyder det att det kan bli kreativt och att man får ut 
mer av det, men risken finns också att man får ut mindre av det, för att det inte finns 
någon struktur. Topparna och dalarna blir högre ju mindre struktur man har. Det 
skulle vara bra att ha någon slags grundstruktur, sen kan man gå in och medvetet 
bryta den om man tycker att det finns en anledning att göra det.” 

P2, design 

• Kundens förberedelser och kompetenser – De allra flesta respondenter menade att 
kundens roll, dess förberedelser och kompetenser spelade stor roll i om 
kravinsamlingen blev bra eller ej. Det ansågs viktigt att kunden hade besvarat de 
utskickade frågorna inför WS med en hängivenhet och inte bara slarvat sig igenom 
dem, dels för företagets skull men även för att kunden skulle ha förberett sig 
någorlunda och tänkt igenom sin affärsidé. Många gånger var kunderna helt 
oförberedda inför workshopen och tyckte att det var företagets uppgift att lösa allting. 
Det hade även att göra med hur pass pratglada och socialt kompetenta kunderna var, 
då det ansågs mycket lättare att nå målet/idén om kommunikationen fungerade mellan 
parterna. Respondenterna berättade om att det ibland kan bli tyst på WS, för att 
kommunikationen inte riktigt flödar som den ska. Ytterligare en faktor som ansågs 
påverka WS var hur tekniskt bevandrade kunden var. Om kunden var tekniskt kunnig 
blev kravinsamlingen fylligare och lättare att genomföra. Om kunden var tekniskt 
kunniga samt någorlunda pratglada flöt WS på bättre och då ansågs det att det inte 
behövdes lika mycket struktur. Om kunden var mindre tekniskt bevandrade men ändå 
pratglad behövdes en viss struktur för att inte hamna på sidospår. Om kunden var 
mindre tekniskt bevandrad och inte heller så pratglad ansågs en ganska strikt struktur 
behövas för att kunna få ut matnyttig information från kund. Därför hävdade i stort 
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sett alla respondenter som närvarade på WS att man alltid måste känna av kunden och 
att alla kravinsamlingar skiljer sig åt beroende på vilken kund man har att göra med. 

• Interna förberedelser – Alla respondenter ansåg att de interna förberedelserna inför en 
ny WS var bristfälliga. Det hade hänt många gånger att de som var med på WS inte 
fick veta någonting om kunden förrän workshopen satte igång och kunden berättade.  

”Ofta blir jag indragen i en WS och så har jag ingen aning om vad som händer förrän 
kunden berättar.” 

P3, CTO/Back-end 

Ibland förekom förberedande möten med alla involverade parter inför en WS, ibland 
inte. De flesta av respondenterna tyckte att denna aspekt var jobbig och lite pinsam 
inför kunden, då detta ansågs ge ett dåligt första intryck. Här menade de att 
informationen från det inledande mötet som VD/affärsutvecklare hade haft med 
kunden inte alltid kommit fram och varit tillgänglig innan kravinsamlingen. 
Information från VD/affärsutvecklare ansågs alltså inte komma fram till relevanta 
parter. Den största anledningen till varför denna briefing ansågs betydande var för att 
de anställda skall kunna förbereda sig genom att bland annat kunna efterforska olika 
tekniska lösningar, tjänster hos tredje part och eventuella problem det nya projektet 
kan stöta på innan kravinsamlingen dragit igång. Att skaffa sig en förförståelse innan 
WS ansågs väldigt betydelsefullt då detta ansågs ge ett professionellt intryck samt att 
det gav mer underlag till brainstormingen. 

• Roller – Otillräckligt definierade roller under kravinsamlingen påpekades också som 
ett problem. Det handlade främst om vem som antecknade ned allt väsentligt, hur 
moderatorn skulle agera och att alla områden (framförallt back-end och design) tog på 
sig ansvaret att ta reda på det som de ville ha reda på.  

”Det som kan förbättras är väl kanske dokumentationen, jag kan inte vara antecknare 
då det tar fokus från moderators-rollen.” 

P4, projektledare och ofta moderator på WS 

När rollerna var odefinierade pratade många i mun på varandra för att de inte riktigt 
hade koll på vem som gjorde vad. Det påpekades att det ibland inte fördes tillräckliga 
anteckningar för att var och en trodde att någon annan antecknade. Ibland fick 
moderatorn anteckna, vilket drog uppmärksamheten från dennes roll att sköta 
framskridandet av workshopen. Här påpekades det av alla respondenter insatta i 
kravinsamlingen att moderatorn verkligen måste moderera för att se till att 
kravinsamlingen inte hamnar på oväsentliga spår, att alla perspektiv kommer med 
samt för att hålla tidsgränser.  

• Bidragande av alla parter – alla respondenter involverade i själva kravinsamlingen 
med kund betonade betydelsen av att ha med representanter från alla olika områden 
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som berör projektet och kravinsamlingen. De mest kritiska att ha med verkade vara 
moderator, design/grafiker, affärsutvecklare och någon från back-end/tekniken för att 
få en lyckad kravinsamling, då detta gav upphov till att krav utifrån olika perspektiv 
kunde samlas in. Front-end blev ofta representerad genom moderator med front-end-
kunskaper eller genom back-end som ansågs kunna front-end. Det påpekades även att 
workshopen kunde bli bristfällig om inte alla parter tog sitt ansvar. Många gånger 
kunde de från back-end vara lite tillbakadragna och tog inte den plats som kanske 
behövdes för att få ut de tekniska kraven på bästa sätt. Många menade dock att, på 
samma sätt som det tekniska kanske tog för lite plats, kunde även 
affärsutvecklingsdelen ta för mycket plats då många kunder var mer insatta i denna 
aspekt. Detta gjorde det lätt för affärsutvecklingen att ta över workshopen för mycket, 
vilket resulterade i en workshop med fylliga krav å den aspekten men inte å de andra 
aspekterna. Majoriteten av respondenterna menade att det ofta var ett perspektiv som 
tog över på workshopen och att det inte gick att förutspå detta i förväg, utan det 
handlade om den som klickade bäst med kunden – men att det ofta var 
affärsutveckling som tog över. Vissa menade att en struktur över vilket område som 
skall prata och när, eventuellt skulle kunna lösa detta. Detta ansågs dock kunna bli för 
restriktivt, då väsentliga saker skulle kunna missas om deltagande inte hann diskutera 
klart inom ett visst område innan man ”måste” vidare till nästa.  

4.5 Observationer från kravinsamlingstillfällen 

Observationer gjordes vid fyra olika kravinsamlingstillfällen/workshops med fyra olika 
kunder. Nedan redogörs för hur workshopen fungerade, hur kommunikationen fungerade och 
hur parterna interagerade med varandra och vad detta fick för implikationer på 
kravinsamlingen vid respektive workshop. 

4.5.1 Workshop 1 

Den första workshopen handlade om en helt ny funktion på en hemsida som var relativt 
tekniskt samt grafiskt avancerad. Två personer från kunden var närvarande; VD samt 
affärsansvarig. Fyra personer från företaget var närvarande; 1 moderator, 1 projektledare, 1 
designer och 1 back-end. VD:n hos företaget var närvarande den första halvtimmen, men var 
tvungen att avlägsna sig tidigt.  

På denna workshop blev strukturen ganska kaosartad, dels på grund av att kunden var 
försenad så att företaget fick stressa igenom workshopen, dels för att kunderna var så pass 
pratglada om allt möjligt att workshopen hamnade på sidospår väldigt tidigt. Strukturen blev 
även bristfällig då företagets representanter inte hade fått veta så mycket om kunden eller vad 
de ville ha innan. Det var endast VD/affärsutvecklare som var relativt insatt, men som inte 
hade delgett information tillräckligt till de andra innan samt att denne avlägsnade sig tidigt 
från workshopen. De interna förberedelserna var således bristfälliga, då briefingen innan var 
ofullständig. 
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När det gällde kundens förberedelser och kompetenser kan det sammanfattas i två ord; 
pratglada och oförberedda. Kunderna hade inte besvarat de utskickade frågorna innan 
workshopen, för att de var bekanta med företagets VD så det ansågs ”onödigt”. Det märktes 
tydligt att de inte riktigt visste vad denna workshop skulle mynna ut i, de pratade om allt 
möjligt men främst affärsutveckling och konkurrensen på marknaden. De hade inte heller 
någon tekniskt kunnig person med sig.  

När det gällde rollerna på workshopen fick moderatorn anteckna ned det väsentliga som kom 
fram, vilket gjorde det svårt för denne att verkligen moderera workshopen. Kunderna tog 
mycket plats och ville ge företaget så mycket information som möjligt, men ibland blev det 
oväsentligt för projektet i fråga. Parterna pratade många gånger i mun på varandra för att det 
blev så pass ostrukturerat och ingen visste egentligen vem som skulle prata eller vilket 
område som var relevant att prata om just i stunden. Workshopen hamnade på många 
sidospår, innan projektledaren faktiskt avbröt och frågade vad det egentligen var som de ville 
ha utav dem. Därefter tog design kommandot under brainstormingen och ställde sig upp och 
visade konkreta förslag – detta verkade vara väldigt uppskattat av kunderna då de blev 
alldeles till sig och verkade gilla förslagen. Det var tydligt att de förstod varandra och att 
designern förstod kundens behov. Det blev även tydligt att utvecklaren i detta fall inte kunde 
komma med så mycket förslag, då denne inte riktigt var insatt i projektet innan och detta 
gjorde det också svårare då det var ett tekniskt avancerat projekt. Där hade back-end 
verkligen behövt kunna utforska lösningar innan WS för att kunna komma med bra idéer och 
förslag. Kommunikationen blev även svårare eftersom att kunden inte var så tekniska av sig.  

4.5.2 Workshop 2 

Den andra workshopen handlade om utveckling av en redan befintlig hemsida till en ny med 
förbättrade och nya funktioner, samt byte av plattform. Projektet ansågs inte vara särskilt 
tekniskt avancerat eller grafiskt avancerat. Fyra personer från kunden var närvarande; 1 på 
plats och 3 stycken via videosamtal. Tre personer från företaget var närvarande; 1 
moderator/projektledare, 1 VD/affärsutvecklare och 1 back-end.  
 
Även på denna workshop var strukturen väldigt kaosartad med många kunder som pratade i 
mun på varandra. Det växlade från ena ämnet till det andra till det tredje väldigt snabbt, vilket 
gjorde att kravdiskussionen saknade ett djup om varje område. Till slut behövde företaget 
säga till de som var med via videosamtal att de endast fick flika in om det var någonting som 
var väldigt viktigt. Dock klargjordes allt som diskuterades efter varje punkt där dessa fick 
flika in om det var någonting som var oklart eller liknande. Även den planerade strukturen i 
början frångicks och brainstorming av krav påbörjades väldigt tidigt in i workshopen. Detta 
kan ha att göra med att de interna förberedelserna samt kundens förberedelser ansågs goda i 
detta fall. Kunden hade besvarat de utskickade frågorna väldigt detaljerat, samt skickat ut 
grafisk profil i förväg. Företaget hade i sin tur skrivit ut denna information i förväg och 
distribuerat ut till de flesta involverade parter, dock inte back-end. Men med tanke på att detta 
inte var ett så tekniskt tungt projekt ansågs inte detta störa workshopen. 
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Rollerna på workshopen var än en gång otydliga, där bland annat moderatorn fick föra 
anteckningar. Ingen från design var med, vilket gjorde att den rollen saknades – dock 
diskuterade moderator lite design och grafisk profil, men ytterst lite. Det märktes tydligt att 
kunden främst var inriktad på affärsutveckling, varav denne fick bra kontakt med 
VD/affärsutvecklare, vilket i sin tur tog upp större delen av workshopen. Tekniken/Back-end 
försökte flika in med idéer och förslag, men kunden var till stor del icke-lyssnande och slog 
bort mycket av vad som sades från teknik-sidan. Kunden var ivrig med att få ut hemsidan på 
marknaden väldigt snabbt och brydde sig egentligen inte så mycket om hur det skulle gå till, 
bara det skedde snabbt och med bra marknadsföring. Tekniken nämnde även efter 
workshopen att denne till slut inte orkade framföra saker för att det kändes lönlöst. Denne 
hade önskat någon form av intern kommunikation under workshopen med de andra från 
företaget, så att de andra skulle kunna framföra dennes åsikter istället.  
 

4.5.3 Workshop 3  

Denna workshop handlade om en helt ny applikation som både var relativt tekniskt samt 
grafiskt avancerad. Två personer från kunden var närvarande; de som kommit på idén. Fyra 
personer från företaget var närvarande; 1 projektledare/moderator, 1 VD/affärsutvecklare, 1 
utvecklare/back-end och 1 grafiker. 

Strukturen på denna workshop kändes i överlag bättre än de tidigare. Det var inte lika mycket 
pratande i mun på varandra utan folk lyssnade mer på varandra och lät varandra ta den plats 
de behövde. Detta kan ha berott på att kunden hade förberett sig mycket väl innan genom att 
de hade besvarat frågorna detaljerat, samt skissat ut egna wireframes (hur flödet skall se ut 
och fungera inom applikationen). Alla deltagande parter på workshopen hade fått ta del av 
detta innan, vilket gjorde projekt-omfånget väldigt tydligt för alla parter. De interna 
förberedelserna ansågs även bra inför projektet då tekniken och grafiker hade kunnat göra lite 
efterforskning innan projektet, samt att de hade gjort liknande projekt tidigare. I överlag var 
alla deltagande parter väldigt förberedda.  

Angående rollerna på workshopen fick moderator/projektledare än en gång anteckna ned det 
matnyttiga, men detta gjorde inte speciellt mycket då workshopen ”modererade sig själv” 
ganska bra för att alla kom överens och visste vart de ville få workshopen i slutändan. Dock 
saknades designperspektivet, vilket gjorde att denna aspekt knappt diskuterades alls på denna 
workshop – bara några få övergripande frågor blev ställda inom design. Kunderna var absolut 
mer inriktade på affärsutveckling och kom mycket bra överens med affärsutvecklingssidan. 
Dock var back-end och grafiker så pass förberedda och kunniga inom området att de tog för 
sig mycket och fick kunden att delge mycket information, trots att kunden endast kunde ses 
som semi-teknikkunniga.  

4.5.4 Workshop 4 

Denna workshop handlade om en helt ny applikation/webbtjänst som var relativt tekniskt 
avancerad men inte så grafiskt avancerad. Två personer från kunden var närvarande; de som 
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kommit på idén. Två personer från företaget var närvarande; 1 projektledare/moderator och 1 
VD/affärsutvecklare.  

Strukturen på denna workshop var i överlag väldigt bristfällig. Denna gång handlade det inte 
så mycket om att parterna pratade i munnen på varandra, utan snarare att det kunde bli lite 
mycket tystnad emellanåt. Dessutom hoppades det mellan olika perspektiv väldigt mycket, 
samt att det svävades ut utanför projektets ramar väldigt ofta, vilket gjorde att det inte riktigt 
blev något djup i diskussionerna. Det hördes många suckar från kundernas håll och till slut sa 
kunden faktiskt ifrån och menade att det kändes som att det svävades ut alldeles för mycket 
utanför problemområdet. Det var inte förrän i slutet på workshopen som affärsutvecklare 
ställde sig upp och ritade upp flödesscheman och wireframes som kunderna faktiskt började 
öppna upp sig och brainstorma fram någonting mer konkret.  

Det märktes tydligt att kunderna inte hade förberett sig tillräckligt inför workshopen, då deras 
affärsidé var något otydlig. De visste inte riktigt vad de ville ha ut av workshopen, både rent 
tekniskt och grafiskt. De hade inte besvarat några utskickade frågor, utan hade istället haft ett 
introduktionsmöte med VD/affärsutvecklare och verkade därmed inte riktigt veta hur 
workshopen skulle gå till eller vad som förväntades av dem. Det kändes lite som att kunderna 
bara lämpade över allt ansvar till företaget. De interna förberedelserna hos företaget var 
också bristfälliga, ty moderator/projektledare fick en briefing om vad projektet handlade om 
endast 10 minuter innan workshopen skulle dra igång. Denna information satt 
VD/affärsutvecklaren själv inne på, men hade alltså inte delgett denna i god tid innan 
workshopen. Dessutom trodde de involverade att en back-end-representant skulle vara med, 
men denne hade tackat nej till workshopen samma dag som den ägde rum. Att inte veta vilka 
som skall vara med på en workshop tyder även det på otillräckliga interna förberedelser.  

Rollerna på denna workshop var tämligen otydliga, dels för att det var så få representanter 
från företaget med, men också för att de representanterna som var med fick ta på sig flera 
roller på samma gång som de kanske inte riktigt var bekväma med. Det fanns endast en 
moderator/projektledare som fick anteckna allting, samtidigt som denne även fick agera 
teknikrepresentant då back-end inte var närvarande. Det var tydligt att denne person inte 
riktigt visste hur denne skulle hantera så många perspektiv på en enda gång, då det blev 
väldigt ojämn diskussion för de olika perspektiven. Det blev en tydlig obalans i workshopen 
och det mesta som diskuterades hade med affärsutveckling att göra då kunderna var mest 
bekväma med detta, samt för att affärsutvecklaren hos företaget var väldigt insatt i projektet 
från början. Designaspekten diskuterades knappt alls och teknikaspekten blev bara väldigt 
ytligt diskuterad. Då detta projekt var relativt tekniktungt, hade en teknikrepresentant eller två 
varit på sin plats. 
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5 Analys 
Analysen är underbyggd med teorier kring Communities of Practice och Communities of 
Interest applicerade på empirin som tagits fram. Först analyseras företagets 
implementationssätt av agila metoder och hur det påverkar kravinsamlingen och 
organisationen i stort. Därefter följer en djupare analys där begreppen CoP och CoI får mer 
betydelse och underlättar en kartläggning av de olika sociala grupperna på företaget och hur 
dessa påverkar företagets kravinsamling. Utifrån detta analyseras potentiella 
gränsöverskridare mellan CoP:s, tänkta att förbättra och effektivisera kravinsamlingen.  

5.1 Implementation av agila arbetssätt 

Företaget efterfrågade en ny, förbättrad kravinsamlingsprocess då de ansåg att det var denna 
som var bristfällig i deras arbetssätt. Det som identifierades som en svaghet gällande detta var 
dock deras sätt att implementera de agila arbetssätten. De var som sagt nya på de agila 
arbetssätten och hade försökt att applicera några specifika delar. Det var inget oriktigt i att ta 
vissa delar från det agila och försöka applicera det, då det är viktigt att det skall passa 
organisationen. Det som dock identifierades som bristfälligt var att någon förändringsledning 
inte verkade ha ägt rum, då det var flera på företaget som inte förstod hur agila metoder var 
tänkta att fungera. Företaget förstod inte svårigheterna kring att bara ta metoderna och 
teknikerna från teorin och applicera dem i praktiken. Agila metoder bygger på individer, 
interaktion och kommunikation – även när de skall implementeras. Anställda behöver få veta 
varför metoderna skall införas och hur de är tänkta att fungera. Denna aspekt hade helt glömts 
bort av företaget, det vill säga att det är människor som skall jobba med metoderna och att 
sociala faktorer har en stor betydelse huruvida agila metoder kan implementeras på ett lyckat 
sätt. På det sätt som företaget arbetade blev det en ganska tydlig hierarkisk struktur där 
projektledare var den som styrde och hade koll och där andra resurser inte fick veta all 
information. Anställda hade vant sig vid detta och hade blivit ganska bekväma i detta 
arbetssätt, så en stor barriär blev att ändra den organisatoriska kulturen och strukturen och 
göra anställda mer involverade och ansvariga för projekt. Eftersom alla inte visste vad agila 
arbetssätt innebar på företaget eller att man ens jobbade agilt, påverkade detta 
kravinsamlingen. Organisationen var splittrad i överlag, där kommunikation och 
informationsflöden blev lidande eftersom alla inte arbetade på samma sätt. Det identifierades 
också ett visst motstånd mot förändringar som hade med agila arbetssätt att göra, då det 
informellt hade uppstått en viss jargong hos många på tekniksidan/back-end om dessa. Vid 
denna insikt förstods det att det inte handlade om att förbättra eller förändra någon 
kravinsamlingsprocess rent teoretiskt, utan att det var andra sociala aspekter som spelade in.  

För att kravinsamlingen skulle förbättras behövde kommunikation och kunskapsdelande 
förbättras. Förändringsledning där det kommuniceras ut hur och varför det agila arbetssättet 
skall implementeras till alla parter var det mest nödvändiga för att få med alla anställda på 
samma spår gällande arbetssätt. Att de som är med på kravinsamlingen är med på vad som är 
relevant och rimligt för en första kravinsamling och att de som inte närvarar vet om vad en 
agil kravinsamling kan generera och inte. Det var inte processerna och metoderna som var 
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bristfälliga, utan snarare sättet de implementerats på utan att ta hänsyn till individer eller 
principer bakom metoderna.  

5.2 Sociala grupper inom företaget – CoP:s 

Utifrån observationer och intervjuer hos företaget i fråga var det uppenbart att det existerade 
sociala grupperingar som gick ”utanför” det professionella landskapet. Tanken med att 
undersöka teorin bakom CoP:s var för att se om denna gick att applicera på dessa sociala 
grupper på företaget och se vad detta kunde få för implikationer på det professionella arbetet 
kring kravinsamling. De övergripande professionella roller på företaget som identifierades var 
tekniker/back-end programmerare, designers, front-end programmerare, projektledare och 
affärsutvecklare. Det visade sig dock att det sociala samspelet inom och emellan dem gick 
djupare än så. Vidare kunde en social uppdelning i grupper urskiljas utifrån dessa roller; 

1. Tekniker/Back-end Programmerare 

2. Design, Front-end och Projektledare (DFP) 

3. Affärsutveckling 

Att kalla CoP:s för små ”minikulturer” är en passande förklaring, då det var precis det som 
kunde urskiljas i detta fall. Dimensionerna för en CoP, mutual engagement, joint enterprise 
och shared repertoire, som påvisar hur sammanfogad en grupp är gick att urskilja otroligt väl 
på detta företag och dess sociala grupper. Mutual engagement som har att göra med 
interaktionen mellan individer, om individer delar samma mening om saker och ting, delar 
med sig av information snabbt och smärtfritt och där det existerar en gemensam diskurs och 
perspektiv på världen. Den första iakttagelsen gällande denna dimension var den geografiska 
platsen på kontoret som grupperna befann sig, samt hur denna plats uppfattades. Vid Back-
end var det ofta tyst och folk tittade sällan upp från sina skärmar, medan det för DFP ofta var 
mer ”livat” och verbalt. Affärsutveckling/VD satt inne på sitt eget rum och var sällan ut och 
pratade med resten av företaget, utan det var nästan alltid kontakt inne i det egna rummet som 
gällde. Det finns en viss uppdelning som hade med kompetens att göra, där tekniker/back-end 
är ett starkt exempel på det. Samtidigt verkade det som om DFP-gruppen egentligen inte hade 
så mycket med exakt samma kompetens att göra – de uppskattade istället all typ av input och 
ansåg andras åsikter och kunskap värdefull. Ändå pratade dessa mest med varandra och 
delade med sig av kunskap till varandra. Grupperna delade inte heller samma mening vad 
gällde sociala kontakter i form av verbala diskussioner och möten, där back-end ansågs sitta 
mer i sin egen lilla bubbla och endast kommunicera på ett bra sätt mellan varandra och inte 
till andra. DFP ville gärna ha ett helhetsperspektiv på olika projekt, till skillnad från Back-end 
som ofta bara ville ha koll på sin lilla del. VD/Affärsutveckling ville egentligen bara se att 
projektet gick framåt och var sällan väldigt insatt i detaljer på projekt eller hur lösningarna 
såg ut. Dessutom delade inte affärsutveckling med sig av exempelvis erhållen 
kundinformation till de andra grupperna, varför denna kopplades till en egen social grupp. 
Detta kan kopplas till vilket perspektiv man väljer att lägga på ett och samma projekt.  
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Joint enterprise refererar till processerna inom gruppen där personerna är engagerade och 
”jobbar” mot ett och samma mål. Medlemmarna vet om vad andra medlemmar vet om, vad de 
kan göra, hur de kan bidra till gruppen och kan hålla varandra ansvariga kring detta. Även här 
var det en tydlig uppdelning då back-end/tekniker alltid höll varandra ansvariga för just deras 
område, men inte alltid visste vad de andra som höll på med inom samma projekt. Grupperna 
visste om vilken kompetens och kunskap som fanns inom deras grupp, men inte inom 
projektgruppen i helhet. DFP förstod aldrig tekniska detaljer, samtidigt som back-end inte 
hade koll på helheten. Det blev därför att grupperna i sig jobbade mot ett mål, men snarare 
varsitt mål då uppgifterna var uppdelade efter grupper och kommunikationen däremellan var 
bristfällig.  

Shared repertoire representerar de gemensamma tillgångar som medlemmarna delar för att 
enkelt kommunicera och dela med sig av kunskap. Det var även tydligt att de identifierade 
grupperna på företaget delade olika repertoarer, jargonger och verktyg för att kommunicera. 
DFP delade kunskap emellan sig och tyckte oftast att detta var den lättaste kunskapen att 
absorbera då man delade vissa kompetenser och var öppen för ny input. Samtidigt som denna 
grupp föredrog verbal kommunikation och framförallt använde sig av den kanalen. Back-end 
tyckte också att det var enklast att kommunicera och dela kunskap med varandra inom den 
gruppen eftersom det var den kunskapen som ansågs värdefull. Dessutom föredrog man en 
icke-verbal kanal, både inom gruppen och ut till andra grupper. Front-end nämnde även att det 
kunde vara svårt att förstå back-end ibland då dessa kunde använda för komplicerat språk, 
vilket också tyder på en skillnad i jargong mellan grupperna.  

Det var med andra ord tydligt, både från observationer och från intervjuer, att det existerade 
små ”minikulturer” inom företaget – CoP:s. Någonting som är värt att belysa och analysera 
ytterligare är dock de gränser som existerade runt dessa CoP:s. Det verkade vara oerhört svårt 
att ”ta sig in” i back-end-gruppen, som kändes väldigt stängd för utomstående som inte delade 
samma kunskaper eller kommunikationssätt. Det var lättare för back-end att ”ta sig in i” de 
andra grupperna om de så ville, då deras kunskap ansågs värdefull där – även om 
kommunikationssvårigheter fanns. Det går således att spekulera i om gränserna kring CoP:s 
kan bli starkare och svårare att ta sig igenom om kunskapen som förvaltas inom gruppen 
anses mer komplicerad och svårinlärd? Sådan kunskap som inte gemene man kan förstå eller 
tillhandahålla sig själv på vidare enkelt sätt? Det skulle potentiellt kunna vara så att det är 
lättare för utomstående att förstå design, front-end och affärsutveckling oavsett vilken CoP du 
tillhör – då denna kunskap är till viss grad lättare att förklara och ta till sig, alltså inte lika 
stängd och ”exklusiv”. Det skulle även kunna spekuleras i hur den sociala aspekten spelar in 
här, då back-end varken ansågs av andra eller sig själva att vara särskilt socialt kapabla, 
medan DFP och affärsutveckling var mer verbala och socialt inbjudande – vilket även det 
skulle kunna göra gränserna mindre skarpa och mer inbjudande för utomstående.  

CoP:s på företag kan på många sätt vara bra, där kunskap kan spridas inom gruppen och 
utveckla medarbetare. De negativa effekterna uppstår när CoP:s inte kan kommunicera med 
varandra eller öppna upp sig för att dela med sig av sin kunskap. Vid företagets kravinsamling 
blev detta påtagligt, då parter från olika CoP:s skulle påbörja ett nytt projekt tillsammans.  
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5.3 Kravinsamling – CoI 

Företaget identifierade kravinsamlingen som en av de svåraste bitarna att få på plats. Det 
existerar många olika kravinsamlingstekniker för agila metoder (se avsnitt 2.2.1), men dessa 
måste alltid anpassas efter vad som passar kunden. Därför är det svårt att ha exakta riktlinjer 
eller en exakt process över hur kravinsamlingen skall gå till. Företaget efterfrågade en exakt 
process för kravinsamlingen, då de ville ha kontroll och alltid få ut det efterfrågade av 
kunden. Samtidigt som de på något sätt förstod att det behövde vara någorlunda flexibelt för 
att kreativiteten skulle kunna flöda. Det svåra blev alltså att balansera flexibilitet med struktur 
för varje kund. Företaget i fråga använde sig av workshops som liknade JAD-sessioner med 
inkluderande brainstorming, vilket i sig är en ganska formell teknik men med informella 
inslag som kräver hög grad av kommunikation, definiering av roller och förståelse mellan 
olika parter. Dessa tekniker hade applicerats utan att egentligen tänka efter på vad som krävs 
för att få detta att skall lyckas. Det var således inte metoderna det var fel på, då de egentligen 
var exakt det företaget efterfrågade – en kombination mellan struktur (JAD) och flexibilitet 
(brainstorming). Vid JAD-sessioner krävs väldefinierade roller och alla deltagare skall vara 
relevanta för just den kravinsamlingen, samt att alla närvarande deltagare behöver dela med 
sig av information. Den behöver vara välplanerad och en kunnig moderator behöver vara 
närvarande för att se till att sessionen framskrider som planerat – där alla bidrar, samarbetar 
och interagerar. Brainstorming-inslaget innebär att man måste ta hänsyn till att det lätt kan 
svävas ut till icke relevanta diskussioner samt att extroverta personer lätt kan ta över 
diskussionen. Alla dessa problem upplevdes vid företagets kravinsamling och kan kopplas till 
den mänskliga faktorn och socialt samspel mellan grupper. Det var tydligt att företaget inte 
riktigt förstod de sociala faktorerna bakom en kravinsamling. 

Vid ett nytt tekniskt projekt och vid kravinsamling är det kritiskt att alla intressenter får sitt 
perspektiv hört, där varje intressent ofta tillhör ett eget CoP. Communities of Interest (CoI) är 
en term som beskriver när intressenter från olika CoP:s går samman för att lösa ett visst 
problem eller skapa ett nytt projekt. Detta är någonting som inte har forskats så mycket på och 
enligt resultaten i denna studie skulle denna teori kunna undersökas ytterligare genom att 
applicera på den kravinsamlingsprocessen för just detta företag. Kravinsamlingen är den mest 
kommunikationsintensiva delen av kravhantering, där flera intressenter är närvarande och där 
alla skall tas hänsyn till. Därför ansågs det passande att anlägga ett CoI-perspektiv på 
kravinsamlingsprocessen, för att se om detta gav nytt ljus till hur kravinsamlingen gick till i 
praktiken. CoI-perspektivet gjorde att fokus låg på gränser kring CoP:s, 
kommunikationssvårigheter mellan CoP:s  och vad detta innebar för kravinsamlingen i stort. 
Det gjorde också att fokus låg på gränsöverskridare mellan CoP:s och hur dessa kunde hjälpa 
både kravinsamlingen och företaget i allmänhet.  

På företaget hade CoP:s inga problem med att dela med sig av kunskap och kommunicera 
inom sin egen CoP, men emellan dessa CoP:s, både på kontorslandskapet och på 
kravinsamlingstillfällena, uppstod problem. Internt inom de olika grupperna föredrogs olika 
typer av kommunikation och delning av kunskap. Problemen kan således ha att göra med att 
det blev mer komplext att dela med sig av kunskap och kommunicera mellan olika CoP:s, där 
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kompetenser skilde sig åt. De olika grupperna använde inte samma språkbruk, samt hade inte 
samma förståelse för problemet och kunden. De största utmaningarna låg således i gränserna 
kring grupperna och hur man skulle kunna brygga mellan dessa gränser, samt att de olika 
grupperna inte hade förståelse för sina skillnader.  

5.4 Illustration över kravinsamling – CoP:s och CoI:s 

Detta avsnitt presenterar en analys och illustration över CoP och CoI-konceptet applicerat på 
företagets kravinsamling och utgår från de observationer som gjordes under de fyra 
kravinsamlingstillfällen som beskrivs i empirin. Tanken med detta var att analysera hur 
kravinsamlingen påverkades av identifierade CoP:s, hur kommunikation och kunskapsdelning 
fungerade samt hur nära en lyckad CoI kravinsamlingen var och varför. Kärnan i lyckade 
CoI:s är att det behövs någon form av externalisering från CoP:s till andra CoP:s genom 
gränsöverskridare som skapar broar mellan CoP:s och de olika kunskapssystemen. Endast då 
kan olika CoP:s äntra samma sfär och dela kunskapsbank och förståelse för problemet (bli en 
CoI). Illustrationen bygger på de förutsättningar som fanns för en gemensam CoI före en 
kravinsamling och slutprodukten av en gemensam CoI vid kravinsamlingens slut. Därefter 
följer en analys av vilka gränsöverskridare som existerade vid de olika kravinsamlingarna, 
vilka som inte gjorde det och vilka som hade behövts för att kravinsamlingen skulle kunnat 
bli bättre. 

Nedan följer en illustration av optimala förutsättningar och optimal slutprodukt av 
kravinsamlingen. Optimala förutsättningar för en workshop har tolkats som att alla CoP:s har 
tagit ett litet steg in i den gemensamma sfären för kravinsamlingen och en och samma CoI. 
Dessa optimala förutsättningar har mycket att göra med kunskap om kravinsamlingen och 
olika områden som är tänkta att representeras. Det kan exempelvis ha att göra med att olika 
parter vet om hur kravinsamlingen är tänkt att fungera, förförståelse för det nya projektet, att 
kunden har förberett sig och att alla parter från företaget har läst på och förberett sig. Det 
handlar också om att alla representanter är måna om att få ut så mycket som möjligt av 
workshopen och vet om sina roller inför den. Den optimala slutprodukten handlar om att olika 
CoP:s släppt in andra parter i sin egen CoP, delat med sig av det som är ”sin” kunskap och 
låtit folk tagit ett fullt steg in i en gemensam förståelse. Det handlar också om att alla har fått 
sin talan hörd och att ingen CoP tagit över för mycket – en symbios mellan olika CoP:s skulle 
man kunna förklara det som. Det har således funnits fungerande gränsöverskridare mellan 
CoP:s där de kunnat ta ett steg in i varandras CoP och låtit andra CoP:s komma in i den egna.  
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            Optimalt ursprungsläge           Slutläge, samma CoI 

 

Figur	5	–	Illustration	över	optimalt	ursprungsläge	för	alla	CoP:s	samt	optimalt	slutläge,	där	de	blivit	en	och	samma	CoI	

5.4.1 Workshop 1 

 

 
Figur	6	-	Illustration	över	CoP:s	och	hur	väl	de	olika	områdena	blev	representerade	och	integrerade	på	workshop	1.	

	
Illustrationen visar hur förutsättningarna för workshopen såg ut innan och efter, där den stora 
cirkeln illustrerar den gemensamma sfären för kravinsamlingen (CoI) och de små cirklarna 
varje område eller grupp som var närvarande (CoP:s). Förutsättningarna innan WS dragit 
igång illustreras genom att VD/affärsutvecklare hade information om projektet, men varken 
teknik eller design. Dessutom hade inte kund förberett sig genom inledande frågeformulär och 
verkade inte särskilt förberedda på hur workshopen faktiskt skulle gå till och vad den skulle 
leda till. Därav ansågs endast affärsutvecklingsområdet vara inuti den gemensamma sfären 
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från början. Moderatorn fick anteckna i detta fall, vilket avledde denne från dennes roll. Detta 
gjorde att alla perspektiv inte representerades fullt ut, att affärsutveckling och design tog över 
samt att alla parter inte förstod varandra. Vid workshopens slut hade mycket affärsutveckling 
diskuterats, därav mycket insikt på det området. Kunden som var pratglad och öppen med 
design och affärsutveckling tog sig även in en hel del. Design tog för sig, pratade samma 
”språk” som de allra flesta och fick ut mycket av workshopen. Tekniken, däremot, fick 
mindre ut av workshopen på grund av bristfällig briefing innan. De ansåg att det var svårt att 
komma med idéer kring någonting som var väldigt tekniskt avancerat när efterforskning inte 
gjorts på det innan, samt att kunden och de andra inte riktigt var så tekniskt kunniga heller, 
vilket gjorde att en teknisk diskussion blev svår att genomföra.   

5.4.2 Workshop 2 

 

 

Figur	7	-	Illustration	över	CoP:s	och	hur	väl	de	olika	områdena	blev	representerade	och	integrerade	på	workshop	2.	

	
Förutsättningarna innan WS dragit igång illustreras genom att VD/affärsutvecklare hade 
information om projektet samt att kund hade förberett sig och visste hade en väldigt tydlig 
affärsidé. Back-end hade ej fått tillgång till informationen innan och design var ej 
representerad på denna workshop. Vid workshopens slut hade mycket affärsutveckling 
diskuterats och kommunikationen mellan kund och detta perspektiv fungerade väldigt bra. 
Därav ansågs dessa parter längre in i den gemensamma CoI av kommunikation och 
integrering. Design diskuterades lite grann, men en grafisk profil hade erhållits, vilket gjorde 
att design ändå fick sitt perspektiv representerat – trots att ingen representant från detta 
område var där. Back-end och kund hade inte jättebra kommunikation, då kunden varken var 
särskilt tekniskt intresserad eller tekniskt kompetent. Likaså den här gången fick moderatorn 
anteckna ned vad som diskuterades, vilket avledde från dennes roll att moderera 
kravinsamlingen.  
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5.4.3 Workshop 3 

 

 

Figur	8	-	Illustration	över	CoP:s	och	hur	väl	de	olika	områdena	blev	representerade	och	integrerade	på	workshop	3.	

Förutsättningarna innan WS dragit igång illustreras genom att alla parter hade ungefär samma 
förutsättningar när de gick in i workshopen, där endast design ansågs vara lite mer ”utanför” 
då detta område inte var representerat men att kundernas för-designade applikationsflöde gav 
lite designinsikt på kraven. Tekniksidan hade förberett sig innan, vilket tillhörde 
ovanligheterna under alla workshop-tillfällen. Denna workshop var den som tog kortast tid, då 
den flöt på utan större problem eftersom kundens och företagets förberedelser och insikten om 
projektets omfång var så tydliga innan. Teknikperspektivet kunde kommunicera och 
interagera på ett bra sätt ty de var så kunniga inom fältet och visste precis vad de ville ha ut av 
workshopen och kunden. Dock fanns såklart vissa svårigheter att interagera, då resten av 
parterna inte delade samma språk och diskurs. Affärsutvecklingsperspektivet och kunden kom 
även i denna workshop bra överens, vilket representeras av att de nästan är helt inuti den 
gemensamma sfären efter workshopen. Designperspektivet lämnades någorlunda utanför då 
ingen av de deltagande parterna riktigt kunde ta på sig den rollen och ta reda på den 
informationen.  
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5.4.4 Workshop 4 

 

 

Figur	9	-	Illustration	över	CoP:s	och	hur	väl	de	olika	områdena	blev	representerade	och	integrerade	på	workshop	4.	

Förutsättningarna innan WS dragit igång illustreras genom att endast kund och 
affärsutveckling hade en viss insikt och kunskap om projektet i förväg. Designperspektivet 
var inte representerat alls, samt att projektledare/moderator med teknikkunskaper blev briefad 
så tätt inpå workshopen att detta knappt märktes före workshopen. Efter avslutad workshop 
hade både kund och affärsutveckling tagit för sig och delat med sig av kunskap. 
Kommunikationen mellan dessa två parter fungerade bra. Teknikaspekten blev diskuterad 
väldigt ytligt eftersom det saknades kunskap och specifika representanter från det området, 
likaså för designaspekten.  

5.5 Kravinsamling – gränsöverskridare 

Vilka gränsöverskridare fanns då i dessa fall? Och vilka hade behövts för att erhålla en 
lyckad, balanserad kravinsamling och en gemensam CoI? De brister som identifierades under 
företagets kravinsamling var; struktur på workshopen, kundens förberedelser och 
kompetenser, interna förberedelser, oidentifierade roller och bidragande av alla parter. Vid 
nästan alla kravinsamlingstillfällen kunde dessa brister observeras. Dessa brister skulle i stort 
sett direkt kunna översättas till de nödvändiga gränsöverskridare som hade behövts under 
kravinsamlingen.  

5.5.1 Existerande gränsöverskridare 

Enligt Wengers teorier existerade det olika typer av gränsöverskridare mellan CoP:s, vilka var 
medling (brokering), gränsobjekt (boundary objects) och gränsinteraktioner (boundary 
interactions) (se avsnitt 2.1.5).  

När det gällde strukturen på workshopen handlade det främst om hur workshopen skulle vara 
upplagd med brainstorming och hur pass flexibelt det skulle vara. Många tyckte att det kunde 
svävas ut för mycket på workshopen, samt att vissa perspektiv tog över för mycket – vilket 
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påverkade kravinsamlingen negativt. Hur workshopen skall vara uppbyggd kan mycket väl 
sägas vara ett gränsobjekt eftersom det har med en specifik metod/process att göra som ämnar 
få CoP:s att koordinera sig med varandra. Hur balanserar man egentligen flexibilitet och 
struktur på bästa sätt, för att hitta en metod som passar företaget och kunden? Företaget hade 
en process för dessa ändamål, men behövde förbättra denna genom sociala aspekter såsom 
planering, en kunnig moderator och att alla parter vet om vad de ska göra och att de bidrar. 
Denna aspekt är således starkt ihopkopplad med bristerna kring oidentifierade roller och 
bidragande av alla parter. Vid varje workshop blev moderatorsrollen negligerad, där denne 
fick anteckna och ibland ha flera olika roller/perspektiv på sitt bord. Moderatorn är till för att 
moderera, få alla perspektiv hörda och göra att workshopen framskrider på bästa sätt. Denna 
roll kan starkt kopplas till medlings-gränsöverskridaren (brokering), då moderatorn måste 
medla mellan varje CoP vid kravinsamlingen. Denne måste se till att parterna förstår varandra 
och hjälper varandra att förstå – få grupperna att gå in i varandra för att dela med sig av 
kunskap och flytta kunskap mellan grupperna. Detta är en oerhört viktig gränsöverskridare, 
som kräver en viss typ av auktoritet och förståelse av moderatorn. Utan någon som 
modererade väl, svävades det ut och alla perspektiv blev inte hörda vid kravinsamlingen.  

Bidragande av alla parter innebar främst att alla perspektiv skulle bli hörda (teknik, design, 
affärsutveckling och kund i detta fall). Men det har även att göra med hur mycket plats varje 
perspektiv tog. Affärsutveckling hade en tendens att ta över, eftersom att kunderna pratade 
detta språk mycket bättre. Likaså för design, där designperspektivet till och med blev 
diskuterat och representerat under två kravinsamlingar, trots att ingen representant närvarande 
för det området. Detta indikerade starkt på att dessa CoP:s var mer välkomnande för 
utomstående att ta sig in i, samt att kunskapen var lättare att distribuera från dem. Det 
existerade svårigheter för tekniken att kommunicera under i stort sett varje workshop, utom en 
– där de hade fått tillgå information innan och kunnat förbereda sig. Många på företaget 
klagade på att tekniken tog för lite plats och var för tysta under kravinsamlingen. När tekniken 
väl försökte ta för sig och förklara någonting märktes det ofta tydligt att de andra parterna inte 
riktigt förstod mycket av vad som sades. Detta kändes som en av orsakerna till varför 
tekniken var tyst ibland, eftersom att de visste att de ändå inte skulle få något gehör från 
resten av de inblandade. Denna aspekt handlade mycket om att få tekniken att ta mer plats och 
design/affärsutveckling att ta tillräcklig men oftast mindre plats. 

Det är tydligt; den gången back-end hade fått information om projektet innan workshopen 
kunde det perspektivet komma med konkreta förslag, kommunicera bättre med kunden och 
hade en bättre förståelse för projektet i stort. Det gjorde att denna CoP blev öppnare utåt och 
kunde dela med sig av sin kunskap på ett bättre sätt. Detta hände dock bara vid en workshop, 
även om information fanns att tillgå vid åtminstone två till. Den workshop där kunden hade 
besvarat de utskickade frågorna, men där svaren inte distribuerats, blev minst lika kaosartad 
som de andra där det inte hade gjorts. Kundens förberedelser genom att besvara de utskickade 
frågorna kan därför också ses som ett gränsobjekt; men bara om alla parter får ta del av det. 
Det underlättade även interna förberedelser på företaget, då deltagare kunde göra research 
och förbereda sig innan workshopen – ytterligare ett gränsobjekt. Kundfrågorna blev således 
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ett tvåvägs-verktyg och dokument som gjorde det lättare för alla parter att kommunicera och 
förstå varandra. En summering av de identifierade gränsöverskridarna lyder; 

1. Struktur och metod för kravinsamling – gränsobjekt som i detta fall behövde förbättras 
utifrån sociala aspekter, inte förändras. 

2. Roller – framförallt moderator som medlare mellan olika CoP:s. 

3. Bidragande av alla parter – endast möjligt om parter pratade någorlunda ”samma 
språk”, om alla parter vågade ta för sig samt om alla var medvetna om att alla 
perspektiv skall höras. Fungerar som ett gränsobjekt till en gemensam CoI när detta 
fungerar.  

4. Förberedelser från båda parter – tvåvägs-gränsobjekt, framförallt kundfrågor och 
delge information internt.  

Det var evident att när dessa gränsöverskridare var bristfälliga, blev även kravinsamlingen 
bristfällig och obalanserad. När det i alla fall existerade några av dem, såsom förberedelser 
och ett visst bidragande av alla perspektiv, blev kravinsamlingen lättare och mer balanserad – 
en tydligare förståelse för varandra fanns och kommunikation och delning av kunskap kunde 
ske på ett lättare sätt. 

5.5.2 Ytterligare gränsöverskridare 

Det kan även diskuteras vidare över saknade potentiella gränsöverskridare som inte alls var på 
tapeten för detta företag. Mycket handlade om gränsobjekt – verktyg för att översätta mellan 
olika repertoarer. Företaget tyckte sig förstå vilka brister som fanns, men dessa var ganska 
konkreta och ”enkla” att förstå och genomföra. Det skulle finnas en moderator, information 
skulle delges och förberedelser skulle göras innan kravinsamlingen etc. Det som saknades var 
en djupare förståelse för den faktiskt sociala påverkan som olika grupper har. Den sista typen 
av gränsöverskridare, gränsinteraktioner, fanns det inte så gott om. Självklart kunde 
kravinsamlingen i sig ses som en gränsinteraktion mellan olika CoP:s, men den kan omöjligt 
ses som en lyckad gränsinteraktion, där parter är tänkta att dela med sig av kunskap och 
hämta kunskap från andra CoP:s på ett bra sätt. Detta skulle kunna bero på avsaknaden av just 
gränsinteraktioner mellan CoP:s på företaget utanför själva kravinsamlingstillfället. 
Kunskapen inom olika CoP:s, kommunikation och delning av kunskap inom och mellan 
grupperna skedde på olika sätt också utanför workshopen, vilket självklart hade effekt på hur 
detta går till även på workshopen. Det som saknades var just kunskap om andra CoP:s och 
deras kompetenser och kunskaper. För att kunna ”prata samma språk” som en annan CoP och 
förstå varandra, gäller det ofta att man har lite kunskap inom det området. Att kunna ha en fot 
i periferin i olika CoP:s skulle underlätta kommunikation och integration avsevärt emellan 
dem, för att kunna förstå varandra, veta vad som är relevant och kunna samarbeta genom hela 
workshopen. Dessutom uppmärksammades det också att de olika grupperna verkade se sig 
själva som den främste aktören på kravinsamlingen, där deras intressen skulle speglas. För att 
det ska bli en lyckad kravinsamling och en lyckad CoI gäller det att alla parter samarbetar och 
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låter allas perspektiv höras. Det handlar således om att ha ett helhetsperspektiv och veta om 
att alla aktörer är viktiga.  

Tanken med analysen och kartläggningen av sociala gruppers påverkan på kravinsamlingen 
var för att få företaget mer medvetet om att de sociala aspekterna, kommunikationsbarriärer 
och nödvändiga gränsöverskridare spelade stor roll i en lyckad kravinsamling. Men detta 
betyder därmed inte att, även om de tidigare nämnda gränsöverskridarna skulle finnas där, att 
allt skulle bli frid och fröjd och CoP:s automatiskt tar sig in i sfären för gemensam förståelse, 
till en gemensam CoI. Det var påtagligt att det behövdes en djupare förståelse för varandras 
områden och grupper för att underlätta kommunikation, kunskapsdelande och förståelse för 
varandra ytterligare. Eftersom att kompetenserna mellan grupperna skilde sig åt så pass 
mycket, märktes det tydligt att konfrontationen mellan dem blev för stor då ingen hade 
tillräckligt med kunskap om de andra områdena. Därför togs ytterligare förslag fram som 
gränsöverskridare, för att på andra plan kunna få grupperna att förstå varandra och 
kommunicera bättre. Dessa förslag handlade främst om att olika CoP:s skulle få kunskap om 
andra CoP:s, för att kunna förstå varandra lättare, få ett helhetsperspektiv och bli intresserade 
av de andras perspektiv och kunskaper. De förslag som togs fram var följande; 
 
1. Införa kunskapsutbyte mellan olika CoP:s på kontoret i form av ”dela vad du vill”-möten, 
vilket skulle innebära ett krossfunktionellt informellt möte mellan olika områden, där parter 
delar med sig om någonting inom sitt område som de tycker är aktuellt/coolt/någonting de 
sysslar med just nu. Detta behöver inte vara en lång presentation eller utläggning från varje 
part, utan skulle bara fungera som en gränsinteraktion, där tanken är att göra personer nyfikna 
på andras områden och som också skulle kunna fungera som en kommunikationsbrygga om 
man börjar förstå varandras slang och jargoner (och våga fråga om någonting är oklart 
såklart). Det handlar om att vara öppen att lära sig om andra CoP:s och vara medveten om 
vilka skillnader som finns (men även likheter). Detta förslag ansågs stimulera att CoP:s skulle 
”gå in mer” i varandra och personer skulle kunna ha en fot i periferin i flera olika CoP:s – och 
därmed förstå varandra bättre. 

2. Utbilda anställda inom kundrelationer och agila arbetssätt, men framför allt tekniker/back-
end som var de som stod lite utanför arbetssätten. Det var tydligt att tekniken/back-end var 
den mest stängda och ”exklusiva” gruppen som hade svårare att kommunicera och få sin röst 
hörd vid kravinsamlingen. Det handlade främst om att tekniken inte tog tillräckligt med plats 
på grund av bristande social förmåga och förmågan att översätta från sitt ”eget språk” till de 
andras språk. Därför togs förslag fram som handlade om att denna grupp skulle få delta i 
interna utbildningar/workshops för att erhålla mer kunskap kring vikten av kundrelationer, 
kommunikation och presentationsteknik. Dessutom var det denna grupp som hade minst 
kunskap inom agila arbetssätt och hur dessa fungerade. Därför gavs det som förslag att alla på 
företaget, men främst teknik/backend, skulle få utbildning inom agila arbetssätt och vad det 
innebar rent praktiskt för organisationen i stort, samt på kravinsamlingen. Det var få hos 
tekniken som förstod att den initiala kravinsamlingen absolut inte kunde fånga alla krav och 
att en detaljerad kravspecifikation inte kunde skrivas utifrån denna. Därför behövdes ett 
klargörande för hur agil kravinsamling faktiskt var tänkt att fungera. Om denna grupp även 
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skulle få mer kunskap kring detta skulle detta kunna generera att de känner sig mer 
involverade i processen, mer likvärdiga andra anställda, vilket skulle kunna motverka den 
hierarkiska strukturen. Detta kan tolkas som en gränsinteraktion där back-end tar med sig 
kunskaper tillbaka till sin CoP och förvaltar den. Samtidigt kan det i längden ses som ett 
gränsobjekt och verktyg då det handlar om att skapa nya rutiner och tillvägagångssätt inom 
gruppen, som gör både förståelse och kommunikation lättare mellan dem och andra grupper. 

3. Kräva att kunden bör ha grundläggande kunskap om teknik och system som kan tänkas 
användas vid projektet. Det var ofta kring detta som problem uppstod, då kunden hade lättare 
att prata med design och affärsutveckling, då dessa CoP:s pratade ett mer lättförståeligt språk 
och att kompetenser ofta delades lite däremellan. Detta kan tyckas ”hårt” mot kunden, men de 
är precis lika involverade i projektet som företaget och det ligger i deras intresse att de även 
vet om det tekniska bakom. Det handlar inte om att kunderna skall bli experter inom 
teknikområdet, utan bara anskaffa sig grundläggande kunskaper som gör att 
kommunikationen kan fungera bättre. Om kunden skulle visa ett intresse och lite kunskaper 
inom området, skulle detta eventuellt stimulera teknikperspektivet till att de känner sig mer 
hörda och att de i sin tur blir mer framåt och tar mer plats.  

4. Ett frågebatteri för att kunna ta på sig andra roller och områden som inte representeras på 
workshopen. Frågebatteriet skapades i denna studie tillsammans med representanter från olika 
områden på företaget. Det är tänkt att fungera som gränsöverskridare mellan olika områden, 
så att kunskap kan flöda mellan CoP:s. Det kan vara om ett område är icke-representerat, men 
även att om ett område glöms eller kommer i skymundan, att företaget kan falla tillbaka på 
frågebatteriet för att kunna se till att alla relevanta delar kommer med. Om ett frågebatteri 
skulle användas krävs det dock en kunskapsgrund inom varje område för att någon skall 
kunna ta på sig det. Det kan bli missförstånd och kommunikationsmissar om frågor ställs utan 
att den som ställer frågan kan någon kontext bakom det överhuvudtaget. Därför är denna 
punkt beroende av punkt 1, att parter borde ha en fot i olika CoP:s för att på så sätt ha en lite 
kunskap om varje område för att kunna kommunicera och kunna sprida kunskap på ett bra 
sätt. Därför är förslaget att moderatorn, som då skall se till att alla områden blir 
representerade och att kommunikation och kunskapsflöden fungerar vid kravinsamlingen, tar 
på sig rollen att kolla över frågebatteriet för att se om någonting eventuellt missas. Det blir 
denne som får ta på sig helikopterperspektivet och se till att alla är med och förstår varandra. 
Självklart blir inte detta frågebatteri heltäckande, utan är tänkt att ge en grund till att alla 
perspektiv skall bli representerade och att få någon slags struktur över brainstormingen så att 
inget perspektiv tar över. Det kommer att skilja sig åt från kund till kund, vilket är upp till alla 
parter på workshopen att ta hänsyn till. (Se frågebatteri i Appendix C) 

Det viktiga att inse här är dock att det inte finns någon gränsöverskridare som är viktigare än 
någon annan, att det är många som samverkar med varandra och påverkar varandra. Det är 
dessutom värt att tillägga att det optimala slutläget där alla parter från olika CoP:s blir en och 
samma CoI kanske inte ens är möjligt vid en första kravinsamling. Företagets initiala 
kravinsamling skulle kunna vara för kort och för ytlig för att kunna ge upphov till en 
fullkomlig förståelse mellan alla parter.  
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6 Slutsatser 
Sociala konstellationer, CoP:s, identifierades att i detta fall påverka företagets kravinsamling 
avsevärt. Kravinsamlingen, workshopen, är ett utrymme där flera olika CoP:s skall 
kommunicera och interagera med varandra. Om parterna inte förstod varandra eller kunde 
kommunicera på ett bra sätt, blev kravinsamlingen bristfällig och obalanserad – det var 
omöjligt att skapa en lyckad CoI. Olika typer av CoP:s med olika kompetenser och sociala 
egenskaper påverkade kravinsamlingen på olika sätt. Det var tydligt att den mer tekniska 
CoP:en med tekniker/back-end programmerare var mer ”stängd” än de andra. De hade svårare 
att bli förstådda samt att de inte kunde dela med sig av sin kunskap på ett greppbart sätt. 
Denna CoP blev heller inte prioriterad då andra CoP:s tog över kravinsamlingen på grund av 
sina mer sociala förmågor och att deras språk var lättare för majoriteten att förstå. De CoP:s 
som existerande gjorde även att annan kommunikation som påverkade kravinsamlingen blev 
bristfällig. Grupper delade inte med sig av information kring kravinsamling och kund som 
hade varit nyttig för andra parter att veta inför en kravinsamling. De olika uppfattningarna om 
vad kravinsamlingen faktiskt skulle utmynna i påverkade även det, då ingen egentligen hade 
ett helhetstänk utan fokuserade mest på att sitt eget område skulle bli representerat.  

Via en kartläggning av dessa CoP:s på företaget, kunde de brister som identifierades vid 
kravinsamlingen ses från ett mer holistiskt och socialt perspektiv. Bryggor emellan CoP:s, 
såsom gränsobjekt, medlare och gränsinteraktioner för att kunna kommunicera och 
externalisera kunskap ansågs vara det viktigaste för att kunna förbättra och effektivisera 
företagets kravinsamling. Det existerade några gränsöverskridare som egentligen bara 
behövde förbättras, vilka identifierades som; strukturen på workshopen som behövde följas 
genom tydliga roller (framförallt en moderator som verkligen modererar och hjälper 
kravinsamlingen framåt samt fungerar som en medlare mellan olika CoP:s), att alla parter är 
villiga att bidra med kunskap och är medvetna om att alla parter behöver höras, att både 
företaget och kund är förberedda inför kravinsamlingen – vilket främst löses genom 
kundfrågor som besvaras innan workshopen samt att intern information behöver delges till 
företagets parter innan workshopen. Det identifierades även andra gränsöverskridare som 
skulle kunna hjälpa företaget att förbättra sin kravinsamling, som främst handlade om att olika 
CoP:s behöver ha kunskap om andra CoP:s och dess kompetenser och egenskaper för att på 
ett lättare sätt kunna förstå varandra och kommunicera med varandra. Dessa identifierades 
bland annat som; 1. Införa krossfunktionella kunskaps-möten där olika CoP:s får dela med sig 
av vad de vill, med tanken att få upp intresset för andra CoP:s och för att börja förstå 
varandras slang och jargonger. 2. Utbilda anställda inom kundrelationer och agila arbettsätt, 
framför allt tekniker/back-end då det var de som var mest utanför på dessa punkter. Detta för 
att bli bättre på kommunikation och förstå varför det är viktigt, samt hur agila metoder är 
tänkta att fungera för företaget för att kunna bli en organisation som förstår varandra. 3. Kräva 
att kunden läser på om teknik och system som är en del av projektet. Om kunden skulle ha 
grundläggande kunskaper om det tekniska skulle detta underlätta kommunikationen och 
förståelse för projektet i det stora hela, vilket skulle förbättra kravinsamlingen avsevärt. 4. Ett 
frågebatteri som togs fram med företaget var tänkt att brygga över mellan olika CoP:s om de 
inte var representerade och för att kunna luta sig tillbaka på så att något perspektiv inte skulle 
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glömmas bort eller utelämnas. Detta frågebatteri behöver dock anpassas utefter kunden, vilket 
är tänkt att vara moderatorns uppgift. Genom att använda sig av dessa sociala 
gränsöverskridare skulle kravinsamlingen förbättras till att bli oerhört mycket mer dynamisk 
och balanserad. Genom att anlägga ett CoP och ett CoI-perspektiv på kravinsamlingen blev 
det lättare att identifiera bristerna och vilka förbättringsåtgärder som behövde göras på 
företaget.  

Sättet företaget hade implementerat agila arbetsmetoder på påverkade även det 
kravinsamlingen. Detta hade skett utan någon förändringsledning eller utbildning om varför 
agila metoder hade anammats eller hur de var tänkta att fungera. Detta lämnade 
organisationen splittrad vad gällde arbetssätten och det märktes att det fanns ett visst motstånd 
hos en del anställda vad gällde ändring av arbetssätten. Detta påverkade kommunikation och 
informationsflöden hos organisationen i stort då individer inte hade samma mål eller 
förståelse för arbetssätten. Företaget förstod inte riktigt att de inte bara kunde applicera och 
implementera metoderna som de ser ut rent teoretiskt, utan att det krävs mycket mer 
organisatoriskt och socialt arbete än så. Det handlade mycket om att veta om vad som är 
rimligt för en första agil kravinsamling, både för de som närvarar vid kravinsamling och de 
som är de som faktiskt ska utföra projektet efter kravinsamling. Det uppstod en viss 
uppdelning däremellan där personer inte riktigt förstod varandra, vilket påverkade både hur 
kravinsamlingen gick till samt hur den blev mottagen hos projektgruppen efteråt.  

Att få företaget att förstå att agila metoder är högst sociala och kommunikativa, att anställda 
är individer som ofta tillhör olika sociala grupper, CoP:s, som kan ha svårt att samarbeta och 
kommunicera med varandra OCH att detta kräver aktiva ställningstaganden och åtgärder från 
företaget för att kunna förbättra kravinsamlingen var det främsta resultatet som togs fram i 
denna studie.  

6.1 Vidare forskning 

Det skulle självklart vara otroligt intressant om en liknande studie på andra företag kunde 
göras för att se om Communities of Practice och Communities of Interest skulle kunna 
användas för att belysa kravinsamling och dess sociala aspekter i ytterligare sammanhang. 
Eventuell vidare forskning kring hur vissa gränsöverskridare påverkar varandra och vilka 
beroenden som finns mellan dem vore intressant, för att på så sätt kunna kartlägga 
kravinsamlingen ytterligare och veta vilka gränsöverskridare som påverkar vilka. Att forska 
vidare kring vilken typ av träning och utbildning olika typer av sociala grupper behöver, för 
att kunna fungera och känna sig bekväma i en agil miljö, vore även en potentiell 
framtidsaspekt. Även hur sociala grupper och dess kulturella beteende skiljer sig åt beroende 
på geografisk placering och hur kontorslandskapet ser ut skulle vara intressant att forska 
vidare på. Om sociala grupper beblandar sig med varandra rent geografiskt – hur fungerar 
kommunikationen då och hur påverkar det arbetsmiljön? Det finns otroligt många variationer 
och framtidsaspekter kring sociala grupper, CoP:s, och dess påverkan inom en organisation 
som är tänkvärda att forska vidare på.   
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Appendix A 
12 grundprinciper bakom det agila manifestet 
	
§ Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel. 
§ Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 

mellanrum, ju oftare desto bättre. 
§ Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet. 
§ Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och stöd de behöver och 

lita på att de får jobbet gjort. 
§ Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information. 
§ Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 
§ Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall 

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

anpassningsförmågan.  
§ Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 
§ Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 
§ Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter.  
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Appendix B 
Intervjufrågor 

Initiering/Kravinsamling 
• Vad är din roll på detta företag? 
• Vilka projekt sitter du på just nu och hur tycker du att det fungerar? 
• Brukar du medverka vid kravinsamling? Om ja: berätta lite om processen under en 

workshop. Vad finns det för styrkor/svagheter med workshops? Om nej: varför? 
Skulle du vilja det?  

• Är du nöjd med ert arbetssätt kring projekt med workshops och liknande? Vad 
fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? 

• Hur tycker du att kravinsamling och hantering för nya projekt, typ dokumentation, 
kravspecifikationer, fungerar i dagsläget?  

• Hur ser du på din roll inom en workshop?  

Förståelse för Agilitet 
• Berätta för mig vad du anser att ett agilt arbetssätt betyder. Vad betyder det för just för 

ert företag?  
• Hur arbetar ni agilt? 
• Hur fungerar projektarbetet och samarbetet i grupp?  
• Hur ser du på företaget rent strukturmässigt? (Hierarkiskt eller co-operativt)  
• Hur mycket vet du om ett specifikt projekt? Om alla ”sprintar” och leverabler?  
• Hur ser ditt ansvar inför projekt och projektgrupp ut när det gäller att göra det som 

krävs för få projektet att gå framåt?  

Kommunikation och grupper 
• Hur ter sig din roll i ett projekt? 
• Hur ser kommunikationen ut i en projektgrupp?  
• Vad finns för kommunikationsverktyg och hur använder du dem?  
• Hur ter sig din motivation ut inom specifika projekt? Hur ter sig motivationen inom 

teamet?  
• Hur motiverar och hjälper ni varandra inom projektgrupperna?  
• Känner du att du får stöd i ditt arbete att göra ett bra jobb?  
• Hur delar ni med er av kunskap?  
• Finns det några skillnader mellan olika grupper och delning av kunskap? 
• Vad tycker du är viktigt för att ett agilt team skall fungera bra?  
• Hur tycker du att projektledningen fungerar?   
• Jobbar du bättre/sämre med vissa personer? Om ja: hur ter detta sig? 
• Hur ser du på olika sociala grupperingar på företaget?  
• Hur mycket får du vara med och påverka projekt/kravinsamling/specifikationer? 
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Appendix C 
Frågebatteri 

Naturligt att börja med affärsutveckling, då det är oftast detta som kunden är mest kunnig 
inom och brukar redan vara inne på det spåret efter introduktionen. 
 
Affärsutveckling 

v Vad har ni för konkurrenter och vad skiljer er från dem? 
v Huvudsaklig målgrupp och vad kännetecknar dem? Hur kommer de använda tjänsten? 
v Vilken eller vilka marknader skall produkten etableras på? 
v Hur skall tjänsten/produkten finansieras? 
v Vad är er budget? (Diskutera rimligheten) 
v Hur skall tjänsten/produkten marknadsföras?  
v Hur är det tänkt att produkten/tjänsten skall generera vinst? 
v Ägs domän redan? 

Design/Grafiskt 
v Fråga om grafisk profil. 
v Designinspiration från någon annan webbplats/app. 
v Vad har kunden för grafiska behov till den nya webbplatsen/appen? 
v Vad är målet med designen? 
v Bilder till design av webb/app som de själva har eller har valt ut.   

Tekniskt 
v Plattformsstöd?  
v Språkstöd? 
v Inloggning; registrerad profil och/eller tredje-part-tjänst såsom Facebook eller 

Google? 
v Registrera profil: vilka fält skall finnas och vilken information ska lagras?  
v Behövs säker inloggning med exempelvis bank-id? 
v Vilka användarprofiler finns? Vilka befogenheter har de olika profilerna och vad ska 

de specifikt kunna göra? 
v Diskutera fram unika övergripande use-cases. 
v Tekniska lösningar på betalalternativ i app. 
v Ska det finnas offline-stöd? 
v Skall data uppdateras i real-tid? 
v Vad skall vara publikt innehåll? 
v Sekretessfrågor som handlar om PuL, servrar i Sverige osv. 

Wrap-up 
Rita och brainstorma fram flödesdiagram/översiktliga wireframes i slutet tillsammans med 
kund för att få en övergripande bild och för att få kunden med på banan. 
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