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Sammanfattning 

Denna studie har behandlat hur projektresultatet påverkas av relationen mellan leverantörer 

och dess beställare då en agil projektform tillämpas. Vidare har det även studerats om andra 

faktorer i det externa nätverket kan påverka relationen och därmed projektresultatet. För att 

kunna undersöka detta har studien baserats på teorier kring projektresultat, där tid, kostnad 

och kvalitet varit i fokus. Externa aktörer har analyserats med hjälp av nätverksteorier. Det 

insamlade materialet baserades på tio kvalitativa intervjuer med både beställare och 

leverantörer som tillsammans tillämpar en agil projektform. Studiens resultat visar att agila 

projektformer möjliggör bättre kommunikation som är en förutsättning för att uppnå önskat 

projektresultat. Denna kommunikation kräver resurser i form av en koordinerande 

projektledare på beställarsidan. Med hjälp av en god kommunikation kan motsättningar från 

externa aktörer i nätverket hanteras och projektprocessen fortlöper mer effektivt. 
 

 

NYCKELORD: agil projektform, projekttriangeln, externa aktörer, värdeskapande processer, 

IT-utveckling  
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1 Inledning 
En värld utan informationsteknologi (IT) är idag svårt att föreställa sig. Oavsett bransch är 

det nästintill oundvikligt att stöta på IT-system i någon form. Ett IT-system tillhandahåller 

organisationer med den information som är nödvändig för att rationella beslut ska kunna 

fattas (Langefors 1963). Dessa system används således för att möjliggöra en effektivisering 

av organisationens verksamhet. Men i lika stor omfattning som IT-system underlättar arbetet 

för företag kan det även innebära problem. Dessa problem kan exempelvis vara bristande 

kunskap för användning av systemen som kan bero på dåligt uppdaterade och anpassade 

system (Wallberg 2015). Enligt Andersson och Brännemo (2014) kan en privattjänsteman 

slösa så mycket som en halvtimme i snitt varje dag på bristfälliga IT-system. Genom att 

organisationer uppdaterar sina externa och interna system finns det möjlighet att reducera 

denna slösade tid. De organisationer som blir bättre på att integrera och anpassa IT-system i 

sin verksamhet kan lägga större kraft på att vidareutveckla sin egen verksamhet för att 

därmed bibehålla konkurrenskraft på den aktuella marknaden. En organisation som 

misslyckas med att göra detta riskerar därför att bli ersatta av konkurrerande organisationer 

(Wallberg 2015). 

 

För att bibehålla sin position på marknaden och erhålla uppdaterade system tar många 

organisationer hjälp av IT-leverantörer. Dessa organisationer anlitas för att tillföra den IT-

kompetens som ofta är bristfällig inom det egna företaget. Leverantörer av IT-system har 

således i avsikt att gynna beställarens verksamhet, och detta samarbete sker ofta i 

projektform.  Att driva lyckade projekt visar sig dock vara komplext, undersökningar har 

synliggjort att 40 procent av dagens IT-projekt misslyckas. De misslyckade IT-projekten 

medför att ungefär 30 miljarder kronor i Sverige varje år går till att betala de misslyckade 

projekten. Ett projekt kan anses misslyckat om det kostar för mycket, det vill säga att 

projektet går utanför den ansatta budgeten, om det tar för lång tid eller att kvaliteten av 

slutresultatet inte är tillräckligt hög (Project Smart 2014). 

 

För att undvika nederlag i IT-projekt har många IT-leverantörer tillämpat nya 

tillvägagångssätt för projektprocessen. De tidigare traditionella projektformer som ej visat sig 

ge önskade projektresultat har övergivits. Den nya projektformen kallas agil och möjliggör ett 

mer flexibelt arbete där projektet kan anpassas och förändras under projektets gång. De 

traditionella projektformerna arbetar utefter en förutbestämd plan som innehåller krav på 
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produkten vilket inte gynnar flexibilitet i projektet. Den agila projektformen innebär en 

iterativ process som har i avsikt att ge effektivitet i genomförandet. I denna projektform har 

även beställaren av projektet en viktig roll under hela processen och till skillnad från den 

traditionella projektformen har beställaren en möjlighet att påverka projektet kontinuerligt 

(Mann & Maurer 2005). 

 

Trots att ett projekt har ett välfungerande tillvägagångssätt för att utveckla IT-system är det 

ingen självklarhet att resultatet blir lyckat. Även om beställaren och leverantören har ett 

effektivt samarbete så är projektet och det IT-system som utvecklas inte fristående utan 

verkar i ett nätverk av externa aktörer (Anderson, Johanson & Håkansson 1994). Detta 

medför att det finns en inbyggd osäkerhet kring projektet eftersom det finns faktorer som inte 

i samma grad går att påverka. När resurser som är kopplade till projektet, så som 

projektmedlemmar eller den slutgiltiga produkten, interagerar med andra resurser i nätverket 

kan oanade effekter uppkomma. Flertalet studier har genomförts för att studera hur externa 

aktörer påverkar processen i IT-projekt. Baraldi och Waluszewski (2005) undersökte hur 

externa aktörer påverkar hur IT-system används och den slutgiltiga nyttan som går att få. En 

liknande studie gjordes av Baraldi och Nadin (2006), där de studerade vilka utmaningar som 

uppstår när IT-system ska utvecklas och implementeras för aktörer i textilbranschen. Dessa 

studier visar på att de externa aktörerna har stor påverkan på hur IT-system utvecklas. Om 

agila projekt ska studeras blir det därför för snävt att endast se till leverantören och 

beställaren som de enda aktörer som påverkar projektprocessen och det slutgiltiga resultatet. 

För att förstå hur processen påverkar projektresultatet behöver även de externa aktörerna 

studeras för att få en mer helhetlig bild. De effekter som dessa externa aktörer i nätverket får 

för projektet är svårare att förutspå och blir således mer intressanta att studera.  

 

Med denna problematisering som utgångspunkt uppkommer flertalet frågeställningar som ska 

undersökas i denna studie: 

• Hur påverkas projektresultatet av agila projektformer? 

• Finns det någon/några interna aktörer som har extra stor betydelse för projektets 

slutresultat?  Och hur ser denna påverkan ut? 

• Vad finns det för externa aktörer som kan påverka projektresultatet? Och hur påverkar 

dessa externa aktörer projektresultatet?  
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1.1 Syfte 
Denna studie ämnar att, ur ett nätverksperspektiv, undersöka hur en agil projektform kan 

påverka projektresultatet för en beställare av ett IT-system. Fokus kommer ligga på att 

analysera vilka faktorer inom projektet och i det externa nätverket som påverkar 

projektresultatet.  

2 Teori 
För att analysera relationen mellan en beställare och leverantör, krävs det att hela det 

komplexa nätverket tas i beaktning (Anderson, Johanson & Håkansson 1994). Inledningsvis i 

teorin beskrivs betydelsen av att studera de externa aktörerna som påverkar relationen mellan 

beställare och leverantör. Vidare behandlas teorier kring det som utgör grunden för studien, 

det vill säga projekt och projektledning. Då studien även bygger på det agila 

tillvägagångsättet ges en tydligare beskrivning av skillnaden mellan traditionella 

projektformer och agila projektformer. För att möjliggöra en analys av projektresultatet 

används projekttriangeln som behandlar; tid, kostnad och kvalitet (Barnes 1988). Denna 

projekttriangel kombineras med teorier kring samskapande av värde för att visa på 

komplexiteten av värdeskapande i olika projekt. Analysmodellen som används för studien 

bygger således på en ny utformning av projekttriangeln, benämnd den samskapande kuben, 

samt extern påverkan på projektet. Syftet med analysmodellen är att studera en fokal relation 

som förutsättning för samskapande och därmed kunna uppfylla projekttriangelns samtliga 

attribut. 

2.1 Fokal relation och externa aktörer 
Anderson, Johanson och Håkansson (1994) belyser att tidigare forskning ofta har fokuserat 

på den dyadiska relationen. Med en dyadisk relation menas att relationen endast består av två 

komponenter, i denna studie benämns detta som den fokala relationen och innebär relationen 

mellan beställare och leverantör. Vidare definieras en relation som utbytet av resurser mellan 

aktörer genom gemensamma aktiviteter (Anderson, Johanson & Håkansson 1994). Dessa 

resurser är i denna studie mestadels ekonomiska eller kunskapsmässiga. Om för mycket fokus 

läggs på endast den fokala relationen kan dyadisk atomisering uppstå, där relationen flyttas ut 

från dess kontext. Mer fokus bör läggas på nätverket omkring de två parterna, vilka alla 

påverkar relationen mellan de två mer eller mindre. För att kunna studera den fokala 

relationen måste således även kontexten de befinner sig i studeras. Emerson (1976) beskriver 
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ett organisationsnätverk som två eller fler relationer som är sammankopplade med varandra. 

Med utgångspunkt i att en organisation ges mening då den interagerar med sin kontext kan 

fokus flyttas från att lägga störst vikt vid intern hantering till att hanteringen alltid sker i 

samspel med nätverket (Håkansson & Snehota 2006). När organisationerna interagerar 

uppstår relationer där resurser och aktiviteter utbyts. Organisationer blir beroende, inte bara 

av de som de interagerar direkt med, utan även med andra parter i nätverket. Leverantören 

och beställaren i den fokala relationen har utbyten med olika aktörer, en del av dessa kan vara 

gemensamma för de båda parterna (se Figur 1). 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 Bearbetning av Relationer kring en dyadisk relation, Anderson, Johanson och 

Håkansson (1994) 
 

Nätverkets komplexitet och lättrörliga natur kan skapa stor förvirring för ledare inom de 

respektive organisationerna. För att bryta ner nätverkets komplexitet föreslår Anderson, 

Johanson och Håkansson (1994) att organisationerna bör analysera sitt närverk och de 

effekter relationerna i nätverket får för den fokala relationen. De är även viktigt att förstå 

potentialen med att bygga och organisera sitt nätverk. Enligt Anderson, Johanson och 

Håkansson (1994) kan nätverket ha en innovativ effekt om de båda parterna i den fokala 

relationen har kunskap om varandras resurser. Med hjälp av denna kunskap kan resurserna i 

de båda organisationerna kombineras på ett sätt som är till fördel för båda parter. Dock kan 

ett nära samarbete tvinga ledare att lägga mycket resurser på relationen vilket kan leda till att 

relationer till andra aktörer blir lidande. 
 

Nätverket som omger den fokala relationen kan vara svårt att definiera och begränsa på ett 

objektivt vis. Hur nätverket kommer utvärderas beror dels på syftet med analysen men även 

startpunkten för undersökningen. Ett nätverk är i sig inte begränsat till de aktörer som 

organisationerna i en fokal relation har direkt utbyte med. Dessa aktörer som har 

direktkontakt, har i sin tur utbyte med andra aktörer som därmed blir en del av nätverket. 
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Således är gränser till det nätverk som studeras i sig artificiella eftersom det ständigt kommer 

finnas organisationer som har kopplingar till aktörer utanför det studerade nätverket (Ford et. 

al. 2002). 

2.2 Projekt och projektledning 
I ett nätverk kan ett projekt ses som en tillfällig organisation av resurser som är utsedda att 

åta sig en unik uppgift. Denna uppgift är av naturen ofta komplex och det krävs en integration 

av resurserna för att uppnå ett lyckat resultat (Turner & Müller 2003). Enligt tidigare 

forskning går det att se fyra tydliga karaktärsdrag i projekt. De har allt som oftast en 

begränsad budget och tidsgränser, aktiviteterna är komplexa, projektets mål är väldefinierat 

och det kan ses som en unik uppgift som inte tidigare har utförts i den rådande miljön (Cova 

& Salle 2005; Carlsson 2007, s 22). Mirchandani och Lederer (2012) definierar en sådan typ 

av miljö som osäker. De menar att ju mer osäker en miljö är desto svårare blir det att planera. 

Om mycket resurser ändå läggs på planering kan organisationen gå miste om möjligheter i 

den snabbt föränderliga miljön med många konkurrenter. 
 

Många olika faktorer för huruvida projektet lyckas eller inte har under åren belysts av 

flertalet forskare. Belassi och Tukel (1996) menar att dessa faktorer som bedömer projektets 

utgång kan kategoriseras i fyra olika grupper. Den första gruppen är faktorer som är 

relaterade till projektet, så som projektets storlek, värde och nödvändighet. Faktorer som är 

relaterade till yttre omständigheter utgör den andra gruppen. Exempel på sådana faktorer kan 

vara politisk, ekonomisk och social miljö.  Den tredje gruppen består av faktorer som är 

relaterade till organisationen, dvs. faktorer som styrelsens support och projektets 

organisationsstruktur. Sista gruppen av faktorer tar upp de variabler som är relaterade till 

projektets ledning och medlemmar, till exempel projektledarens förmåga att delegera ansvar 

och medlemmarnas tekniska bakgrund. 

2.3 Utveckla IT-lösningar i projektform 
Om den tekniska bakgrunden är bristfällig inom den egna organisationen kan kunskap införas 

genom att anlita en annan organisation med den kompetensen. Genom ett gemensamt projekt 

kan således lösningar utvecklas tillsammans med leverantören och på så vis gynna 

beställarens verksamhet (DiRomualdo & Gurbaxani 1998). Sådana lösningar innebär ofta 

stora utmaningar då de är mer abstrakta än i andra branscher på grund av att de är virtuella 

och ständigt blir föråldrade i denna snabba bransch. Detta gör att utvecklingsprocessen av 
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lösningen blir mindre överskådlig och det kan vara svårt att säga exakt var i processen som 

lösningen befinner sig (Fowler & Highsmith 2001). Lösningen som utvecklas har som mål att 

implementeras på ett effektivt sätt i organisationen hos beställaren. Detta medför många 

utmaningar vilket medför ännu större osäkerhet i projektet. För att kunna möta dessa 

utmaningar på ett framgångsrikt sätt krävs en bra utvecklingsprocess i projektet. 

2.3.1 Traditionell projektform 

Tidigare har dessa lösningar tagits fram genom traditionella projektformer där processen 

består av förstudie, planering, genomförande, överlämning och avslut. Genom att dela in 

projektet i faser blir det mer överskådligt och lättare att fokusera på en sak i taget 

(Gustavsson 2013, ss 17-19). Denna projektform ägnar mycket tid åt planering och 

kravspecificering. Det är dessa delar av projektet som ligger till grund för utvecklingen och 

de krav som ställs i början har sällan möjlighet att förändras under projektet. Detta kan vara 

olämpligt för utveckling av IT-system vilka anses vara svåra att förutse och därmed svåra att 

ställa rätt krav på från början (Gustavsson 2013, s 39). Flera organisationer i IT-branschen 

skapade därför alternativa tillvägagångssätt, dessa har kommit att få samlingsnamnet agila 

projektformer men kan variera i utformning (Nyman 2010). De har sin utgångspunkt i de 

agila manifestet vilket synliggör ett annat sätt att utveckla IT-lösningar (Fowler & Highsmith 

2001). 

2.3.2 Agil projektform 

Det agila manifestet värdesätter individer och interaktioner framför processer och verktyg. 

Ett användbart projektresultat framför omfattande dokumentation och ifrågasätter vilken 

dokumentation som är absolut nödvändig. Fortsättningsvis värdesätter den kundsamarbete 

framför kontraktsförhandlande, kontrakt kan ge bra avgränsningar men för att kunna leverera 

den produkt kunden vill ha krävs samarbete. Samarbete uppnås genom att regelbundet hålla 

möten under projektets gång och ständigt uppdatera och stämma av mellan leverantör och 

beställare. Vidare gäller inom det agila manifestet att det är viktigt att svara mot förändring 

framför att följa en plan, planer kan förblinda en mot förändringar (Fowler & Highsmith 

2010). Det agila arbetet genomförs därför iterativt och inkrementellt, vilket innebär att det 

sker mindre leveranser, mer regelbundet (Gustavsson 2013, ss 29-30). Varje iteration 

benämns som en sprint, eller en delleverans av IT-systemet (Fowler & Highsmith 2010). 
 



 11 

Agila projekt inleds också med en förstudie för att bygga upp den kunskap som krävs för att 

inleda projektet. Därefter genomförs projektet med de kontinuerliga mindre leveranserna som 

sedan leder till projektets slutgiltiga implementering (Nyman 2010). Genom denna 

projektform kan funktioner snabbt utvärderas. Därmed kan projektet anpassas för att uppfylla 

kundens egentliga önskemål istället för att förbinda sig till den plan och de restriktioner som 

framställdes i början av projektet. Leverantören av IT-systemet har som uppdrag att 

kontinuerligt översätta beställarens önskemål om systemet till så kallade user stories. Dessa 

beskriver vad användarna vill uppnå med systemet och de ligger till grund för utvecklingen. 

Exempel på en user story kan vara: som en användare vill jag kunna skapa en personlig profil 

på intranätet. Det agila arbetet möjliggör även att icke relevant arbete kan elimineras då 

återkopplingen från beställare tillbaka till leverantör gör att arbetet skräddarsys med endast 

de viktiga funktionerna inblandade (Fowler & Highsmith 2010). Tidigare forskning (Mann & 

Maurer 2005; Mithas, Krishnan & Fornell 2005) indikerar att implementering av agila 

tillvägagångssätt för utveckling av IT-system bidrar till en positiv upplevelse hos beställaren. 

Möjligheten att kunna implementera beställarens åsikter under utvecklingstiden ökar med ett 

agilt tillvägagångssätt och detta anses vara den främsta anledningen till de positiva 

upplevelserna. 

2.4 Projekttriangeln 
Projekttriangeln är en modell konstruerad för att beskriva de begränsningar som finns inom 

projektledning och hur de påverkar projektresultatet. Den grafiska triangeln (se Figur 2 

nedan) visar de tre attributen och dess koppling till varandra; tid, kostnad och kvalitet. Denna 

modell är användbar för att kunna analysera ett projekts mål och prioriterade syfte (Barnes 

1988). Modellen hjälper således att illustrera att framgång i projekt kan mätas genom 

projektgruppens förmåga att hantera projektet så att det uppnår önskat resultat och hamnar 

inom ramarna för budget och tid. Genom projekttriangeln kan komplexiteten som finns i 

varje projekt påvisas. I denna modell finns det en mängd olika variationer av prioriteringar 

som kan finnas mellan de olika attributen. Den grafiska modellen gör det möjligt att 

underlätta bättre projektbeslut och planering samt även att säkerställa anpassning mellan 

gruppmedlemmarna och projektägarna (Atkinson 1999). 
 

Alla projekt oavsett bransch eller omfattning kräver att de genomförs och levereras under 

vissa begränsningar. Som tidigare nämnts är dessa begränsningar tid, kostnad och kvalitet. 

Varje attribut i triangeln (se Figur 2 nedan) visar på en begränsning som ej kan ändras utan 
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att påverka minst ett annat attribut (Atkinson 1999). Attributet tid avser den tidspress i form 

av mängden tid som är tillgänglig för att fullborda ett projekt. Attributet kostnad är den 

begränsade budgeteringen och det beloppet som projektet maximalt får kosta. Kvalitet avser 

det som måste göras för att uppnå det önskade slutresultatet i projektet (Barnes 1988). 
 

 
Fig. 2 Projekttriangeln, Atkinson (1999) 

2.4.1 ”Välj två attribut” 

Det är dock inte möjligt att optimera alla attribut. Ett av attributen kommer alltid att bli 

bortprioriterat, vilket benämns som den begränsade faktorn. Detta lämnar kvar tre möjliga 

alternativ vid utformningen av ett projekt (Lewis 2005). 

• Ett projekt som uppnår hög kvalitet och genomförs till låg kostnad gör att tiden är den 

begränsade faktorn - projektet tar lång tid. 

• Ett projekt som är tidseffektivt och med en hög kvalitet gör att kostnaden är den 

begränsande faktorn - projektet blir dyrt. 

• Ett projekt som är tidseffektivt och med låg kostnad gör att kvaliteten är den 

begränsade faktorn - projektet har låg kvalitet (Lewis 2005). 
 

Det finns dock forskare som ställer sig tveksamma till projekttriangelns utformning. Flertalet 

menar att de tre attributen inte är tillräckliga för att utvärdera ett projekts framgång (Toor & 

Ogunlana 2010; Jha & Iyer 2007). Toor och Ogunlana (2010) beskriver hur faktorer som 

säkerhet, en effektiv användning av resurser och en minskning av konflikter har funnits av 

stor betydelse vid utvecklingsprojekt i den offentliga sektorn. Jha och Iyer (2007) har 

undersökt vilka faktorer som leder till lyckade projekt i byggbranschen och funnit att tre av 

de viktigaste attributen är engagemang, koordinering och kompetens. De attribut som är av 
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störst betydelse verkar således skiljas sig åt beroende på vilken bransch och kontext som 

projektet finns i. 
 

Förutom att enbart utvärdera projektresultatet utefter tid, kostnad och kvalitet går det att 

undersöka det värde som projektet generat. Detta kan innefatta både värde i 

framtagningsprocessen men även värdet i användandet av den slutgiltiga produkten. 

2.5 Värde 
Vargo och Lusch (2004) menar att värdet för en produkt eller tjänst uppstår vid användandet 

av den. Denna syn på värde gör att fokus flyttas från priset för produkten eller tjänsten i fråga 

för att i stället beröra värdet som erhålls utav användandet. Beställaren är därför intresserad 

av vad de kan åstadkomma genom användandet av produkten och vilka uppoffringar de får 

göra i relation till detta (Ravald & Grönroos 1996). Vargo och Lusch (2004) väljer att se 

beställaren som en medproducent av det värde som skapas. Istället för att endast fungera som 

mottagare och beställare, är de nu själva med och skapar värdet (Grönroos 2008). 

2.5.1 Samskapande av värde 

Värdeskapande kan ses som en samskapande process mellan leverantör och beställare, där 

leverantören ses som den som erbjuder ett värde för beställaren men att beställaren är den 

som sedan förverkligar värdet och ger dess mening (Grönroos & Voima 2012). Leverantören 

erbjuder ett potentiellt värde för beställaren som produkter, tjänster eller andra typer av 

lösningar. Vidare är det i samspelet med beställaren som leverantören kan vara med och 

påverka produktens värde (Grönroos 2012; Hilton & Hughes 2013). Grönroos (2012) menar 

att denna interaktion baseras helt på beställarens välvilja och det är även beställaren som har 

makten att skapa det slutgiltiga värdet för projektet. Beställaren kan välja att avstå interaktion 

med leverantören. Om detta sker finns det ingen möjlighet till samskapande av värde. Därför 

är det essentiellt att interaktionen dem emellan är ömsesidiga och att resurser läggs på 

processen. Genom att skapa en förståelse och visa respekt för sin beställare har leverantören 

därmed större möjlighet att påverka värdeskapandet (Grönroos 2012). Samspelet i processen 

för att skapa värde visas i Figur 3 nedan.  
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Fig. 3 Bearbetning av Samspel i värdeskapandeprocessen, Grönroos och Voima (2012) 

2.6 Analysmodell 
Den osäkra projektmiljön gör att det är komplext att driva projekt. Ett projekt består av den 

fokala relationen mellan leverantör och beställare vilken påverkas av komplexiteten. Genom 

ett bra tillvägagångssätt kan komplexiteten minskas och önskat slutresultat uppnås mer 

effektivt. Den fokala relationen existerar i en större kontext med andra aktörer som påverkar 

den. Det är därför viktigt att se projektet som en helhet där både den fokala relationen och de 

externa aktörer som påverkar den analyseras. 
 

Enligt den traditionella projekttriangeln är framgång begränsat av tid, kostnad och kvalitet. 

Som tidigare nämnts kan två av dessa attribut prioriteras i ett projekt, det tredje blir således 

bortprioriterat till fördel för de andra valda attributen. Detta gör att projektens resultat kan 

brista i antingen kostnad, med andra ord så blir projektet dyrt, eller tid, att projektet 

misslyckas med att uppnå deadline eller kvalitet, det vill säga att slutprodukten ej uppnått det 

önskade resultatet. Projekttriangeln har av flera forskare kritiserats för att inte ge en 

tillräcklig bild av vad som ger lyckade projekt. Möjligheten för att förklara vad som ger 

framgång i projekt utökas om fler faktorer kan tas i beaktning. Detta tyder på att triangeln 

skulle bli mer användbar om den kompletteras av ett ytterligare attribut. Därför ska studien 

undersöka om den agila projektformen erbjuder attributet samskapande av värde och om 

detta kan medföra att alla de tre projektattributen kan prioriteras. 
 

Analysmodellen kompletterar de tre attributen; tid, kostnad och kvalitet med ett fjärde 

attribut, samskapande. Dessa fyra attribut benämns tillsammans som den samskapande kuben 

(se Figur 4 nedan). Faktorn samskapande bygger på den gemensamma sfären i Grönroos teori 
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vilken betyder att värde skapas i relationen mellan leverantör och beställare. Denna sfär visar 

på att de båda parterna har betydande roll för att skapa värde för slutprodukten. Dock är det 

beställaren som i slutändan avgör vilket värde slutprodukten får då det är i koppling till denna 

organisation användningen av produkten sker. Agila projektformer erbjuder i större 

utsträckning samskapande av värde då beställaren är mer delaktig i processen, vilket betyder 

att den gemensamma sfären har möjlighet att bli större. Detta tyder på att samskapande är en 

viktig komponent i den fokala relationen i ett agilt projekt. Samskapande kommer därför att 

studeras som ett fjärde attribut i den samskapande kuben. Studien ska undersöka om 

samskapande kan uppnås med hjälp av en välfungerande relation mellan beställaren och 

leverantören vilket en agil projektform kan möjliggöra. Analysmodellen ska redogöra för om 

tillförandet av resurser till samskapande kan göra att de tre attributen; tid, kostnad och 

kvalitet, i den samskapande kuben, värderas och prioriteras. Detta innebär att ingen av 

attributen i den tidigare triangeln behöver exkluderas i ett projekt om resurser läggs på 

samskapande. Således kan det samskapande attributet ses som den begränsande faktorn där 

resurserna är avgörande. För att uppnå ett projekt som är tidseffektivt, håller hög kvalitet och 

till en låg kostnad blir attributet samskapande den begränsade faktorn - projektet blir 

resurskrävande med avseende på samskapande. Studien skall därmed undersöka vilka dessa 

resurser är, hur de möjliggör samskapande och om den agila projektformen underlättar den 

samskapande processen. 

 
Fig. 4 Den samskapande kuben 

 
Som tidigare nämnts påverkas projekt inte bara av beställare och leverantör, utan också av 

externa aktörer såsom beställarens kunder eller andra enheter i antingen leverantörens eller 

beställarens organisation. Dessa externa aktörer utgör den kontext som projektet, eller den 

fokala relationen, verkar i. Relationerna mellan aktörerna i den fokala relationen och de 
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externa aktörerna kan således komma att påverka projektprocessen och slutresultatet för 

projektet. Genom att erhålla kunskap om sin omgivning kan organisationerna i den fokala 

relationen tillföra resurser från andra delar av nätverket och på så vis effektivisera projektet. 

Dock måste organisationerna definiera vilka aktörer i nätverket som är betydande och kan 

bidra med relevanta resurser. Nätverket kan annars bli oändligt stort. Studien ska med hjälp 

av analysmodellen studera nätverket och de effekter relationerna i närverket får för den 

fokala relationen. Med utgångspunkt från Anderson, Johanson och Håkanssons teori kring 

aktörer i nätverket ska de mest betydelsefulla identifieras när ett agilt tillvägagångssätt 

tillämpas. 

 

Fig. 5 Analysmodell 
 

Analysmodellen som kommer användas i denna studie är uppbyggd i två olika nivåer, enligt 

Figur 5 ovan. Den första nivån är den samskapande kuben, som ligger till grund för att 

analysera den fokala relationen mellan beställare och leverantör. Genom användning av 

denna nivå ska indikationer på de olika delarna i den samskapande kuben identifieras. Utifrån 

dessa indikationer ska det undersökas om samskapande möjliggör att de övriga tre attributen 

uppfylls. Den andra nivån illustrerar de externa aktörerna och ska ligga till grund för att 

analysera deras påverkan på den fokala relationen. Externa aktörerna som påverkar 

projektprocessen eller attributen i den samskapande kuben ska därmed identifieras. En analys 
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över vilka externa aktörer som har störst påverkan, och hur denna påverkan ter sig, kommer 

därefter att utföras. Dessa två nivåer ska ge en möjlighet att analysera den komplexa miljö 

som ett projekt verkar i. Denna komplexa miljö består av de externa aktörernas påverkan på 

den fokala relationen och därigenom projektresultatet. 

3 Metod 
Metodavsnittet avser att ger en bild över hur denna studie har genomförts. Studien har 

baserats på en kvalitativ metod vilken i sin tur nästan uteslutande baserats på intervjuer. Detta 

val gjordes då intervjuer ger en interaktion som medför involvering av känslor och hur olika 

personer ser på olika händelseförlopp. Det ses ofta som den främsta metoden för att få 

tillgång till en persons subjektiva upplevelser och åsikter. Intervjuerna öppnar även upp för 

spontan respons och möjlighet att ställa följdfrågor på information som inte är tillräcklig eller 

svåruppfattad (Alvehus 2013, s 80). 

3.1 Fallstudie 
Materialet för denna studie har samlats in genom att utföra en fallstudie med flera projekt 

utförda från en och samma leverantör. Detta ansågs uppfylla syftet att ge en mer djupgående 

bild av olika projekt och därmed beställares upplevelser av relationen till en leverantör. En 

fallstudie är en forskningsmetod som syftar till att analysera ett fåtal objekt i en mängd 

avseenden och på så sätt kunna ge en ingående beskrivning av objektet som undersöks 

(Alvehus 2013, s 75). Alternativet till detta kvalitativa angreppssätt hade varit att istället göra 

en kvantitativ studie, till exempel en enkätundersökning. Fördelen med en enkätundersökning 

hade varit att fler personer kan delta i studien. Men eftersom målet med studien är att ge en 

djupgående beskrivning så anses det viktigare att kunna ställa frågor och få en tydligare bild 

av hur personer resonerar och reagerar (Trost 2010, s 32). Utifrån denna bakgrund har en 

fallstudie genomförts. Fallstudien grundar sig i att undersöka komplexiteten av projekt i 

allmänt samt hur relationen mellan en beställare och leverantör påverkas i ett projekt. Det 

agila tillvägagångsättet fungerar ofta som en metod för att underlätta komplexiteten i dessa 

projekt och därför är dess påverkan särskilt intressant att studera. 
 

Även om en fallstudie med intervjuer som främsta informationskälla framstår som det bästa 

alternativet för denna studie finns det ett par aspekter som bör uppmärksammas. Viss kritik 

kan riktas mot fallstudier och i vilken mån generaliseringar kan göras utifrån dem (Alvehus 
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2013, s 75). Det är alltså viktigt att ha i åtanke att ett fall har specifika förutsättningar och 

generalitet kan därför inte alltid antas. Det är även viktigt att ha i beaktning att fallstudier där 

intervjuer är den primära informationskällan kan vara tidskrävande i förhållande till mängden 

material som framkommer. Eftersom endast ett begränsat antal intervjuer kan genomföras är 

möjligheterna att generalisera sina resultat även de begränsade. Då denna studie baseras på 

respondenternas upplevelse av den agila projektformen kommer ej materialet användas för att 

skapa en generell bild av hur det är att arbeta i ett agilt projekt. 

3.1.1 Val av projekt 

För att kunna studera hur beställare upplever den agila projektformen valdes fyra olika 

projekt. Anledningen till valet av flera projekt är för att få en nyanserad och mer trovärdig 

bild av hur beställare erfarar att vara en del i ett agilt projekt, samtidigt som leverantörens 

uppfattning också värderas och kan ge en annan bild av relationen. Inom fallstudien har 

projekten varierande omfattning och innehåll. 
 

Då leverantörer som arbetar agilt tillsammans med sina beställare kan ha väldigt olika syften 

och tillvägagångssätt gjordes valet att studera projekt utförda från en specifik leverantör och 

därmed ett urval av dess beställare. Genom att fokusera på olika projekt genomförda från en 

och samma leverantör kan den djupgående beskrivningen av det agila tillvägagångsättet göras 

mer enhetligt. Den valda leverantörsorganisationen är Mogul AB (vidare Mogul). Syftet med 

Moguls verksamhet är att agera som en långsiktig strategisk partner till sina beställare. De 

arbetar alltid med samma processer och metoder som de tagit fram under sina verksamma år, 

med rum för viss modifikation beroende på projektets utformning (Englund 2016). På grund 

av varierade projekt med olika beställare har Mogul valts som leverantör. Nedan beskrivs de 

fem olika projekten som valts ut med olika beställare till Mogul. Mogul har kontinuerliga 

samarbeten med flera av sina beställare, i denna studie kommer ett projekt mellan respektive 

beställare att studeras närmare. Tabell 1 nedan beskriv de projekt som valts för denna studie.  
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Tabell 1. Information om projekt utförda av leverantören Mogul 

Projektreferens Projekt Beställare Bransch 

1 Utveckla ett intranät Transcom AB Kundservice 

2 Utveckla den svenska 
webbsidan 

BlueStep Finans AB Finans 

3 Utveckla funktioner på 
webbsidan 

Konsumenternas Konsumentvägledning 

4 Utveckla ett intranät Landstinget Uppsala 
län 

Offentlig sektor 

 
De olika projekten har medvetet valts ut för att inkludera beställare inom olika branscher. Det 

första projektet som valts ut är en realisering av ett komplext internt system som beställts av 

företaget Transcom AB (vidare Transcom) (Englund 2016). Det andra projektet som valts till 

studien har beställts av företaget BlueStep Finans AB (vidare BlueStep). BlueStep har till 

skillnad från Transcom arbetat med Mogul med flertalet projekt samt under alla dessa projekt 

använt ett agilt tillvägagångssätt (Lumley 2016). Det kontinuerliga projektarbetet i de olika 

digitala produkterna gör projektet med BlueStep till ett intressant val. Det tredje projektet 

som studerats har beställts av Konsumenternas. Konsumenternas är en mindre stiftelse vilket 

gör att implementeringen och det agila tillvägagångssättet förmodligen sätt annorlunda ut. 

Det är därför intressant att se hur Konsumenternas uppfattat det agila arbetet med Mogul. Det 

fjärde projektet som valts ut är ett samarbete mellan Mogul och Landstinget Uppsala län. Då 

de tidigare valda projekten genomförts med två företag i den privata sektorn samt en stiftelse 

ger en analys av projektet med landstinget en större förståelse för hur det agila arbetet samt 

projektrelationen ser ut i en offentlig verksamhet.  

3.1.2 Val av respondenter 

I och med valet av denna fallstudie har den största delen av analysmaterialet baseras på 

intervjuer med flertalet personer som varit beställare av dessa projekt. Valet av 

intervjupersoner hos beställarna av projekten är därför de personer som verkat som länken 

mellan Mogul och den egna organisationen. På leverantörssidan intervjuades den interna 

projektledaren för samtliga av dessa projekt. Materialet som insamlas under dessa intervjuer 

kunde sedan analyseras för att få ökad förståelse för de agila tillvägagångsättets och de 

externa aktörernas påverkan på den fokala relationen. 
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Viss kritik riktas mot kvalitativa metoders strukturering kring urval av respondenter (Dalen 

2015, s 58). De menar att större vikt måste läggas vid beslut om antal respondenter och vad 

de kan tillföra studien. Denna studie syftar inte till att generalisera resultatet och på så vis kan 

detta problem lösas genom att använda sig av kriterieurval (Dalen 2015, ss 60-63). Detta 

innebär att respondenterna ska uppfylla vissa kriterier, som har avgränsats för att passa 

intresse och syfte för studien. De kriterier som valts är att respondenterna skall vara 

involverade i de agila projektet som skall studeras, de skall vara någon typ av ledare som har 

kontakten direkt med leverantören men samtidigt insyn och påverkan på den interna 

verksamheten. 

3.1.3 Intervjumetod 

För att få en bra överblick och finna intressanta dimensioner genomfördes en ostrukturerad 

pilotintervju. En sådan intervju innehåller mer öppna frågor som kan leda studien i en 

intressant riktning redan från början (Bryman 2011, ss 258-259). Utifrån denna pilotintervju 

togs sedan det riktiga intervjumaterialet fram som sedan användes för projekten. För denna 

studie valdes VD:n på företaget Precisit AB som respondent till pilotintervjun, se Tabell 2 

nedan. Anledning till detta fallföretag är att Precisit AB är ett nystartat företag, år 2014, som 

endast använt de agila tillvägagångssättet som arbetsmetod i sina projekt. Att välja ett företag 

som endast har arbetat agilt kan möjligen innebära att en bred och nyanserad bild, av projekt i 

allmänt, utesluts. Men då målet med pilotintervjun endast var att skapa en större förståelse 

och kunskap om det agila tillvägagångsättet ansågs detta ej vara något problem för studien. 
 
Tabell 2. Pilotintervju 

Intervjuperson Organisation Datum Intervjutyp 

VD Precisit AB 2016-02-11 Personlig 

 

Intervjuerna valdes att genomföras med en semi-strukturerad karaktär. Detta tillvägagångssätt 

ger respondenten möjlighet att påverka intervjuns karaktär och samtidigt kan intressanta 

aspekter komma fram, som hade kunnat missas vid en mer strukturerad intervju där målet 

mer är att få svar på samtliga frågor. En semi-strukturerad intervju kräver att intervjuaren är 

väldigt aktiv och väl påläst inom ämnet så att intervjun kan flyta på utan tomrum (Alvehus 

2013, ss 82-84). Således lades stor vikt vid inläsning av beställarna av projekten för att kunna 

ställa aktiva följdfrågor som uppmuntrade respondenten att fortsätta sina resonemang. 
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Vid genomförandet av intervjun finns det en risk att respondenten påverkas av fenomenet 

“social önskvärdhet”. Detta innebär att personen i fråga vill vinkla sina svar så att de själva 

framställs i bättre dager eller anpassar sina svar efter vad intervjuaren förväntar sig som svar 

(Bryman 2011, s 224). Med utgångspunkt från denna studie skulle social önskvärdhet kunna 

påverka hur respondenten svarar på frågor som av någon anledning känns en aning känsliga 

eller privata. Detta skulle till exempel kunna ske om det uppstått ett känsligt 

samarbetsproblem under utvecklingen av en produkt. Om detta har inträffat kan respondenten 

vilja vinkla situationen till dennes fördel. Fenomenet social önskvärdhet kan minskas genom 

att hålla en distans mellan intervjuare och respondent. Med andra ord ska en professionell 

relation hållas mellan parterna där det är viktigt att intervjuaren inte visar hur den bedömer 

respondentens svar (Bryman 2011, s 224).  

3.1.3.1 Insamling av material 

Materialet från intervjuerna samlades in via anteckningar och framförallt ljudinspelningar, 

om respondenten tillät detta. Med inspelningar kan tonlägen observeras även i efterhand, 

vilket är lätt att missa om endast anteckningar tas (Alvehus 2013, s 85). Ljudinspelningarna 

gör det därför lättare att förstå vad personen i fråga verkligen menar med sitt uttalande. Det är 

dock även viktigt att anteckna egna tankar under intervjun, för att inte gå miste om viktiga 

observationer. Vid transkribering av intervjun kan dock problem uppstå vid tolkning av 

inspelat material (Dalen 2015, ss 72-75). Detta hanterades genom att direkt efter intervjun var 

genomförd själva omstrukturera det inspelade materialet till skrift. På så vis kan egna 

relevanta reflektioner fås med och författarna får även möjlighet att bekanta sig med 

materialet. För att vidare säkerhetsställa intervjumaterialets äkthet skall den slutgiltiga 

informationen från de olika intervjuerna intervju godkännas av respektive respondent. 
 

Den första intervjun för samtliga respondenter skulle utföras genom personliga möten för att 

erhålla en djupare kontakt med respondenten. Detta var dock inte möjligt med 

Konsumenternas då de inte hade den tid som krävdes för intervjun. Då Konsumenternas 

ansågs kunna ge ytterligare djup för studien utfördes ändå en telefonintervju som första 

intervju. Med en sådan typ av intervju kan interaktionen mellan intervjuare och respondent 

begränsas något, men observationer av olika tonlägen och känslor ansågs ändå uppfyllas. I 

kombination med Konsumenternas unika organisationsform så ansågs motivationen för att 

inkludera intervjun tillräckligt stark. Efter viss behandling av det insamlade materialet 
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utfördes en kompletterande intervju med samtliga beställare för att få ytterligare utredning i 

de områden där informationen var bristfällig. Samma respondent på respektive företag 

intervjuades för de kompletterade intervjuerna. För vissa beställare krävdes en mer 

djupgående kompletterande intervju och då utfördes ytterligare ett personligt möte. För de 

respondenter där det insamlade materialet redan ansågs vara tillräckligt genomfördes endast 

en telefonintervju för att få svar på några få kompletterande frågor. Alla intervjuer redovisas 

nedan i Tabell 3.  
 

Tabell 3. Genomförda intervjuer 

Respondent Position Organisation Datum Intervjutyp 

Lotta Englund Projektledare Mogul AB 2016-04-19 Personlig 

Thorbjörn Mulk Senior digital 
projektledare 

Transcom AB 2016-03-30 Personlig 

Thorbjörn Mulk Senior digital 
projektledare 

Transcom AB 2016-04-19 Personlig 

Charles Lumley Web manager BlueStep Finans AB 2016-03-30 Personlig 

Charles Lumley Web manager BlueStep Finans AB 2016-04-20 Telefon 

Angela Olsson Projektledare Konsumenternas 2016-03-30 Telefon 

Angela Olsson Projektledare Konsumenternas 2016-04-13 Telefon 

Johan Persson Web manager Landstinget Uppsala 
Län 

2016-04-05 Personlig 

Johan Persson Web manager Landstinget Uppsala 
Län 

2016-04-15 Telefon 

 

3.1.4 Operationalisering 

Operationalisering betyder att den information som insamlats översätts från det abstrakta och 

omätbara till något konkret och mätbart (Holme & Solvang 1997, ss 159-160). För att enkelt 

knyta samman empirin till den valda teorin delades frågorna upp i fyra olika block. Det första 

blocket avsåg frågor om det specifika projektet, det vill säga projektledning, omfattningen av 

projektet och den fokala relationen mellan de olika aktörerna och leverantören. Det andra 

blocket behandlade frågor gällande de externa relationerna kring respektive fallföretag. Detta 

block syftade till att undersöka vilka de viktigaste externa aktörerna är samt hur de påverkar 
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den fokala relationen. Det tredje blocket innefattade frågor gällande att utveckla IT-system i 

projektform. Med detta menas hur varje respondent definierar agilt arbete, vilka för-

/nackdelar det agila tillvägagångssättet har, samt tidigare upplevelser med de traditionella 

projektformerna. Det fjärde och sista blocket riktade sig mot värdet av det agila arbetet. Inom 

dessa frågor behandlades bland annat värdet för själva projektprocessen men även värdet för 

när den slutgiltiga produkten är i användning. 

3.1.5 Analytiskt tillvägagångsätt 

För att kunna analysera de centrala attributen som speglas i den samskapande kuben samt 

externa aktörers påverkan bearbetades det transkriberade intervjumaterialet enskilt och 

isolerat av författarna till studien. Därigenom söktes efter indikationer som kunde 

sammanknytas med tid, kostnad, kvalitet och samskapande samt om det fanns andra aktörer 

som påverkade projektet. De teoretiska begrepp som används samt exempel på de 

konstaterade indikationerna benämns nedan i Tabell 4 där störst fokus lades på det fetstilta. 
 

Tabell 4. Indikationer på teoretiska begrepp 

Teoretiska begrepp Exempel på indikationer 

Tid Inom tidsbudget, tid för förstudie, tid för utveckling, tid för 

implementering 

Kostnad Inom budget, interna kostnader, dolda kostnader   

Kvalitet Uppfyller önskad slutkvalitet, nöjda slutkunder 

Samskapande Samförståelse mellan leverantör och beställare, gemensam 

kunskapsdelning, utbyte av resurser 

Externa aktörer Aktörer som påverkar: tid, kostnad, kvalitet, samskapande, 

användning av produkt  

 

Då indikationerna på det insamlade materialet var funnen användes detta för att sammanställa 

informationen under respektive attribut. Därefter hittades konkreta samband till 

analysmodellens båda nivåer, det vill säga den samskapande kuben och externa aktörer. 
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3.2 Trovärdighet       

Validitet och reliabilitet tillämpas vanligen inom kvalitativ forskning för att bedöma 

kvaliteten i en undersökning. Den inre validiteten handlar om huruvida studien undersöker 

och mäter det som är avsätt att undersökas (Neuman 2003, ss 179-184; Denscombe 2000, s 

48). Mer specifikt kan detta översättas till om den insamlade informationen speglar 

verkligheten (Ejvegård 2003, s 80). Den yttre validiteten handlar om det går att överföra eller 

tillämpa resultatet på något annat, med andra ord, är det generaliserbart (Denscombe 2000, s 

48).  Studiens datainsamling bygger på de intervjuer som genomförts med de olika 

respondenterna på fallföretagen. Genom att noggrant beskriva hur denna materialinsamling 

gått till ökar validiteten i studien. Även de motiverade valen av respondenterna till studien 

finns för att förhöja validiteten. När det handlar om den yttre validiteten är inte syftet att 

generalisera resultatet av studien utan snarare undersöka och analysera beställarens 

uppfattning av det agila tillvägagångssättet. 
 

Reliabilitet i en kvalitativ studie är dock svårare att mäta. Det handlar om utgången och de 

uppnådda resultaten hade motsvarat detsamma om undersökningen återupprepats, med andra 

ord, är mätinstrumenten pålitliga (Kvale & Brinkmann 2014, s 295). För att undersöka 

reliabiliteten i den kvalitativa studien går det att analysera resultatens konsistens och logik i 

varje intervju. Detta handlar om att använda sig av en och samma fråga men där frågan är 

formulerad på olika sätt. Genom detta tillvägagångssätt är det möjligt att analysera 

konsistensen i svaren och därigenom se om respondenten svarar liknande på de samma fråga 

som då är formulerad på olika sätt. Detta gör att det går att säkerhetsställa att respondenten 

förstår den frågan som ställts och att svaret är det som respondenten har i avsikt att förmedla. 

Inför intervjuerna har även frågorna generaliserats. Med generalisering innebär att frågorna 

anpassas så att man undviker missförstånd och användande av olika akademiska begrepp 

(Kvale & Brinkmann 2014, ss 173-175). Genom generalisering går det att se till att om en 

liknande studie skulle genomföras vid en annan tidpunkt, skulle förmodligen ett liknande 

resultat erhållas därmed ökar studiens reliabilitet.  
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4 Projekt med agila tillvägagångssätt 
Nedan presenteras de valda projekten genomförda med leverantören Mogul och respektive 

beställarorganisation. Inledningsvis introduceras leverantören, Mogul, som arbetat med fyra 

olika beställare i varierande projekt. Vidare beskrivs de olika projekten med en redogörelse 

för respondentens upplevelser av den agila projektformen samt hur detta påverkat det aktuella 

projektet. Beställarna av dessa projekt är Transcom, BlueStep, Konsumenternas och 

Landstinget Uppsala län.  

4.1 Leverantör: Mogul 
Mogul är en mindre svensk digital transformationsbyrå som ämnar hjälpa sina kunder att nå 

framgång i sina affärer genom digital tjänsteutveckling. För att uppnå detta designar och 

levererar Mogul digitala upplevelser som stärker beställares konkurrenskraft. Mogul arbetar 

med agila tillvägagångssätt i projektform när de designar IT-system så som webbsidor och 

mobila applikationer. Dessa projekt utförs dels till kunder som befinner sig i Sverige, men 

även till internationella beställare. Mogul har flertalet kunder i organisationer med varierade 

storlek och sitter ständigt med projekt där de utvecklar IT-system med olika omfattning 

(Mogul AB 2012). 

4.1.1 Leverantörens bidrag till projekten 

När Mogul utvecklar IT-system sker det med hjälp av ett utvecklarverktyg som kallas 

Episerver. Episerver är ett webbpubliceringssystem som används för att flera medarbetare 

tillsammans skall kunna utveckla en större organsiationswebbplats, publika hemsidor samt 

intranät (Episerver 2016). Genom Episerver underlättas arbetet för Mogul då flera 

medarbetare kan utveckla IT-systemet samtidigt och på så vis kan de effektivisera arbetet till 

sina beställare. Mogul utvecklar sina IT-system i Sitecore, IBM Domino samt andra .NET-

lösningar.	Dessa utvecklarsystem integreras i Episerver där det beställda IT-systemet sedan 

tas fram. Ibland kan beställaren ha önskemål om specifika tjänster från andra leverantörer 

som ska ingå i det beställda IT-systemet. Det är då upp till Mogul som ansvarig leverantör att 

undersöka huruvida denna tjänst kan anpassas till utvecklarverktyget och slutprodukten eller 

ej. Mogul har idag en bra relation till vissa externa leverantörer, om beställaren efterfrågar 

dessa tjänster kan implementeringen ske relativt enkelt. Respondenten arbetade tidigare i en 

organisation som utvecklat en tjänst som snabbt kan bistå marknaden med information som 

kan komma att påverka börsen. Om beställare till Mogul efterfrågar denna typ av tjänst kan 
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den enkelt integreras i det beställda IT-systemet då relationen till den externa leverantören är 

god (Englund 2016). 
 

Det agila projektarbetet inleder Mogul ofta med hjälp av en förstudie för att samla in 

information om hur system ska utformas. Förstudien varierar i omfattning och innehåll 

beroende på vilket typ av projekt som ska inledas. Redan från förstudiens start ger Mogul 

sina beställare tillgång till ärendehanteringssystemet och projektledningsverktyget Jira. Med 

hjälp av Jira kan parterna kommunicera mer effektivt och följa utvecklingen. Respondenten 

poängterar att det är viktigt för den beställande organisationen att förstå betydelsen av vad 

som krävs av dem i ett agilt projekt. Genom att beställarorganisationen har en projektledare 

som förstår det agila tillvägagångssättet så underlättas kommunikationen. Mogul har tidigare 

varit med om projekt där projektledaren inte har förstått sin del i projektet och där resultatet 

på grund av detta blivit lidande (Englund 2016).  

4.2 Projekt 1: Utveckla ett intranät 
I augusti år 2014 anlitade Transcom Mogul för att utveckla ett socialt intranät som kommer 

att användas av de anställda på Transcom världen över. Transcom är en internationell 

organisation som verkar i 22 länder med 30 000 medarbetare som arbetar på 53 kontaktcenter 

runt om i världen. Organisationen tillhandahåller tjänster för kundhantering men arbetar även 

med kredithanteringstjänster (Transcom AB 2016). 99 procent av verksamheten kan klassas 

som kundservice. På grund av organisationens storlek och utformning vill de förbättra 

kommunikationen internt och därmed använda ett intranät (Mulk 2016). 

 

Intranätet kan liknas vid en social plattform med funktioner och information kopplad 

till organisationen. Syftet med intranätet är att personer på organisationen, som ses som 

redaktörer, ska kunna sprida information som övriga medarbetare kan ha nytta av eller finna 

intressant.  Genom detta skall sedan alla medarbetare på Transcom kunna ta del av de senaste 

nyheterna samt information som ska förmedlas internt. Respondenten på Transcom har 

positionen senior digital manager. Detta innebär att vederbörande har en övergripande roll 

som projektledare och är länken mellan beställare och leverantör. Det var däremot 

organisationens VD som beslutade att projektet skulle genomföras (Mulk 2016). 
 

Projektprocessen genomfördes genom att Transcom anlitade Mogul för att utveckla olika 

funktioner som de ville lägga till eller förbättra i intranätet. Arbetsprocessen för att 
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implementera en ny funktion börjar med att Transcom har en idé om vad de skulle vilja 

införa. Denna idé omvandlas till user stories med hjälp av respondentens agila kunskaper. 

När dessa user stories är färdiga tas dessa till Mogul som gör om de till mer konkreta krav 

och estimerar hur lång tid det kommer ta att genomföra implementationen. Tidsestimation 

ligger sedan till grund för kostnadsförslaget från Moguls sida. I denna del av processen kan 

Transcom tvingas se över vilka delar av funktionen som de anser måste implementeras och 

göra en prioritetslista över vilka funktioner som är mest väsentliga. Respondenten tar 

kostnadsförslaget och övrig information om implementationen till styrgruppen som 

bestämmer om det ska genomföras eller inte. Om det beslutas att funktionen ska 

implementeras börjar Mogul att arbeta med utvecklingen och efter en tid visas en 

demonstration för styrgruppen om hur funktionen fungerar. Projektet som startade i augusti 

2014 och fortlöper fortfarande. Respondenten menar att under projektets gång genomfördes 

kommunikationen mellan Mogul och Transcom främst under korta veckomöten på cirka 25-

30 minuter. Däremellan kunde parterna chatta med varandra för att komplettera det som 

sades under mötena. Enligt respondenten krävs det mycket kommunikation mellan parterna 

för att kunna genomföra utvecklingen av en lyckad produkt. Redan innan respondenten blev 

projektledare på Transcom hade samarbetet med Mogul inletts, fast då med en annan 

projektledare. Denna person var dock inte lika insatt i det agila tillvägagångssättet. Därför 

menar respondenten att en hel del problem uppstod i kommunikationen med Mogul under 

denna period (Mulk 2016). 
 

Enligt respondenten finns det två användargrupper som har större inverkan på hur projektet 

framskrider än övriga. Den första gruppen av viktiga användare är organisationens 

kommunikationschefer som kommer agera som redaktörer på intranätet, de som kommer 

fylla intranätet med information. Den andra gruppen vars åsikter har större tyngd är 

organisationens mellanchefer/gruppledare. Dessa personer sitter i en position där de lättare 

kan uppfatta vad ett antal användare, deras gruppmedlemmar, anser om produkten (Mulk 

2016). 

4.2.1 Effekten av den agila projektformen 

Enligt respondenten på Transcom är agila metoder för dem ett tankesätt där en uppgift delas 

upp i mindre delar som utförs var för sig. Agila metoder fokuserar på att jobba med de 

viktigaste funktionerna som därmed prioriteras i processen. Respondenten menar också att 

eftersom en prioriteringslista över de viktigaste funktionerna utförs tvingas beställaren tänka i 
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termer av vad de “måste ha” och vad som skulle vara “bra att ha”. Nackdelarna med agila 

metoder anser respondenten vara att det inte går att ha full kontroll över vad slutprodukten 

kommer att bli. Med traditionella projektformer vet beställaren hur slutprodukten ska se ut 

och när det ska vara färdigt, vilket kan vara en trygghet. Därför är vissa projekt mindre 

lämpade för att använda sig av agila metoder, till exempel att bygga den arkitekturella 

grunden till ett nytt IT-system. Respondenten upplever att agila metoder är krävande för 

beställaren särskilt eftersom många personer inte är vana vid att jobba agilt. Det kan uppstå 

svårigheter med att jobba agilt eftersom organisationen i övrigt ofta inte kan vara lika 

flexibel. Till exempel har i princip alla organisationer en budgetprocess som går i en års-

cykel där alla poster är öronmärkta. Dock har respondenten upplevt att han har haft en stor 

frihet och bra tillgång till resurser i projektet, vilket gjort att projektet fortlöpt smidigt genom 

processen (Mulk 2016). 

4.3 Projekt 2: Utveckla den svenska webbsidan 

BlueStep anlitade Mogul i juli 2015 för att förbättra sin dåvarande webbsida med målet att nå 

ut till fler användare och potentiella kunder. BlueStep är en kreditmarknadsorganisation med 

tillstånd från Finansinspektionen att bedriva finansieringsrörelse i Sverige och Norge. De 

erbjuder lån baserat på framtida återbetalningsförmåga snarare än rådande vid tillfället för 

erbjudande av lånelöfte. De grundades år 2004 och har sedan år 2011 erbjudit privata lån i 

Sverige (BlueStep Finans AB 2016). På grund av organisationens verksamhet som baseras på 

att förvärva och locka nya kunder är de i behov av en attraktiv och välfungerade webbsida.  

 

Det inledande syftet till projektet var därför att utföra en förstudie där Mogul hjälpte till att ta 

fram mål, syfte samt olika personas, vilket med andra ord kan beskrivas som typiska 

användare av hemsidan. Förstudien tog totalt ett och ett halvt år att göra och vid 

färdigställandet av denna beslutades att Mogul även fick förtroendet att utveckla den nya 

webbsidan. Grunden till den nya webbsidan var klar redan efter ett halvår. Samarbetet mellan 

BlueStep och Mogul fungerade så bra att det beslutades att förlänga samarbetet och skapa ett 

kontinuerligt projekt där ny funktionalitet tas fram och uppgradering av webbsidan ständigt 

genomförs. De utvecklar för tillfället även den norska versionen av BlueStep:s hemsida. Än 

så länge har Mogul utvecklat tre internetsidor åt BlueStep: en kundsida, en företagssida och 

snart är även den norska hemsidan färdigställd (Lumley 2016). 
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Respondenten har som officiell titel web manager, men menar själv att hans uppgift mer 

liknar en projektledares. I det specifika projekt de anlitat Mogul för agerar han som 

beställare, intern projektledare och samtidigt håller han den övergripande kontakten med 

Mogul. Relationen till Mogul anser han fungerar väldigt bra och det beror dels på bra 

personkemi men även att deras organisationskulturer fungerar bra ihop. Detta trots att 

BlueStep är mer toppstyrt och Mogul är mer moderna och icke-hierarkiska. Men de möts 

halvvägs där Mogul vågar ställa krav på BlueStep samtidigt som de, genom sitt agila 

tillvägagångssätt, har lätt att anpassa sig efter andra. Den mer hierarkiska organisation som är 

grunden för BlueStep kräver mycket intern koordinering för respondenten. Det finns många 

intressenter såsom ska säga sitt innan projektet kan fortgå (Lumley 2016). 
 

Kommunikationen sker genom månadsmöten där respondenten och Moguls 

interaktionsdesigner och projektledare träffas för att ta fram nya krav. Detta görs genom att 

lösa formuleringar från respondenten översätts till user stories för Moguls fortsatta 

utvecklingsarbete. Sedan sker kontakten främst via mail och telefonsamtal där uppföljning, 

diskussioner och annan kommunikation sker kontinuerligt men utan större struktur. BlueStep 

är alltså inte involverade i själva utvecklingen av produkten mer än att de kommer med input 

och feedback under processens gång (Lumley 2016). 

4.3.1 Effekten av den agila projektformen 

Hos BlueStep anses de agila arbetet motsvara förmågan att vara anpassningsbar och 

snabbfotad. Projektformen har varit en bidragande faktor till att de snabbt kan omprioritera 

och lägga fokus på det mest angelägna vid ett specifikt tillfälle. De får en större inblick i 

processen och kan på så vis vara med och påverka dess utveckling mer. Utgångspunkten för 

processen är alltid de krav och behov som BlueStep anser sig ha, de får därefter en viss 

guidning av Mogul om vad de bör fokusera på. I det stora hela uppskattar BlueStep främst 

den möjlighet till flexibilitet och anpassning som det agila tillvägagångssättet erbjuder. De 

ser det som en möjlighet att kunna utveckla flera funktionaliteter och uppdatera befintliga 

parallellt. Kommunikationen mellan de båda organisationerna upplevs också förbättras, den 

blir mer regelbunden och givande. De upplever att samarbetet fungerar mycket bättre än vid 

tidigare traditionella projekt. Mogul känns som en förlängning av deras egen verksamhet och 

därför får de även bättre kontroll på vad som sker under projektets gång. Respondenten anser 

även att det agila arbetet ibland medför att allt för många önskemål uppkommer från olika 

delar av organisationen. Det kan då vara svårt att begränsa sig och avgöra vad som skall 
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prioriteras i projektprocessen. Då är det upp till respondenten att avgöra önskemålens 

relevans och prioritera dem utefter det (Lumley 2016). 
 

BlueSteps norska hemsida utvecklades tidigare med traditionell projektform där BlueStep 

gav krav som sedan levererades en tid senare, men resultatet visade sig inte motsvara de 

förväntningar de hade. Under denna utvecklingsprocess fick beställaren sällan feedback från 

utvecklaren vilket resulterade i att den norska hemsidan hade brister i såväl design som 

funktionalitet. På grund av detta krävdes en utökad budget och förlängning av projektet för 

att kunna ta fram den kvalitet som efterfrågades. Den svenska hemsidan å andra sidan är 

utvecklad tillsammans med Mogul under ett agilt tillvägagångssätt och motsvarar BlueStep:s 

förväntningar betydligt mer. Respondenten poängterar att de agila processerna är fördelaktiga 

då delar av systemet slipper utvecklas flera gånger på grund av missförstånd i 

kravspecifikationen. Detta gör att det är lättare att närma sig den uppsatta målbilden av 

slutprodukten. Så det största värdet med en agil process är framförallt att slutprodukten blir 

bättre, anser respondenten (Lumley 2016). 

4.4 Projekt 3: Utveckla funktioner på webbsidan 
I januari år 2015 anlitade Konsumenternas Mogul för att få hjälp med utvecklingen av deras 

webbsida. Konsumenternas är en stiftelse som består av två olika konsumentbyråer, 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Till stiftelsens 

webbsida, Konsumenternas.se, kan alla privatpersoner vända sig för att få objektiv 

information och vägledning inom bank och finans eller försäkringsområdet. De båda 

konsumentbyråerna finansieras av respektive bransch och totalt har webbsidan tolv anställda 

medarbetare (Konsumenternas 2016). Konsumenternas har tidigare arbetat tillsammans med 

Mogul och relationen sträcker sig tio år tillbaka i tiden. Då Konsumenternas verksamhet 

baseras på att ge råd till kunder är det viktigt att organisationen har en välfungerande, 

informativ och attraktiv webbsida. 

 

Det huvudsakliga syftet till projektet som inleddes under 2015 var att göra webbplatsen mer 

responsiv. Inom webbdesign innebär detta att layouten förändras beroende på användarens 

skärmstorlek och skärmupplösning. Anledningen till att Konsumenternas vill ha en responsiv 

sida är för att alla besökare skall uppleva en behaglig användning av sidan oberoende på 

vilken enhet de brukar. Sedan projektet startade har webbsidan uppdaterats löpande med 

hjälp av Mogul, och samarbetet mellan de båda parterna är pågår fortfarande (Olsson 2016). 
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Under projektets gång har respondenten agerat projektledare för det agila projektet. Detta har 

gjort att denne haft en betydande roll under hela projektet. Som projektledare är hon ansvarig 

för den huvudsakliga kommunikationen som sker mellan Konsumenternas och Mogul. 

Respondenten menar att i och med att Konsumenternas har arbetat med Mogul i tio år 

fungerar kommunikationen mellan de båda parterna väl. När flera personer har arbetat med 

varandra under en lägre tid blir det lättare att identifiera krav och förstå varandra (Olsson 

2016). 
 

Under projektet med Mogul hade projektledaren på Konsumenternas tillsammans med de 

övriga medarbetarna en grundidé om vad de ville åstadkomma. Därefter identifierade 

Konsumenternas och Mogul tillsammans kraven och de specifika funktionerna som skulle 

implementeras för att uppnå önskat resultat. Efter identifiering tog Mogul fram en “Wire 

frame”, det vill säga en prototyp av den framtida webbsidan. Utifrån denna prototyp gick 

Konsumenternas tillsammans med Mogul sedan igenom eventuella ändringar och 

förbättringar av produkten. Respondenten menar att genom den agila projektformen kan 

åsikter bearbetas och implementering och test av funktioner utföras parallellt. När produkten 

eller webbsidan har uppnått önskad kvalitet lanseras den (Olsson 2016). 
 

Konsumenternas har dagligen kontakt med användarna av webbsidan då de ringer in för att få 

vägledning inom bank och finans eller försäkringsområdet. På så vis kan Konsumenternas 

även enkelt samla in information om användarnas åsikter om webbsidan. Utifrån denna 

information kan de sedan identifiera förbättringsområden som Mogul får i uppgift att 

implementera. Dock menar respondenten att alla förbättringar kostar pengar och de kan 

därför inte ta allt i beaktning. Problemen prioriteras utifrån hur viktiga de anses och hur 

frekvent de uppstår. De utför även en webbplatsundersökning en gång per år för att få in 

material till förbättring, även där är åtgärderna en fråga om prioritering. Styrelsen för 

Konsumenternas kan även framföra åsikter om webbsidan, men respondenten menar att detta 

inte påverkar resultatet i någon större grad (Olsson 2016). 

4.4.1 Effekten av den agila projektformen 

Agilt arbete innebär enligt Konsumenternas att saker går att ändra under projektets gång. 

Detta innebär att det successivt går att förändra och bygga på en produkt tills önskat 

slutresultatet uppnås (Olsson 2016). Respondenten på Konsumenternas menar på att det 

flexibla arbetet och möjligheten att kunna förändra projektet under tidens gång är 
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fördelaktigt. Vidare tillägger respondenten att det aldrig går att vara riktigt säker på var 

projektet skall sluta eller hur mycket som hinner göras inom budget och tidsram. I och med 

att Konsumenternas är en stiftelse har de tydligare restriktioner kring den budget de ges i 

början av varje år för varje projekt. För att inte överskrida budget tar Konsumenternas hjälp 

av Mogul för att vägleda dem till vilka funktioner som är relevanta och vad som är rimligt att 

göra inom budgeten. Respondenten berättar att det agila tillvägagångssättet bidrar till att 

budget kan efterföljas smidigare. Konsumenternas värdesätter det flexibla och interaktiva 

arbetet som sker med leverantören. Den tio år långa relationen är ett bevis på att samarbetet 

har fungerat bra. De är nöjda med produkterna som tas fram och de anser att den nu mer 

responsiva webbsidan skapar mervärde för varje unik besökare (Olsson 2016). 

4.5 Projekt 4: Utveckla ett intranät 
Mogul anlitades av Landstinget Uppsala län i augusti 2015 för att utveckla ett nytt intranät 

för landstingets anställda. Landstinget Uppsala län har cirka 12 000 anställda i tio olika 

förvaltningar. De flesta jobbar inom sjukvårdssektorn, och då särskilt inom länets 

primärsjukvård eller på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men Landstinget Uppsala län har 

även förvaltningar som jobbar med till exempelvis kultur och kollektivtrafik. Leverantörer till 

landstinget får sina kontrakt genom upphandlingar (Landstinget Uppsala län 2016).  

 

Då landstinget består av flera olika förvaltningar är den interna kommunikationen viktig för 

att underlätta för de anställda. Syftet med intranätet var således att möjliggöra för smidigare 

kommunikation samt informationsspridning för de olika förvaltningarna inom landstinget. 

Mogul har varit Landstinget Uppsala läns upphandlade leverantör för webbfrågor och 

webbutveckling. De har haft ett samarbete för att uppdatera befintliga system, men Mogul var 

även deras leverantör för de nya system som skulle utvecklas. Utvecklingen av intranätet 

avslutades dock i januari 2016 då den upphandlade perioden av samarbetet mellan landstinget 

och Mogul nådde sitt slut (Persson 2016). 
 

Respondenten är landstingets webbstrateg och jobbar som projektledare med övergripande 

ansvar för webbsidor och övriga digitala plattformar. Kommunikationen mellan landstinget 

och Mogul skedde mestadels digitalt via anpassade system som stödjer den agila processen. 

Där kunde respondenten och övriga IT-ansvariga på landstingets olika förvaltningar lägga 

upp nya ärenden som beskrev vad de skulle vilja att Mogul ska utveckla eller ändra på 

organisationens webbsidor. Det var sedan respondenten som bestämde vad som skulle 
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planeras in i nästa sprint, eller delmoment, på återkommande månadsmöten (Persson 2016). 

De olika önskemålen om förbättringar som inkom från de olika förvaltningarna prioriterades 

utifrån en prioriteringslista. Högst upp kom det som hela landstinget kan ha nytta av, följt av 

behov som gynnar många användare. Därefter kom innovativa funktioner och till sist 

kostnadseffektiviseringar. IT-ansvariga på landstinget var även ansvariga för att respektive 

förvaltning testade och godkände funktionaliteten de efterfrågat. Andra användare av 

systemen i allmänhet och intranätet i synnerhet kunde också komma med önskemål och 

förbättringsförslag. De finns färdiga formulär där de kan fylla i detta, men i dagsläget 

används dem mest för klagomål snarare än konstruktiva förslag. Planen för framtiden är att 

en stor enkätundersökning ska utföras för de olika hemsidorna som sedan ska uppföljas av 

djupintervjuer och workshops för att kunna ta in användarnas åsikter. Vilken leverantör som 

ska upphandlas för att utföra detta är i dagsläget oklart (Persson 2016). 

4.5.1 Effekten av den agila projektformen 

Respondenten ser agila metoder som att varje sprint är en liten pusselbit till ett stort pussel 

där slutresultatet inte är uppenbart. Respondenten är positivt inställd till den agila 

projektformen, men menar att det finns vissa nackdelar. Det har funnits en tendens till att 

medarbetare på landstinget har haft svårigheter med otydlighet om vart projektet är på väg 

och vad slutprodukten ska resultera i. Landstinget Uppsala län har velat delta aktivt i 

utvecklingen även om de själva inte utfört den. De ville testa funktioner som Mogul 

utvecklat, men även utföra ett mer kreativt arbete där de föreslog design och liknande. Helst 

ville landstinget själva komma fram till vilka user stories som skulle implementeras, men 

Mogul kunde även hjälpa till med den delen av processen. Dock arbetade Landstinget 

Uppsala län tillsammans med Mogul i endast ett och ett halvt år, vilket de anser vara en 

relativt kort tid. Detta gjorde att de tvingades vara mer detaljerade i beskrivningen av vad 

som ska utvecklas. Respondenten betonar att det krävs mer av den beställande organisationen 

vid ett agilt tillvägagångssätt än om ett traditionellt tillämpas. Det dyker ständigt upp frågor 

och funderingar som respondenten bör hantera samtidigt som mycket testning av de 

funktioner som Mogul utvecklat ska utföras. Dock anser respondenten att slutprodukten 

oftast blir bättre när ett agilt tillvägagångssätt tillämpas än vid traditionella projektformer och 

hittills har han inte upplevt ett agilt projekt som gått över den ansatta budgeten och 

tidsramen. Därför har Landstinget Uppsala län nu satt som krav att deras upphandlade IT-

leverantör ska arbeta agilt (Persson 2016). 
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5 Analys 
Oavsett bransch eller omfattning är projekt av naturen komplexa (Turner & Müller 2008). 

Komplexiteten gör att det krävs förståelse för de olika faktorer som kan påverka och 

möjliggöra att ett projekt får en lyckad utgång. Analysmodellen för denna studie behandlar 

den fokala relationen mellan beställare och leverantör vilken i denna studie benämns som den 

samskapande kuben. Nedan undersöks även de externa aktörernas påverkan på den fokala 

relationen samt utgången av projektet. 

5.1 Den samskapande kuben i den fokala relationen 
Vid analys av den fokala relationen studeras relationen mellan beställare och leverantör. Från 

analysmodellen studeras den fokala relationen utifrån definitionen av den samskapande 

kuben. Inom denna kub behandlas tid, kostnad, kvalitet och samskapande av värde som de 

fyra attributen. Analysen undersöker huruvida resurser som läggs på samskapande av värde 

påverkar så att attributen tid, kostnad och kvalitet inte begränsas likt i den tidigare beskrivna 

projekttriangeln. 

5.1.1 Samskapande av värde 

Trots att agila tillvägagångssätt kan variera i sin utformning har samtliga respondenter en 

liknande syn på vad det innebär. Denna syn på den agila projektformen har även visat sig 

överensstämma med värderingarna från det agila manifestet (Fowler & Highsmith 2010). 

Eftersom alla respondenter har liknande syn tyder det på att Mogul har lyckats förmedla sin 

variant av agil projektform. Samtliga respondenter betonar även att det agila 

tillvägagångssättet kräver mer utav beställarna. Personen som ska vara länken mellan 

beställare och leverantör på beställarens sida måste vara tillgänglig för leverantören och aktiv 

i utvecklingsprocessen (Grönroos 2012). Det är således viktigt för beställaren att lägga ner 

resurser för att kommunicera i den fokala relationen. Då ett agilt projekt inleds krävs en 

tydlig definition av gemensamma begrepp, vilket underlättas genom att leverantören lyckats 

förmedla sin variant av agil projektform. Då kan en samförstående organisationskultur skapas 

i den fokala relationen. I det inledande projektet mellan Mogul och Transcom hade den 

dåvarande projektledaren inte samma förståelse för den agila projektformen. När denna 

förståelse saknas blir det svårt att skapa en samförstående organisationskultur.  
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Gustavsson (2013) betonar att kontinuerlig kontakt uppmuntras i den agila projektformen, 

genom denna kontinuerliga kontakt kan kommunikationen i den fokala relationen underlättas 

ytterligare. Traditionella projektformer kan erbjuda samskapande av värde, men det blir inte 

lika naturligt förekommande som vid en agil projektform där kommunikationen sker mer 

frekvent (Gustavsson 2013, ss 29-30). Kommunikation som sker med grund i en 

samförstående organisationskultur mellan beställare och leverantör leder till samskapande av 

värde. Genom en gemensam förståelse blir den agila projektprocessen mer värdefull och det 

går att skapa en mer effektiv process. Samskapandet är dock resurskrävande och det tar ofta 

tid att skapa en enhetlig förståelse. När organisationer har arbetat med varandra under en 

längre tid är det enklare att bedriva en samskapande process. 

5.1.1.1 Projektledaren som kommunikationscentral 

Informationen som tillhandahållits från intervjuerna visar att samskapandet av värde som 

erbjuds vid ett agilt tillvägagångssätt kräver mycket resurser internt ifrån beställarens 

organisation. Dessa resurser är främst i form av projektledning på beställarsidan. Lumley 

(2016) beskriver projektledarens uppgifter som mer än bara en intern projektledare, de ska 

även agera beställare och samtidigt ha en övergripande kontakt med leverantören. Vid de mer 

traditionella projektformerna är projektledarens roll mer passiv då den främsta uppgiften för 

projektledaren är att se till att projektplanen efterföljs (Gustavsson 2013, s 39). Men i agila 

projekt är projektledaren däremot delaktig från början av processen tills att den slutgiltiga 

produkten lanseras och har därmed en mer aktiv roll. 
 

Projektledaren kan därför ses som en kommunikationscentral och har i primär uppgift att 

medla information till såväl leverantör som till projektgruppen internt samt till övriga 

intressenter i projektet. Projektledaren ansvarar således för informationsflödet och att varje 

nytt delmoment introduceras på båda sidorna av den fokala relationen. Detta innebär 

exempelvis att om det ställs ett nytt krav från projektgruppen, från externa aktörer, eller andra 

som har en inverkan på projektet, är det upp till projektledaren att se till att dessa krav 

kommuniceras till leverantören. Även åt andra hållet, om leverantören är osäker på hur en 

användare kommer att uppfatta en specifik funktion, är det upp till projektledaren att 

kommunicera till projektgruppen och därefter undersöka användarvänligheten. Ett stort 

ansvar för hur projektet fortskrider ligger således på beställarens projektledare. En 

projektledare som inte förstår vikten av det agila arbetet och kommunikationen tenderar att 

misslyckas med att driva ett lyckat projekt i hamn. Det är därmed viktigt att kunniga personer 
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som är villiga att delta i den samskapande processen innehar positionen som beställarens 

projektledare för att ett lyckat resultat ska uppnås. Grönroos (2012) menar att ökade resurser 

för kommunikation möjliggör samskapande. Projektledaren i ett agilt projekt ser på så vis till 

att samskapande kan ske genom att upprätthålla en god kommunikation i den fokala 

relationen. 
 

En stor del av kommunikationen i de olika projekten sker genom ett ärendehanteringsverktyg 

(Englund 2016). Detta verktyg möjliggör att det finns en transparens och att alla delaktiga i 

projektet kan följa hur det fortlöper. För att projektledaren skall kunna arbeta på ett så 

smidigt sätt som möjligt gäller det, som tidigare nämnts, att det finns en gemensam definition 

av det agila arbetet mellan beställare och leverantör som kompletterar 

ärendehanteringsverktyget. Detta verktyg bäddar för en enklare projektprocess med 

förutsättning att kommunikation sker på samma plan. 

5.1.2 Tid 

Vid ett agilt tillvägagångssätt lägger leverantören ofta tid på att göra en förstudie för att 

försöka förstå vad det är som beställaren efterfrågar (Englund 2016). Beroende på vad det är 

för projekt är förstudien av varierande längd. För vissa beställare kan förstudien pågå under 

längre tid än själva utvecklingen av produkten, så var det till exempel i Projekt 2 när 

BlueSteps hemsida utvecklades (Lumley 2016). Något denna studie visar är dock att en 

välarbetad förstudie ger en mer effektiv utvecklingsprocess. Om en utförlig förstudie utförs 

tenderar det agila tillvägagångssättet att snabbare nå önskat resultat än det mer traditionella 

projektformerna. Detta eftersom arbetet ofta genomförs i mindre block, med mer frekvent 

kommunikation och på så vis utesluts ej relevant utveckling och implementering. När 

överflödiga sysslor exkluderas kan samskapande genomsyra hela processen genom att både 

leverantör och beställare kan fokusera på värdeskapande aktiviteter. 

5.1.3 Kostnad 

Det insamlade materialet visar även att kostnaden blir mindre för ett agilt projekt i den 

studerade miljön än för traditionella projekt. Både Transcom och Landstinget Uppsala län 

tillämpar en prioriteringslista för IT-systemets funktioner, på så vis hamnar fokus på rätt 

kärnfunktionalitet och onödig utveckling kan undvikas vilket minskar kostnaderna. Även 

behovet av att utföra en kravspecifikation för projektet elimineras vid ett agilt 

tillvägagångssätt och då minskar även en stor del av de interna kostnaderna för beställaren. 
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Det läggs dock större interna kostnader för kommunikation och koordinering av projekt samt 

anpassning av organisationen till det agila tillvägagångssättet. Med andra ord blir det en 

omfördelning av kostnader från traditionella kravspecifikationer till intern projektledning. 

Dessa interna kostnader vägs dock upp av det agila tillvägagångssättets tidigare nämnda 

fördelar och därmed kan kostnaden som avses för kommunikation internt översättas till 

effektivitet i projektet. Svårigheten med att estimera slutpriset för agila projekt som flertalet 

av respondenterna nämner kan ses som en inbyggd osäkerhet. Genom en gemensam 

diskussion mellan beställare och leverantör går det därmed att se till att priset ej sticker iväg 

utanför beställarens maximala budgettak, vilket kan ses som ytterligare en del av den 

samskapande processen. 

5.1.4 Kvalitet 

Tät kommunikation, där samskapande av värde sker, har även positiva effekter på kvaliteten 

av projektets slutresultat. Genom att samskapa ett enhetligt värde av slutprodukten, där en 

gemensam syn på vad projektet strävar mot är i fokus, tenderar kvaliteten att bli bättre än vid 

traditionell projektform. Leverantören har även större möjlighet att vara mer inkluderade i 

utformningen av krav och att guida beställaren i deras tankegångar kring vad det önskade 

slutresultatet är. Detta medför att kvaliteten prioriteras i den fokala relationen. Eftersom en 

prioriteringslista för vilka funktioner som är viktigast införs går det att är fokusera på 

kärnfunktionaliteten och de funktioner som har störst betydelse för slutkvaliteten. Det går 

dock att argumentera för att IT-systemet hade haft fler funktioner implementerade om en 

traditionell projektform tillämpas eftersom de hade fått allt som står i den skrivna 

kravspecifikationen. Det är dock oklart om flera funktioner alltid leder till en bättre kvalitet. 

Något som emellertid går att säga är att om fler funktioner implementeras tar det längre tid 

för leverantören att slutföra projektet och därmed blir det en högre kostnad för beställaren. 

Uppfattning om vad som är kvalitet, till skillnad från tid och kostnad, är i en högre grad 

subjektivt. För att lösa detta problem har studien fokuserat på att undersöka hur beställarna 

upplever kvaliteten på de IT-system som utvecklas. Flertalet av beställarna arbetar dock 

aktivt med att få in slutanvändarnas åsikter om kvaliteten. På så sätt har studiens intervjuer 

med beställare även givit en inblick i slutanvändarnas uppfattning av kvaliteten.  
 

Analysen ovan visar att kommunikation är essentiellt i den fokala relationen. I denna relation 

sker en ömsesidigt skapande av projektets mål och värde, den så kallade samskapande 

värdeprocessen. Det går därför att se de interna resurserna som läggs på samskapelse som den 
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begränsade faktorn i den samskapande kuben. Projektattributen tid, kostnad och kvalitet kan 

uppfyllas om tillräckligt mycket resurser läggs på samskapande, vilket den agila 

projektformen underlättar. Samskapande genom en ständig kommunikation mellan beställare 

och leverantör om projektets tidsåtgång, prisestimation och kvalitetssäkring möjliggör en 

balans mellan de olika attributen. Det går därmed att se kommunikationen som ett 

samskapande verktyg. 

5.2 Externa aktörer till den fokala relationen 
I den fokala relationen är relationen mellan beställare och leverantör är de externa aktörerna 

exkluderade. För att få ytterligare förståelse för den fokala relationen är det därför intressant 

att undersöka hur de externa aktörerna har betydelse för projektet. Det är således nödvändigt 

att studera andra aktörer som är kopplade till såväl leverantör som beställare. 
 

Leverantören i den fokala relationen har i sin tur flera externa leverantörer som kan ses som 

en del av nätverket (Anderson, Johanson & Håkansson 1994). Om beställaren efterfrågar en 

funktionalitet som leverantören inte själv kan utveckla kan externa leverantörer inkluderas i 

utvecklingen. En rad faktorer måste då tas i beaktning för att utreda huruvida funktionaliteten 

kan implementeras. Dessa faktorer är bland annat, tid, kostnad och hur implementeringen 

kommer påverka systemet i slutändan. Därefter går det att överväga om det är lönsamt att ta 

in en extern leverantör som kan leverera denna funktionalitet. Om leverantörer till den 

externa tjänsten har en god relation till leverantörer i den fokala relationen medför detta att 

arbetsbördan minskar (Englund 2016). Detta beror på att de redan har ett etablerad 

tillvägagångssätt för att implementera funktionaliteten från den specifika externa 

leverantören. En bra relation innebär även att kostnaderna samt tidsbudgeten kan pressas ned 

vilket är till stor fördel för beställaren. Dock kan det även leda till nackdelar om leverantören 

väljer en extern leverantör på grund av att de har en tidigare relation och inte för att de är bäst 

lämpade för att leverera den externa tjänsten. I detta fall kan slutproduktens kvalitet bli 

lidande. Andra aktörer i nätverket kring leverantören påverkar ej den fokala relationen i så 

hög grad att de kommer analyseras ytterligare. Leverantören i fallstudien har redan etablerat 

ett agilt tankesätt och därför blir det inga större motsättningar inom den interna 

organisationen.  
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5.2.1 Användare av IT-systemet 

Om fokus flyttas till beställarens sida, och de externa aktörer som verkar kring den 

organisationen, går det att konstatera att användarna av det system som tas fram är en viktig 

extern aktör till den fokala relationen. Misslyckas användarna att bruka systemet kan hela 

projektet ses som ett nederlag. Därför är det av stor vikt att ta in användarnas åsikter i 

skapandet av systemet samt även när systemet är i drift. Ett agilt tillvägagångssätt erbjuder 

detta, men det krävs att det arbetas aktivt för att få tillgång till deras värdefulla åsikter. Den 

stora frågan är hur användarnas synpunkter ska inkluderas på ett effektivt och meningsfullt 

sätt. Olsson (2016) poängterar att det kan vara kostsamt att ta många åsikter i beaktning och 

därför är det viktigt att prioritera användarna. Genom att användarna prioriteras går det att 

klargöra vilka användare som är viktigast för produkten i fråga samt vilka röster som väger 

tyngst. Dock kan det vara svårt att veta hur prioriteringen av användare skall gå till och är 

något som ständigt måste undersökas. 
 

Vilka är de viktigaste användarna? Vilka åsikter skall man ta hänsyn till? De viktiga 

användarna behöver inte alltid vara de mest uppenbara. Dessa användare kan även vara 

svårtillgängliga och kostsamma att ta med i beaktningen. Därför kan det vara mer lämpligt att 

inkludera lättillgängliga användare vilkas åsikter fås utan större ansträngning. Men det kan 

också bli överväldigande, då dessa åsikter ofta är svåra att prioritera och kräver mycket 

resurser att gås igenom. Det kommer förmodligen alltid finnas organisationer som prioriterar 

användare efter senioritet och titel, detta betyder dock inte att det är dessa personer som ger 

bäst inflytande och användbar information till projektet. Detta är en fråga som är svår att 

besvara. Det handlar därför om att aktivt analysera och studera sina främsta användare för 

just det specifika projektet för att därefter skapa en prioriteringslista. Användarna har en stor 

inverkan på den fokala relationen då de kan bidra med användbar information till 

slutprodukten. Därmed ses kommunikationen med användarna som en viktig del av den 

samskapande processen. 

5.2.2 Andra enheter inom den beställande organisationen 

Det finns även andra aktörer inom beställarens organisation vilka inte har en direkt koppling 

till projektet i den fokala relationen men som ändå påverkar den. De kan därför ses som 

externa aktörer till den fokala relationen (Anderson, Johanson & Håkansson 1994). Dessa 

aktörer måste vara mogna för ett agilt tankesätt för att kunna erhålla de positiva effekterna 
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som ett agilt tillvägagångssätt erbjuder. Aktörer kan exempelvis vara olika avdelningar i 

organisationen eller andra intressenter. Det är viktigt att det finns en gemensam förståelse 

inom beställarens organisation för att det agila arbetet i den fokala relationen ska fungera. 

Mulk (2016) menar att utan förståelse kan det bli svårt att förankra denna typ av projekt på 

ekonomiavdelningen gällande budgetbestämmelser och i andra avdelningar i organisationen 

kan även problem uppkomma. Det gäller således att kunna arbeta agilt i en traditionell 

projektmiljö. 
 

Ofta introduceras det agila tillvägagångssättet i en organisation som arbetar med traditionella 

projektformer. Organisationen måste utbildas i agila tillvägagångssätt för att kunna skapa en 

gemensam förståelse i beställarens organisation. Utbildningen bör anpassas efter 

organisationens kultur och tidigare tillvägagångssätt för att kunna implementera agila 

tankegångar. Denna omställning är omfattande och innebär stora svårigheter när 

organisationen måste ställa om sina tänkesätt. De anställda tvingas att lämna det 

tillvägagångssätt de känner sig bekväma i och måste erhålla nya erfarenheter för att lyckas i 

den agila projektformen. Hur pass effektivt organisationen kan ställa om sig beror på dess 

förmåga till anpassning. Projektledaren i den beställande organisationen är ansvarig för att 

introducera omställningen och hur väl projektledaren kan genomföra detta beror på de 

resurser som erhålls. Ett agilt arbete i en traditionell projektmiljö är därmed utmanande, men 

som tidigare diskuterats väldigt fördelaktig att implementera. 
 

De externa aktörerna med mest betydelse för den fokala relationen varierar mellan de olika 

organisationerna i fallstudien. Flera faktorer påverkar vilka externa aktörer som anses få 

betydelse för projektet. En viktig faktor kan vara beställarorganisationens storlek och 

uppbyggnad i avseende till de motsättningar som kan uppstå mellan de olika enheterna i 

organisationen. Mindre organisationer har ofta mindre inbyggd tröghet och det är därmed 

lättare att sprida en förståelse för agila tillvägagångssätt.  Detta gynnar i sin tur den fokala 

relationen då det blir mindre motsättningar inom organisationen. En annan faktor kan vara 

vilket typ av projekt som genomförs. Vid utveckling av ett intranät är 

beställarorganisationens olika enheter även användarna av IT-systemet. Då ett välfungerande 

intranät kan bli avgörande för organisationens effektivitet är dessa externa aktörer viktiga för 

denna typ av projekt. Vid utveckling av en webbsida är det istället organisationens kunder 

som är användarna av IT-systemet. Detta gör att de olika enheterna i den egna organisationen 

inte engagerar sig på samma sätt vid utveckling av en webbsida och de blir inte lika 
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betydelsefulla för den fokala relationen. Med detta som utgångspunkt går det att se att denna 

studie inte är generaliserbar för alla agila projekt då studien är utförd i en specifik kontext 

som påverkar resultatet. 

5.2.2.1 Beslutsfattare till projektet 

Den egentliga beställaren av projektet behöver inte alltid vara en del av den interna 

projektgruppen hos beställarsidan, vilket Projekt 1 beskriver. Denna beställare är en anställd 

som är beslutsfattare till projektet. Personen ses som en extern aktör då analysen sker från 

projektgruppens vinkel. Beroende på vem som är beslutsfattare får projektet olika prioritering 

inom organisationen och därmed olika resurser. Ett högt prioriterat projekt är mer gynnsamt 

för den fokala relationen då det ofta finns ett större ekonomiskt stöd och en självklar 

prioritering internt på beställarsidan. Ett prioriterat projekt kan vidare underlätta relationen 

mellan beställare och leverantör, då projektledaren på beställarsidan kan vara mer involverad 

i projektet och därmed avsätta tid för den agila kommunikationen. Att projektet blir 

prioriterat är således viktigare för en agil utvecklingsprocess, i jämförelse med traditionella 

projektformer, eftersom det finns ett större behov av en aktiv projektledare från beställarens 

sida. Under ett traditionellt projekt finns inte detta behov i samma utsträckning eftersom 

kommunikationsflödet inte sker lika kontinuerlig (Gustavsson 2013) och därmed saknas en 

aktiv samskapande process. 

5.2.3 Nätverkets gränser 

Nätverket som analyseras i denna studie hade kunnat utvecklas ytterligare om de externa 

aktörerna som har funnits viktiga för den fokala relationen studerats närmare (Ford et. al. 

2002). Gränserna till nätverket hade kunnat flyttas längre ut, ifrån relationen, om dessa 

externa aktörer inkluderats. En analys av dessa externa aktörer hade gett ett helhetsperspektiv 

och mer utförlig bild av nätverket som den fokala relationen verkar i. Dessa externa aktörer 

kan ha en indirekt påverkan på hur miljön ser ut för relationen mellan leverantör och 

beställare. Tyvärr ger inte denna studies omfång möjlighet till att ta analysen av nätverket ett 

steg längre. Begränsningarna av nätverket får tas i beaktning som något av en ovisshet för 

analysen. Denna studie har således accepterat de gränsdragningar som respondenterna angivit 

och utgått ifrån att de kan betraktas som de med mest inflytande på den fokala relationen.   



 42 

6 Slutsats 
Den fokala relationen mellan en beställare och en leverantör är betydande för hur ett projekt 

utformas och genomförs. Det agila tillvägagångssättet har visat sig medföra flera positiva 

fördelar som möjliggör ett flexibelt arbete, goda projektresultat och är i flera avseenden 

fördelaktigt i kontrast till det mer traditionella projektformen med avseende på utveckling av 

IT-system. Med utgångspunkt i projekttriangeln som berör projektattributen tid, kostnad och 

kvalitet har agila projekt studerats. I projekttriangeln begränsas ett av attributen för att de 

andra två ska få möjlighet att uppfyllas. Denna studie har dock visat att genom att tillämpa en 

agil projektform kan mer resurser läggas på kommunikation och att skapa en samförstående 

organisationskultur i den fokala relationen. Den samförstående organisationskulturen mellan 

beställare och leverantör möjliggör i sin tur uppkomsten av samskapande av värde. Genom 

samskapande har attributen tid, kostnad och kvalitet en möjlighet att tas i beaktning och 

uppnå ett projekt där attributen tillsammans levererar ett lyckat projektresultat. 
 

Beställarens projektledare, som i tidigare traditionella projektformer haft en mer passiv roll, 

får genom det agila projektmetoderna ett helt annat ansvar. För att genomföra ett lyckat agilt 

projekt är det viktigt att projektledaren fungerar som en kommunikationscentral som medlar 

internt hos beställaren samt till leverantören. En projektledare i ett agilt arbete skall genom 

hela projektet vara delaktig och därmed säkerhetsställa att projektet är inom kostnads- och 

tidsbudget samt uppnår den kvaliteten som eftersöks. Det är således projektledarens ansvar 

att kommunikationen håller så pass hög standard att samskapande av värde har möjlighet att 

ske i den gemensamma sfären. 
 

Denna studie har visat att de externa aktörerna som har störst påverkan på den fokala 

relationen är de som verkar kring projektgruppen i beställarorganisationen, i Figur 6 nedan 

benämns dessa som andra enheter i den egna organisationen. Dessa aktörer är de som 

påverkar och avgör hur utformningen av projektet ser ut, samt vad det slutgiltiga resultatet av 

projektet blir. Om inte beställarens organisation har en förståelse för vad som krävs i en agil 

projektform kan det bli motsättningar i den fokala relationen och samarbetet kan försvåras. 

Den andra gruppen av externa aktörer som har inverkan på projektet från beställarens sida är 

användarna av slutprodukten. För ett lyckat projektresultat är det viktigt att se över vilka 

användare som har störst inflytande och vilka krav som är viktigast att ta hänsyn till för att 

relationen mellan beställare och leverantör ska fungera önskvärt. Nätverket kring 

leverantören har också en betydelse till den fokala relationen i form av dess externa 
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leverantörer, se Figur 6 nedan. Är relationen mellan leverantören och den externa 

leverantören bra, gynnas den fokala relationen genom att beställaren kan erhålla de bidrag till 

systemet som inte leverantören kan utveckla själv. Beroende på vilken kontext projektet 

befinner sig i och vilket syftet med projektet är kan de externa aktörerna ha olika betydelse 

för den fokala relationen. 
 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att agila projektformer är fördelaktiga med 

avseende på samskapande av värde i den fokala relationen, däremot kan motsättningar uppstå 

då de externa aktörerna inkluderas i analysen. Om de andra enheterna i organisationen inte 

har tillräcklig förståelse för den agila projektformen, och därmed det annorlunda arbetssättet, 

kan motsättningarna uppstå. För att överkomma dessa hinder måste projektledaren se till att 

den interna kommunikationen i beställarens organisation koordineras och anpassas efter det 

agila tankesättet. 
 

 
 

Fig. 6 Externa aktörers påverkan på den fokala relationen  



 44 

6.1 Vidare forskning 
Denna studie har fokuserat på att analysera den fokala relationen samt externa påverkande 

aktörer. Det har visat sig att den interna utbildningen på beställarsidan haft stor positiv 

inverkan för den allmänna kunskapen och förståelsen för den agila projektformen. Studien 

har mest fokuserat på att det är viktigt med intern utbildning. För en vidare studie är det 

intressant att studera hur den interna utbildningen kan utformas för att gynna den fokala 

relationen. Med detta menas hur skall utbildningen läggas upp för att den skall ge maximal 

förståelse. Vilka verktyg skall användas för att förmedla den kunskap som krävs för en agil 

förståelse? Vilka personen förutom projektledaren skall vara delaktiga i 

utbildningsprocessen? 
 

Det är viktigt att ha i åtanke att denna studie endast har fokuserat på en leverantör och ett 

urval av dess kunder. Om fler fallföretag valts hade studien kunnat få ett annat resultat. 

Därför skulle det vara intressant att studera fler fallföretag för att dels ge en mer nyanserad 

bild, men även för att kunna analysera de skillnader som möjligtvis kan uppstå mellan olika 

fallföretag. Både fler beställare till leverantören i studien och andra leverantörer med egna 

beställare kan vara av intresse att studera. Om en större studie utförs finns det mer 

möjligheter att kunna dra mer generella slutsatser. 
 

Analysmodellen som tagits fram och studerats i denna studie har anpassats till branschen för 

utveckling av IT-system. Andra branscher bortom IT-branschen har börjat anamma den agila 

projektformen. För vidare forskning skulle det vara spännande att undersöka huruvida denna 

analysmodell skulle gå att använda även inom andra branscher där agila projekt förekommer. 

Med andra ord, går det även i andra branscher att se att kommunikationen och samskapandet 

i den fokala relationen är det mest betydelsefulla för att kunna genomföra ett lyckat projekt? 

Har externa aktörer även i övriga branscher en stor påverkan på hur väl projektet kan fortgå? 

Möjligen skulle det kunna vara så att i andra branscher har externa aktörer en annan påverkan 

på den fokala relationen. Skulle en studie av en annan bransch än IT-branschen leda till ett 

annat resultat?  
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Appendix 1 Pilotintervju 
Berätta om dig själv och din position på företaget. 

När ni får en förfrågan från kund, vad är det som ligger till grund för vilken metod ni vill 

använda er av för att kunna genomföra projektet på bästa sätt? 

Ni är ett relativt nystartat företag, hur tänkte ni när ni skulle välja vilka projektmetoder ni 

skulle använda er av? 

Var det en självklarhet för er att använda agila metoder? 

Vad betyder agila metoder för ert företag? 

Använder ni er endast av agila metoder, eller kombinerar ni dessa med andra metoder för att 

driva projekt? Kombineras de med kundens egna metoder? 

Vad anser du är fördelarna samt nackdelarna med agila metoder? 

Finns det något som skulle kunna förbättras/effektiviseras med dessa metoder? 

Vilka projekt anser ni bäst lämpar sig för användning av agila respektive traditionella 

metoder i ert företag? Är det inom något område som du anser att de agila metoderna inte är 

användbara? 

Hur utvärderar ni de metoder som används för att genomföra projekt? 

När utvärderingen är gjord, hur använder ni feedback för att uppdatera och förändra de 

metoder ni använder? 

Hur arbetar ni med kravspecifikationen från kunden?  

Finns det något du anser skulle vara intressant att studera kring agila projekt?  
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Appendix 2 Beställarintervju 
Block 1 - Frågor gällande det specifika projektet och den fokala relationen 

Vad är det för projekt ni har anlitat Mogul för? 

Är det något internt för företaget eller ett externt system?  

Hur länge har projektet med Mogul pågått? 

Är projektet inom budget? Tid och pengar. 

Vad är din roll i dessa projekt? 

Har ni arbetat med/anlitat Mogul i flera projekt? 

Hur ser er kontakt ut med Mogul  

Hur ser er relation ut till Mogul? 

Hur upplever du er roll i projektet?  
 

Block 2 - Externa aktörer 

Hur går det till när ni sätter upp era krav för projektet? 

Vilka aktörer får vara med att bestämma kraven? 

Hur mycket lyssnar ni på framtida användare av systemet? 

Hur går denna testning av produkten till? Vilka testar? 

Vad är det som avgör vilka som får inflytande i processen? (Framtida användare?, viktiga 

kunder? osv.) 

Finns det några aktörer/personer som inte kommer ha något med slutprodukten att göra vars 

åsikter ändå kan tas i beaktning under utvecklingsprocessen? 
 

Block 3 - Utveckla IT-lösningar i projektform 

Vad är din uppfattning och definition av agila metoder? 

Vad är er främsta motivation till att arbeta agilt? 

Jag har förstått att ni tillsammans med Mogul använder agila arbetsmetoder i detta projekt, 

hur är er upplevelse av detta tillvägagångsätt i olika projekt? 

Har ni arbetat med någon annan leverantör som också använt agila metoder, men där 

tillvägagångsättet sett annorlunda ut? 

Vad ser du för fördelar med att arbeta med agila metoder? 

Vad ser du för nackdelar med att arbeta med agila metoder? 

Kräver det agila metoderna mer resurser från er? Hur ser ni på det? 

Hur fungerar kommunikationen mellan er som beställare och företaget i allmänt? 

Hur sker kommunikationen ut? Samt hur ofta? 
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Vilka är de största kraven ni som beställare har då ni anlitat Mogul för att hjälpa er i ett 

projekt?  

Upplever du det ibland svårt att få leverantören (i detta fall Mogul) att förstå de krav ni 

ställer? 

Om ni själva inte är säkra på vilka era krav är? dvs exakt hur produkten/systemet skall vara 

utformat, hur fungerar då kommunikationen för att identifiera kraven? Hur hjälper Mogul 

(leverantören) er att förstå vilka era krav är? 
 

Block 4 - Värdet av det agila arbetet 

Vad är viktigt för er i framtagandet av produkten? 

Vad är viktigt för er gällande slutprodukten? 

Spelar tillvägagångssättet roll för hur ni upplever slutresultatet? På vilket sätt? 

Ser ni någon skillnad i slutproduktens resultat när agila tillvägagångssätt har använts jämfört 

med andra metoder?   
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Appendix 3 Leverantörsintervju 
Block 1 - Frågor gällande projekt och den fokala relationen 

Vad är din roll på Mogul? 

Vilka projekt har du vart delaktig i? Dvs, med vilka kunder? 

Hur länge har respektive projekt pågått?  

Hur sker kommunikationen ut med beställarna i allmänhet? Gärna exempel. 

Hur delaktig är kunden i framställandet av produkten/systemet? 

 

Block 2 - Externa aktörer 

Kodar ni allt det ni utvecklar från scratch eller har ni egna leverantörer av t.ex. databassystem och 

liknande? 

Hur ser relationen ut med dessa leverantörer? 

På vilket sätt kan beställaren vara med och påverka valen av system samt vad som ska köpas in/kodas 

själv? 

Vad är det som avgör om ni köper in eller gör själva? 

Händer det att ni måste neka en beställares förfrågan på t.ex. ett feature på en hemsida för att det är 

för svårt att utveckla? I så fall, vad beror det på? 

Tar ni endast in input från er beställare eller vilka andra aktörer kan påverka hur en produkt ska se ut?  

Vilka är delaktiga i testning av systemet? 

Kan relationen till en specifik beställare påverkas av andra projekt? (andra kunder) Hur balanserar ni 

projekt och omfattning? 

Finns det andra avdelningar eller andra projektgrupper på Mogul som kan påverka ett projekt? I så fall 

hur? 

 

Block 3 - Utveckla IT-lösningar i projektform 

Vad är din definition på agila metoder? 

Vad anser du är fördelarna med det agila tillvägagångsättet? 

Vad anser du är nackdelarna med det agila tillvägagångsättet? 

Hur upplever du det att arbeta i agila projekt? 

Hur upplever du det när du får input från kund under projektets gång? 

Ge en snabb överblick för hur ett agilt projekt ser ut från att kund kontaktar er om ett samarbete. 

Om kunden själv inte vet exakt vilket system/produkt dem vill ha, hur gör ni för att hjälpa dem att 

identifiera kraven? 

Hur arbetar ni med kund för att se till att ni förstår de krav som ställs? 

Hur arbetar ni för att hjälpa men även påverka kunden att ställa de krav som även gynnar ert 

samarbete? Gemensamma arbetet går fortare, effektivare etc. 
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Upplever ni att vissa kunder har problem med att jobba agilt? 

Vad är svårigheterna i så fall?  

Hur överkommer ni dessa svårigheter? 

Hur arbetar ni för att vara inom den tidsplan som är tillsatt för projektet? Budget? 

Hur arbetar ni för att se till att ni uppnår olika delmål och har en slutprodukt innan deadline? 

 

Block 4 - Värdet av det agila arbetet 

Vad är viktigt för er i framtagandet av produkten? 

Vad är viktigt för er gällande slutprodukten? 

Spelar tillvägagångssättet roll för hur ni upplever slutresultatet? På vilket sätt? 

Ser ni någon skillnad i slutproduktens resultat när agila tillvägagångssätt har använts jämfört 

med andra metoder?  


