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Sammanfattning 
För att lyckas med agila projekt så räcker det inte med att enbart följa 

metoder inom agil systemutveckling, inom projekt finns det även en hel 

del andra faktorer som kan påverka projektets utgång. Dessa faktorer 

kallas för kritiska faktorer och de står för orsakerna som påverkar utfallet 

för ett lyckat projekt då de följs. Projekttriangelns dimensioner tid, 

kostnad och omfattning är grundläggande krav som finns för ett lyckat 

projekt. Genom att kombinera dessa med de kritiska faktorerna kan en 

helhetsbild skapas av vad som leder till ett lyckat projekt. Denna studie 

genomfördes i form av en fallstudie på ett företag i IT-branschen. Syftet 

med studien var att utifrån Chow och Cao’s [1] kartläggning av kritiska 

faktorer tillsammans med projekttriangelns dimensioner, undersöka 

vilka och till vilken grad fallföretaget uppfyller dessa kriterier och 

attribut. Resultatet användes sedan till att föreslå förbättringsförslag för 

att kunna åtgärda identifierade brister. Undersökningen genomfördes 

med en kvalitativ ansats där data har samlats in genom intervjuer med 

personer som arbetar på företaget. Genom analys och bearbetning av 

insamlat underlag kunde en sammanställning tas fram för hur 

fallföretaget förhåller sig till de kritiska faktorerna och projekttriangelns 

tre dimensioner. Resultatet visar att det gick att identifiera områden där 

fallföretaget inte uppfyller alla kritiska faktorer. För samtliga brister har 

förslag på åtgärder föreslagits, detta för att lyckade projekt ska kunna 

uppnås i större utsträckning.  

 

Nyckelord: Agil systemutveckling, Kritiska faktorer, Projekttriangeln, 

Lyckade projekt, Projektledning 
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Abstract 
To only follow agile methodologies for agile software development isn't 

enough to lead to success in agile projects. The dimensions time, cost and 

scope in the project management triangle are fundamental requirements 

to succeed in a project. Within projects there exists many other critical 

success factors and attributes that affect the result of the project. Those 

are called critical success factors and combined with a project 

management triangle they are used in this study as a tool for project 

improvement in research to find potential improvements for agile project 

in organizations. This research was carried out as a single case study on 

a company located in the IT branch. The purpose of the study is to with 

use of the critical success factors mapping done by Chow and Cao [1] 

combined with the project management triangle dimensions, research 

which or what degree of critical factors that were existing in the 

company’s project management culture. The result was used as a tool to 

create an improvement plan which purpose was to be applied on existing 

flaws. The study was performed using qualitative research and data were 

collected through interviews with the employees. This research shows 

that potential improvements can easily be found by research projects for 

critical success factors and the project management triangle dimensions. 

Combined factors, attributes and dimensions make a complete concept 

for successful projects. After analyzing and processing the data, a 

summarize of data were created which showed what factors, attributes 

and dimensions that were existing and on what degree in the company’s 

project management culture. This study shows that potential 

improvements can easily be found by research projects for critical success 

factors and the project management triangle dimensions. For all missing 

and low degree attributes an improvement plan was created on purpose 

to be applied on existing flaws in order to create a higher success factor 

on future agile projects. 

 

 

Keywords:  Agile software development, Critical success factors, Project 

management triangle, Successful project, Project management 
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Förord 
Ett stort hjärtligt tack till fallföretaget för att de lät oss skriva vår uppsats 

hos dem, framförallt till Henrik och Petter på enheten i Sundsvall som har 

varit våra närmsta kontakter och handledare på företaget. Vi vill också 

tacka samtliga personer som ställde upp på intervjuer då det ni delat med 

er av har varit väldigt värdefullt för studiens resultat. Tack för ett öppet 

mottagande och ett roligt samarbete, det har varit lärorikt och kul att få 

undersöka verksamheten. 
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1 Inledning  
Det agila synsättet är dominerande inom mjukvaruutveckling men det är 

inte alla som har integrerat agila metoder i sina projektformer. Det agila 

arbetssättet appliceras framförallt på många företag inom IT på 

systemutvecklingsprojekt där arbete sker i projektform. Detta då 

utformningen av den agila arbetsstrukturen passar bra till IT-relaterat 

arbete där kunden ska involveras i processen. Arbetet sker ofta i korta 

etapper för att snabbt kunna agera på förändringar för att på så sätt driva 

projektet mer effektivt och smidigt.  Trots detta existerar det problematik 

där många agila projekt misslyckas [2] vilket leder till förluster av 

resurser hos utvecklingsföretagen. Genom att undersöka brister i 

arbetssättet inom agila projekt kan förbättringsarbete påbörjas. 
 

Tidigare studier har upplyst kritiska faktorer som kan påverka om ett 

projekt lyckas eller inte [1]. Tanken är att reducera antalet misslyckade 

projekt genom att få företag att ta de kritiska faktorerna i beaktande. Ett 

ramverk baserat på Chow och Cao’s kritiska faktorer kan hjälpa företagen 

i arbetet mot framgångsrika agila projekt [1]. Genom detta kan företag 

bearbeta områden som har behov av förbättring.  
 

I denna undersökning har en fallstudie utförts på ett företag för att pröva 

en generell bild på hur brister i agila projekt kan kartläggas med hjälp av 

kritiska faktorer och dimensionerna i projekttriangeln. Förslag på 

åtgärder ska tas fram till de brister som kan lokaliseras.  
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1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Agil systemutveckling används för att på ett effektivt sätt driva projekt 

inom mjukvaruutveckling. Det flexibla arbetssättet gör det lättare att röra 

sig fram och tillbaka i arbetsprocessen. Metoderna är anpassade för att 

hålla struktur samtidigt som flexibilitet. Trots det så finns problematik 

inom agil systemutveckling. Vissa projekt resulterar i förseningar och 

andra misslyckas. Enligt Project Management Institutes årsrapport från 

2013 [2] så är det två tredjedelar av agila projekt som inte håller sina tid- 

och budgetramar. Enligt Chaosrapporten från Standish Group [3] är det 

enbart 39% av agila projekt mellan år 2011 till 2015 som har lyckats och 

resterande 61% har antingen misslyckats eller klassificerats som icke 

avslutade. Även de färdigställda projekten upplever problem, vilket kan 

vara dyra underhållskostnader och mängder av buggfixar. Orsakerna till 

problemen kan bero på många saker men enligt Chow och Cao [1] samt 

Bullen och Rockart [4] är problemen direkt kopplade till kritiska faktorer 

som existerar inom agila projekt.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka till vilken grad fallföretaget 

uppfyller de framgångsfaktorer som identifierats av Chow och Cao samt 

projekteringens attribut. [1]. 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att undersöka projektformer på ett företag. 

Vidare så har undersökningsmetoden avgränsats till att enbart utföra 

intervjuer som undersökningsmetod förutom litteraturstudier då det är 

en lång och krävande process att bearbeta den data som långa intervjuer 

genererar. 

  



Att lokalisera och åtgärda brister i 

agila projekt - En undersökning med 

hjälp av kritiska faktorer samt 

dimensionerna i projekttriangeln   

Jonathan Seing och Matilda Wiklund   

2018-06-11 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  

9 

1.4 Mål och problemformulering 

Målet med undersökningen är att med hjälp av kritiska faktorer ta fram 

en kartläggning av brister i agila projekt. Undersökningen ska också ta 

fram åtgärder för brister för att företag ska kunna hitta sina 

utvecklingsmöjligheter. 

 

• Är mallen på kritiska faktorer användbar för att identifiera 

brister i agila projekt? 

 

• Hur kan företag åtgärda sina lokaliserade brister för att 

kunna förbättra sina agila projekt? 

 

 
 

1.5 Företagsbeskrivning  

Fallföretaget är ett internationellt telekommunikationsföretag som verkar 

inom IT-branschen och levererar tjänster, support och konsulting med 

inriktning på informationsteknik och datasäkerhet. På företaget 

utvecklas, säljs och distribueras produkter framtagna och anpassade 

utefter deras kunders önskemål och individuella företagsbehov. Med 

deras tjänster vill de förbättra sina kunders verksamheter med hjälp av IT 

som stöd och några exempel på olika konsulttjänster de tillhandhåller är 

molnbaserade infrastrukturlösningar, telekommunikation och större 

kommunikationsplattformar, kundtjänstlösningar, mjukvaruutveckling 

och analys- och datakontroller. 

 

Då denna undersökning ägde rum hade företaget 17 medarbetare 

fördelade på tre kontor belägna i Stockholm, Uppsala och Sundsvall. 

Företaget har haft en stor tillväxt sedan starten 2008 och de eftersträvar 

att kunna fortsätta expandera och utveckla företaget på ett hållbart vis.  

 

Det finns alltid utrymme för förbättringsmöjligheter och en nyckel till ett 

mer lyckat projekt är att kunna hålla en hög kvalitet på arbetet. På 

uppdrag av företaget ska därför deras agila projekt och arbetssätt 

undersökas för att klargöra vilka faktorer som kan undvikas eller jobbas 

mer på för att säkerhetsställa en hög kvalitet i deras projektarbeten.  
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2 Teori  
I detta kapitel presenteras teoretisk bakgrund till undersökningen. 

 

2.1 Agil systemutveckling 

Agil systemutveckling är en samling av olika systemutvecklingsmetoder 

som används inom programutveckling. Ordet agil kommer ifrån 

engelskan och betyder smidig eller lättrörlig och det som kännetecknar 

de agila metoderna är deras iterativa arbetssätt. De agila metoderna 

strukturerades utefter principer från den filosofi som formulerades i 

manifestet för agil systemutveckling av en grupp programmerare år 2001 

[5]. Manifestet utvecklades på grund av den problematik som existerade 

inom systemutvecklingsprojekt, vilket var det stora antalet av 

misslyckade projekt. Projekten var fastlåsta i traditionella 

projektledningsmetoder som orsakade orimliga tidsplaner och allt för 

detaljerade kravspecifikationer, istället för att uppmuntra 

kommunikation mellan beställare och utvecklare vilket lämnar rum till 

flexibilitet. Grundidén är att arbetet ska ske iterativt och jobba med 

delleveranser samt att alla metoder och processer ska utvärderas för att 

ständigt jobba med förbättringsarbete. Inom det agila arbetssättet 

uppmuntras tät kommunikation mellan beställare och utvecklare för att 

skapa ett så högt kundvärde som möjligt [6]. 
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2.2 Agila principer  

De agila principerna som beskrivs av Beck et al. [5] har visats av Williams 

[7] att vara effektiva i arbetet inom agila projekt. De tolv principerna 

utvecklades som riktlinjer som utvecklare kan använda för att följa det 

agila manifestet. De tolv principerna lyder [5]: 

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och 

kontinuerlig leverans av värdefull programvara. 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila 

metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel. 

3. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett 

par månaders mellanrum, ju oftare desto bättre. 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans 

dagligen under hela projektet. 

5. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och 

det stöd de behöver, och lita på att de får jobbet gjort. 

6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste 

sättet att förmedla information, både till och inom 

utvecklingsteamet. 

7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

8. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och 

användare skall kunna hålla jämn utvecklingstakt under 

obegränsad tid. 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra 

design stärker anpassningsförmågan. 

10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – 

är grundläggande. 

11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med 

självorganiserande team. 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer 

effektivt och justerar sitt beteende därefter. 
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2.3 Scrum 

Scrum är en av de allra mest välkända agila metoderna som har sitt fokus 

på mjukvaruutveckling. Det är ett iterativt arbetssätt där projekt och 

uppdrag delas upp i etapper vilket kallas för sprintar. Varje sprint ska 

leverera ett värde och tiden är prioriterad och får inte överskridas. Antalet 

teammedlemmar i projektgruppen bör enligt förespråkare inom Scrum 

bestå av omkring fem till nio individer. Enligt Scrum ska det försökas att 

sammanställa projektteam där alla individer har den kompentens som 

krävs för att lösa sin uppgift [8], [9].  

 

Product backlog är en logg där alla önskemål om förändringar och 

utvecklingsidéer lagras angående produkten. Denna logg hanteras av 

produktägaren och det finns ingen gräns på hur stor loggen får bli. 

Punkterna i loggen rangordnas efter prioritet, desto högre prioritet desto 

bättre specifikation krävs [9]. 

 

Sprint backlog beskriver den del av Product backlog som utvecklarna valt 

att utveckla under den planerade sprinten. Det ska även finnas en plan 

på hur arbetet ska utföras [9]. 

 

I Scrum så krävs det att varje leverans efter en sprint är en fungerande 

produkt. Ett incerment är det som utvecklas efter varje sprint och byggs 

på med nya funktioner och egenskaper efter fortsatta sprintar. Det vill 

säga en fungerande produkt som växer i omfattning desto längre fram i 

arbetet utvecklarna rör sig. Increment är också en samling av punkter från 

Product backlog som slutförts och utvecklats efter en sprint. Utvecklarna 

kan granska increment och jämföra med Product backlog för att se hur 

mycket som finns kvar och vilka funktioner som borde prioriteras inför 

nästa sprint [8]. 

 

Arbetet i Scrum delas upp i sprintar. En sprint varar i omkring tre till 

trettio dagar. I början på sprinten skapas en Sprint planning och vid slutet 

av en sprint görs en Sprint review. Under arbetsprocessen i sprintarna sker 

varje dag en Daily Scrum. Ett förbättringsarbete görs också som sista del i 

Sprinten vilket kallas för Sprint retrospective [9]. 
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Daily Scrum är ett möte där utvecklarna ser över planeringen. Mötet är 

kort och varar maximalt femton minuter. Teamet ska identifiera vart i 

processen de befinner sig. Därmed uppdateras planeringen för att öka 

chanserna att teamet når sitt mål [9].  

 

När granskning av sprintar sker kallas det för Sprint review. I Sprint review 

kan även kunder och intressenter vara inbjudna, där demonstreras 

funktionalitet och resultat från sprinten. Anledningen är för att samla in 

feedback från deltagarna i Sprint review. Därefter redovisar 

produktägaren sina tankar kring sprinten i dialog med teamet, vilket 

underlättar för projektteamet att förstå hur projektet ligger till och vad 

som kan planeras framöver [10]. 

 

Samtliga medlemmar i teamet utvärderar den tidigare sprinten. Målet är 

att lära sig från den sprinten som vart för att identifiera brister. Eventuella 

åtgärder diskuteras fram utefter bristerna och en förbättringsåtgärd ses 

till att fås i bruk till nästa sprint, detta kallas för Sprint retrospective [10]. 
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2.4 User stories 

User stories används inom agil systemutveckling för att strukturera 

scenarion som hjälper utvecklarna att utforma en bild om hur 

slutprodukten kommer att se ut. Utformningen kan vara en post-it lapp 

med ett scenario. I scenariot beskrivs en användare och ett användarfall. 

Det som utvecklas kan beskrivas som en kravställning från beställaren. 

De stories som utvecklas ska även tydliggöra delleveranser och etapper 

vilket ska ge beställaren en tydligare plan om vilken ordning arbetet 

kommer att utföras i [11].  

 

2.5 Timeboxing  

Timeboxing är ett angreppssätt inom projektstyrning. Termen kan enklast 

förklaras som att utföra en aktivitet inom ramarna av en satt tid. Den raka 

motsatsen till Timeboxing blir därför att utföra en aktivitet tills aktiviteten 

är färdigställd. Verktyget används inom projektledning för att bestämma 

hur mycket tid som ska läggas ner på en aktivitet, detta kan exempelvis 

vara under en iteration. Timeboxing är ett bra sätt att försäkra att 

prioriterade arbetsuppgifter genomförs och inte för att få teamet att 

arbeta hårdare. Verktyget är bra för att hantera tid och ser till att utföra 

det som är planerat [8]. 
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2.6 Riskhantering – Minirisk 

Riskhantering inom agil systemutveckling kallas sällan för riskanalys 

som det kallas inom traditionella projekt utan riskmodeller har ofta namn 

som Minirisk, vilket används för att systematiskt hantera och analysera 

risker i projekt [8]. Minirisk går vanligtvis till genom följande steg: 

 

1. Brainstorming – för att ta fram alla tänkbara risker 

2. Uppskattning av riskernas sannolikheter (S) – vilket utförs 

genom en gruppgemensam överenskommen siffra mellan 1 

och 3 där 3 innebär hög sannolikhet att risken kommer att 

inträffa. 

3. Uppskattning av riskernas konsekvenser (K) – vilket utförs 

på samma sätt som sannolikheten där en siffra mellan 1 till 

3 bestäms. 3 innebär att konsekvensen är katastrofal för 

projektets genomförande. 

4. Uträkning av riskvärde (RV) – vilket innebär att 

sannolikhets- och konsekvensvärdet multipliceras 

(S*K=RV) för att få fram ett riskvärde. 

5. Utveckla åtgärder för risker med högt riskvärde för att 

förebygga potentiella katastrofer [8]. 

 

2.7 Planning poker 

Planning poker är en estimeringsmodell som används inom agil 

systemutveckling. Tekniken används för att uppskatta tid eller 

svårighetsgrad vid utvecklingen av en User story.  

 

Modellen börjar med att en av utvecklarna läser upp en User story därefter 

ska de övriga i utvecklingsteamet göra en bedömning på hur lång tid det 

tar att genomföra den uppgiften. Varje person kan svara med en siffra 

vilket brukar vara i värden som 0,1,2,3,5,8,13,20,40 och 100 vilket ska 

representera antalet dagar det tar att genomföra uppgiften.  Svaren 

brukar skrivas på ett kort som ska vara hemliga, svaret ska också vara 

individuellt och grunda sig på personens erfarenheter och 

uppskattningar. Svaren visas samtidigt och ifall värdena är lika används 

det värdet som estimeringstid för den User storyn, när värdena är olika 

diskuterar gruppen för att höra reflektioner från personer som satt udda 

värden därefter bestäms ett värde och en estimering sätts [12]. 



Att lokalisera och åtgärda brister i 

agila projekt - En undersökning med 

hjälp av kritiska faktorer samt 

dimensionerna i projekttriangeln   

Jonathan Seing och Matilda Wiklund   

2018-06-11 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  

16 

2.8 Kritiska framgångsfaktorer 

Kritiska framgångsfaktorer är ett begrepp som definierar de faktorer som 

krävs för att säkerhetsställa ett projekts framgång. De kritiska faktorerna 

är uppdelade i attribut. Uppfylls attributen uppfylls den kritiska faktorn. 

De kritiska faktorerna är också rangordnade efter hur mycket de påverkar 

resultatet, högre rank betyder att den kritiska faktorn har mycket 

påverkan på resultatet [1]. 

 

2.9 Projekttriangeln 

Projekttriangeln beskriver de mest grundläggande attributen som 

existerar i ett projekt, vilka är tid, kostnad och omfattning [13]. För att ett 

projekt ska lyckas krävs det att minst två av dessa attribut uppfylls. 

Attributet tid innebär att projekt bör vara avslutat efter uppskattad tid. 

Attributet kostnad menar att projektets utgifter ska vara inom de 

estimerade ramarna. Attributet omfattning menar att projektet håller de 

krav beställaren har satt samt att resultatet har de funktioner som 

beställaren och utvecklaren kommit överens om [14]. 

  

Figur 1 – Projekttriangeln, project 

management triangle 

 

 



Att lokalisera och åtgärda brister i 

agila projekt - En undersökning med 

hjälp av kritiska faktorer samt 

dimensionerna i projekttriangeln   

Jonathan Seing och Matilda Wiklund   

2018-06-11 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  

17 

2.10 Forskningsorientering 

Bullen och Rockart [5] beskriver i sin studie hur lyckandet av projekt kan 

definieras med kritiska framgångsfaktorer. De förklarar hur ett antal 

faktorer inom olika områden i projekten påverkar resultatet. Faktorerna 

ska vara nödvändiga för lyckade projekt samt att vissa faktorer är mer 

viktiga än andra.  

 

O’Connor och Roos [15] förklarar hur kritiska faktorer påverkas av 

trender. Beroende på vad projektet kommer att utveckla har olika kritiska 

faktorer större prioritet. Därmed beskrivs det också hur kritiska faktorer 

i framtiden kommer att utvecklas för att anpassa sig till samhällets 

trender. Behovet från konsumenterna kommer att påverka vad projekten 

kommer att utveckla. Företag vill utveckla nya tjänster och produkter 

som är attraktiva för intressenter vilket leder till ökningar i potentiell 

förändring i metoder inom agila projekt. 

 

Kim Dikert et al. [16] förklarar i deras litteraturstudie hur agila projekt 

ställs inför utmaningar inom större team. De menar att agil 

systemutveckling var utvecklade för små team och aktiviteter som 

existerar i metodiken blir svåra att använda när större team vill använda 

dessa. De utförde en litteraturundersökning och sammanställde flera 

rapporter för att finna kritiska faktorer för stora team inom agil 

systemutveckling. 

 

Guru och Kumar [17] beskriver i deras studie hur problematik uppstår 

när implementering av agila arbetssätt utförs på tillverkningsindustrier. 

De förklarar att organisationer måste finna sätt att identifiera kritiska 

faktorer för sina projekt för att öka antalet lyckade projekt. De utförde 

sedan en undersökning på en fabrik för att identifiera kritiska faktorer. 

Genom analys och sedan en sammanställning av utvärderingar från 

experter användes Analytical Hierarchy Process för att prioritera de 

viktigaste kritiska faktorerna. Därmed utformade de en lista på kritiska 

faktorer som de anser ska vara värdefulla för företag inom 

tillverkningsindustrin. 
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Det finns en stor pågående debatt kring vilka faktorer som påverkar 

utfallet av ett lyckat agilt mjukvaruprojekt. Sheffield och Lemétayer [18]  

gör en sammanställning i sin studie över vilka faktorer som indikerar på 

framgång inom agila projekt. De landade i att de viktigaste faktorerna var 

organisatorisk kultur och en självbestämmande projektgrupp. För att 

bekräfta sina resultat föreslår de att studien skulle kunnat gått vidare med 

kvalitativ forskning och semistrukturerade intervjuer inriktade på 

faktorerna för att kunna generera mer detaljerade och användarvänliga 

vägledningar inom agil mjukvaruutveckling. Sheffield och Lemétayer 

skriver att de faktorer som finns i den aktuella forskningen ger 

konceptuella grundval för fler studier och att vidare forskning genom 

fallstudier kan testa användbarheten på särskilda fall där det passar den 

rådande agila kulturen. 

 

Chow och Cao’s [1] diskuterar de nämnda kritiska framgångsfaktorerna 

i sin studie. De menar att utefter utveckling och nya sätt att leda projekt 

har dessa kritiska faktorer ändrats. Mjukvaruutvecklingen i dagens sam-

hälle kräver andra metoder att leda projekten på. De diskuterar hur de 

kritiska faktorerna ser ut på agila projekt samt hur prioriteringen av fak-

torerna har ändrats. Undersökningen genomfördes genom att data sam-

manställdes genom svar från erfarna arbetande inom agil systemut-

veckling. Svaren var i form av enkäter vilket berörde 109 agila projekt 

från 25 länder. Flera regressionsmetoder användes för att bearbeta in-

formationen och slutresultatet visade att enbart 10 utav 48 kritiska fak-

torer var påverkande på projektresultatet.  Undersökningen kom fram 

till nya prioriteringar av de kritiska faktorerna. De nya kritiska fak-

torerna sammanställdes i en tabell med nya rangordningar. De nämner 

också att de mest grundläggande dimensionerna som beskrivs i projekt-

triangeln också måste uppfyllas.  

 

I en studie av Aldahmash et al. [19] görs en recension på framtagna 

kritiska faktorer från olika studier utförda mellan åren 2006–2016. Genom 

litteraturundersökning och bearbetning av data sammanställdes åtta 

kritiska faktorer som identifierats inom åtta noggrant utvalda rapporter. 

Av de åtta kritiska faktorerna som Aldahmash et al. tagit fram så återfinns 

sju av dessa i studien av Chow och Cao.  
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Ebbesen och Hope [20] förklarar i sin studie att dimensionerna i 

projekttriangeln är viktiga men att det är viktigt att ta hänsyn till andra 

faktorer som påverkar resultatet för projekt. De menar att resultatet från 

ett projekt inte enbart kan mätas med hjälp av projekttriangeln utan 

kräver att många andra kritiska faktorer uppfylls. Författarna förklarar 

också hur misstaget om att följa projekttriangeln kan leda till att missa ett 

flertal kritiska faktorer som kan leda att resultatet på projektet påverkas 

negativt. 

 

Ika Lavagnon [21] visar i sin undersökning hur mätningar av kritiska fak-

torer inom projekt har utförts genom tiderna. Att mätningar i nuläget krä-

ver en kombination av flera olika metoder, samt att projekttriangeln fort-

farande är viktig dock att hänsyn till kritiska faktorer avsedda för typen 

av projekt också måste upplysas. Lavagnon förklarar också att kriterier 

ändras med tiden utefter industrin och vilka krav som slutprodukten har. 

Inom mjukvaruutveckling är kriterier för kodningsstrategi viktiga jäm-

fört med projekt inom industriell produktion där kvalitetskriterier är vik-

tiga. Att enbart följa en generell mall som projekttriangeln kan därför ge 

en skev bild av projektets resultat. 
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2.10.1 Kritiska faktorer 

Tabellen med de kritiska faktorerna från Chow och Cao’s studie [1] har 

översatts tillsammans med dess attribut. Denna tabell är översatt av 

författarna för att underlätta arbetsprocessen. Faktorerna är rangordnade 

av Chow och Cao från 1–6 där 1 är det viktigaste attributet. Nedan visas 

en lista på vilka attribut de kritiska faktorerna innehåller. 

Tabell 1. Attributen som de rangordnade kritiska faktorerna innehåller [1]. 

 

Rank  Faktor  Attribut 

1 Leveransstrategi   Regelbundna leveranser av mjukvaran 

   Levererar de viktigaste funktionerna först 

    

2 
Agila mjukvaruutvecklingsme-
toder  Kodning med tydlig struktur 

   Uppskatta enkelhet 

   Organiserad omstrukturering av kod 

   Utför lagom mängd dokumentation 

   Korrekta integrationstester 

    

3 Team kapabilitet  Teammedlemmar med hög kompetens  

   Teammedlemmar som är motiverade 

   Ledare med kunskap inom agil systemutveckling 

   Ledare med förmågan att anpassa sin ledarstil 

   Passande teknisk utbildning till teamet  

    

4 Ledningsprocesser inom projekt  Följer krav för agila ledningsprocesser  

   Följer agila ledningsprocesser för projekt 

   Följer agil konfigurationsledning 

   

Bra metod för uppskattning av vart i projektprocessen man 
befinner sig 

   Stort fokus på kommunikation med dagliga fysiska möten 

   Uppskatta scheman med regelbundna arbetstider 

    

5 

Teamanda 
och samarbete  Genomtänkt sammanställning av team 

   Självgående team med bra samarbete 

   Projekt med små team 

   Ett projekt får inte ha mer än ett självständigt team 

    

6 Involverade kunder  Bra kundrelationer 

   Engagerade och närvarande kunder 

   Kunden har auktoritet 
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2.11 Positionering 

I tidigare forskning förklaras det hur de kritiska faktorerna är 

nödvändiga för att ett projekt ska kunna lyckas. Det förklaras också att 

projekttriangeln är ett bra sätt att grunda sina projekt på men att det kan 

också skada projektet ifall det följs blint. Problematik sker när företag som 

har agila metodiker inte följer de kritiska faktorerna [1]. De kritiska 

faktorerna är tänkta att följas för att få så lyckade projekt som möjligt. 

Författarna till denna undersökning ansåg därför att en kombination av 

projekttriangeln och de kritiska faktorerna skulle fungera som ett verktyg 

för att identifiera brister. Detta möjliggör att bristerna går att använda 

som underlag för att ta fram åtgärder.  Genom att använda dessa 

modeller som omtalas inom dagens aktuella forskning på fallföretaget 

som ett praktiskt exempel kan undersökningen ske på ett nytänkande vis. 

På så sätt finns det förutsättningar för att denna studie ska medföra i ny 

kunskap och kunna tillföra något nytt på området. 

 

2.12  Undersökningens bidrag 

Genom att sammanställa två välmotiverade koncept för framgång i agila 

projekt har ett innovativt synsätt erhållits för hur potentiella 

förbättringsområden kan kartläggas, mätas och rangordnas. Studiens 

resultat kan där och med bidra till teorier om vad som påverkar framgång 

inom agila projekt. Resultatet som uppnåtts genom undersökningen kan 

tilltala utredare av liknande fall inom agil systemutveckling.  

 

Den här studien bidrar till att förbättra förståelse och användning av agila 

principer som är förknippade med att uppnå framgång i agila 

mjukvaruutvecklingsprojekt. Kritiska framgångsfaktorer för agila projekt 

tillsammans med projekttriangelns dimensioner har inte observerats på 

detta sätt tidigare.  

 

Den metod som användes för att identifiera faktorer och attribut för att 

finna utvecklingsmöjligheter kan även hjälpa projektansvariga för agila 

projekt för att själva kunna reflektera över hur de själva ska uppnå bästa 

möjliga utfall inom sina agila projekt. Genom liknande metod kan de 

själva lokalisera och identifiera problemområden inom deras agila 

projekt.  
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3 Metod  
I detta kapitel presenteras och beskrivs det tillvägagångssätt som använts 

vid genomförandet av denna studie för att kunna besvara rapportens 

frågeställningar.  

 

3.1 Övergripande metodansats 

Valet av metod föll på att göra en kvalitativ studie då agil 

systemutveckling kan beskrivas och uppfattas på olika sätt beroende på 

vilken roll en person har i ett agilt projekt. Den data som samlats in till 

denna undersökning är därför kvaliteter bestående av beskrivningar och 

uttryck som samlats in under intervjuer. Forskningsprocessen har därför 

varit av ett induktivt slag där insamlade data har varit en grund för det 

resultat som undersökningen lett till. Genom analys av insamlade data 

har upplysande beskrivningar och en klargörande sammanfattning 

kunnat presenteras och detta utgör resultatet på undersökningen. 

Förutom de insamlade kvaliteterna har en litteraturstudie inom området 

genomförts. Den forskning som varit till grund för rapporten kommer 

från källor bestående av vetenskapliga rapporter och artiklar som tagits 

del av via nätet medans beskrivningar av agila metoder är hämtade från 

facklitteratur. 

 

Tidigare forskning visar att projektresultat inte enbart kan bedömas 

utefter projekttriangelns dimensioner. Chow och Cao [1] har genom 

tidigare kritiska faktorer från teorin sammanställt och bearbetat fram ett 

nytt resultat. De nya kritiska faktorerna är anpassade för agila projekt 

inom mjukvaruutveckling. Denna undersökning har ett case som 

innehåller projekt inom mjukvaruutveckling. Därför ansågs det passande 

att använda tabellen med prioriteringar från Chow och Cao’s studie. 

Tidigare forskning visar också att även om projekttriangeln inte klarar av 

att i helhet bedöma lyckandet av projekt så är det fortfarande en viktig 

del av projektets resultat. Därför har projekttriangeln inkluderats i 

undersökningsstrategin.  
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De kritiska faktorerna [1] kan besvaras med svar från personer som 

arbetar inom leverans, mjukvaruutveckling, teamwork, projektledning 

eller kundrelationer hos de agila projekt som finns på företaget. Därför 

har några personer som jobbar inom dessa områden på fallföretaget valts 

ut för att medverka i undersökningen. Projekttriangeln beskriver att ett 

lyckat projekt består av en bra estimering av tid, att budgeten hålls samt 

att projektet uppfyller kundens krav på specifikationer. Frågor har därför 

ställts med utgångspunkt i de kritiska faktorerna samt för de dimensioner 

som ingår i projekttriangeln. Däribland har frågor ställts kring hur 

företaget estimerar tid, hur de arbetar med budgetkontroll och även 

frågor kring hur de arbetar med kunders krav med mera. 

 

3.1.1 Intervjuer 

Det är mycket vanligt att den kvalitativa forskningen baseras på 

intervjuer. Detta då det är ett effektivt redskap då det tydligt 

framkommer hur olika personer ser på ett problem eller 

förhändelseförlopp [22]. Även motiv, subjektiva upplevelser och känslor 

kan tydliggöras genom att interagera med respondenterna, därav valdes 

intervjuer som en adekvat teknik till denna studie. 

 

Undersökningen har till största del skett genom semistrukturerade 

intervjuer med en respondent i taget där tidsåtgången har varierat mellan 

30 minuter till 1 timme och 30 minuter. Interaktionsformerna som 

förekommit vid dessa intervjuer är endera ansikte mot ansikte eller med 

telefonintervjuer via en konferenstelefon, då det inte funnits utrymme för 

ett fysiskt möte mellan intervjuare och respondent. De frågor som ställts 

har baserats på ett förberett formulär med frågor och bredare teman som 

behandlar valt ämne som samtalet har fått cirkulera kring. För att 

genomföra en produktiv intervju har samtalet valts att spelas in, givetvis 

med ett i förväg godkännande från respondenten. Att intervjun spelades 

in möjliggjorde för intervjuaren att vara mer aktiv i lyssnandet, arbeta 

med följdfrågor och följa upp intressanta spår. Vid samtliga 

intervjutillfällen har båda skribenterna av denna rapport varit 

närvarande och hjälpts åt att aktivt ställa frågor och följdfrågor till 

informanten.  

 

Vid en kvalitativ studie är urvalet av informanter viktigt, det ska vara 

genomtänkt och ett systematiskt urval av informanter som medverkar i 
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intervjuerna. Till den här studien har fyra nyckelpersoner med stor kun-

skap och erfarenhet inom undersökningsområdet valts. Då det är en kva-

litativ studie har fokus lagts på att utföra djupgående insamlingar av kva-

liteter. Med avseende till antalet anställda i dagsläget på fallföretaget, var 

det ett relevant val att endast samla in data från fyra informanter då deras 

arbetsområden tillsammans täcker de delar inom företaget som denna 

studie hade avseende att undersöka. Den data som samlats in från de fyra 

intervjuerna har varit tillräcklig och av mycket god kvalitet för att väl 

kunna bidra till undersökningens resultat. Fullständiga intervjuer med 

frågor och svar återfinns i rapportens bilagor. De deltagande presenteras 

i Tabell 2 tillsammans med deras huvudsakliga ansvarsområden.  

3.1.2 Urval av informanter 

Tabell 2. Översikt och information över informanterna som deltagit i intervjuerna. 

  

Roll i företaget:  

 

 

Huvudsakliga 

arbetsuppgifter: 

 

Anställd 

sedan: 

 

 

Informant 1 

Man 

 

Grundare av 

företaget, leder 

Operations.  

 

 

Utveckling, support, 

projekt och 

konsultuppdrag. 

 

En av företagets två 

grundare, 2008. 

 

 

Informant 2 

Man 

 

Jobbar inom 

Operations med 

leverans och support.  

 

Leverans, utveckling 

och vidareutveckling 

av tjänster samt 

support.  

 

 

Januari 2014 

 

 

 

Informant 3 

Man 

 

Jobbar inom Sales 

med försäljning och 

affärsutveckling. 

 

 

Kundrelationer och 

försäljning.  

 

Januari 2016 

 

Informant 4 

Man 

 

 

Jobbar inom 

Operations, 

programmerare. 

 

 

Utvecklar tjänster 

internt och till kund.  

 

Våren 2015 
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De personer som har valts ut för att medverka i intervjuerna jobbar alla 

inom projekt där den agila kulturen är som viktigast. Samtliga personer 

besitter erfarenhet och hade mycket att berätta om det efterfrågade 

området. Då dessa intervjuer syftar till att ge en ingående och noggrann 

beskrivning av undersökningsområdet så har personer med olika roller 

inom företaget intervjuats för att få en bredd på uppfattningarna och 

iakttagelserna. Att dessa personer har olika roller på företaget och på så 

sätt är mycket olika varandra är en betydelsefull faktor för utfallet på 

intervjuerna, detta då intervjuerna syftar till att detaljerat beskriva 

företagets arbetssätt. På så sätt har informanterna kunnat bidra med 

viktiga och olika synvinklar som har varit värdefulla för denna studie. 

Intervjuerna skiljer sig åt då frågorna är anpassade utefter enskild 

informants huvudsakliga områden för att kunna samla in relevant data. 

 

Informant 1 är en av företagets två grundare. Han leder Operations 

(support och utveckling) där allt från utveckling, support, projekt och 

konsultuppdrag ingår. Då denna informant befann sig på en annan ort 

vid intervjutillfället därför skedde intervjun via en konferenstelefon. 

Intervjun varade i 60 minuter.  

 

Informant 2 är en anställd som arbetar som konsult inom Operations på 

fallföretaget. Hans arbetsuppgifter är att leda projekt, supportera deras 

olika tjänster, hålla i kundmöten och att utveckla produkter tillsammans 

med kund. Denna intervju skedde vid ett fysiskt möte. Intervjun varade i 

1 timme och 30 minuter.  

 

Informant 3 är anställd inom avdelningen Sales (sälj och marknad) och 

jobbar med kundrelationer. Denna intervju skedde via ett fysiskt möte 

och tidsåtgången var 30 minuter.  

 

Informant 4 är en person inom avdelningen Operations vars 

huvudområden är programmering och mjukvaruutveckling. Den här 

intervjun skedde via konferenstelefon. Intervjun varade i 40 minuter. 
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3.1.3 Transkribering av intervjuer 

Transkribering av intervjuerna har skett genom att intervjuerna har 

översatts från tal till skrift. För att fullständiga intervjufrågor och 

transkriberade svar ska vara tillgängliga för läsaren så återfinns hela 

intervjuerna i denna rapports bilagor. 

 
3.1.4 Bearbetning av insamlade data   

För att kunna klargöra och tydliggöra vad som blev sagt under 

intervjuerna så markerades nyckelord ut i de transkriberade intervjuerna. 

Detta var även ett bra sätt för oss skribenter att bearbeta och analysera 

intervjuerna. Nästa steg var att se över vilka nyckelord som hör ihop med 

varandra för att på så sätt kunna skapa teman som representerar de olika 

grupperingarna med nyckelorden. Genom att de båda skribenterna läste 

igenom intervjuerna flera gånger och markerade ut sina nyckelord och 

såg vilka teman som tycktes finnas, kunde det sedan diskuteras fram 

vilka teman som var gemensamma och därav borde användas. När det 

var färdigställt att alla teman från intervjudata lokaliserats och att dessa 

teman kunde användas på samtliga informanter, var det dags att försöka 

att finna mönster i datan för att se hur olika teman kan höra ihop med 

varandra. Genom att teman som har starka samband till varandra 

kopplas ihop skapar det en mer sammanhängande struktur som på ett 

enklare och tydligare vis kan beskriva vad informanterna haft både för 

gemensamma och olika mönster av deras upplevelser. Alla teman kunde 

sedan sorteras in under följande överkategorier: Organisation och kultur, 

Den agila strukturen, Projektteam, Projektprocessen samt Kundrelationer 

och krav. Här presenteras den färdiga sammanställningen i följande 

tabell:  
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Tabell 3. Sammanställning som belyser intervjuernas förekommande teman 

ordnade utefter gemensamma kategorier.   

3.2 Kvalitativ analys 

Intervjuerna syftade till att fördjupa förståelsen för informanternas upp-

levelser och erfarenheter av agila projekt. Utredarna har sedan sökt be-

lägg inom forskningen för att kunna tolka och analysera datan. Genom 

en kunskapssammanställning av insamlade data och analyser kunde en 

vägledning för ett praktiskt handlande tolkas fram vilket utgör resultatet 

på studien. 

 

 
  

Informant 1 

  

Informant 2 

  

Informant 3 

 

Informant 4 

Organisation 

och kultur 

företagskultur, 

kul, motivation, 

beslutsfattande,  

företagskultur, 

flexibilitet, 

ledarskap 

företagskultur, 

flexibilitet, 

beslutsfattande, 

delaktighet och 

transparens 

- 
(Informant 4 ställdes 

inga frågor berörda 

organisation och 

kultur.) 

Den agila 

strukturen 

nulägesanalys, 

metodiker, 

kunskap 

nulägesanalys, 

metodiker, nya 

strukturer, 

kunskap 

nya strukturer agile manufact inom 

mjukvaruutveckling 

Projektteam teammedlemmar, 

feedback,  

kompetens, 

kommunikation, 

samarbete 

 feedback, 

samarbete  

programmera i 

team, struktur i kod 

och projekt. 

Projektprocessen mål, planera, 

delleveranser, 

estimering, ändra 

estimering, 

deadlines, 

utmaningar, 

dokumentering 

mål, planera, 

prioritera, 

estimera, ändra 

estimering, 

progress tracking, 

deadlines, 

dokumentering  

kunds 

delaktighet 

användbarhet, 

bygga för att 

förändra 

Kundrelationer 

och krav 

kund bestämmer, 

kontakt,  

kontakt, 

information om 

kund 

kundkontakt, 

frekventa 

dialoger, behov 

kundkontakt under 

utvecklingsfasen, 

integrationstester 

av system 



Att lokalisera och åtgärda brister i 

agila projekt - En undersökning med 

hjälp av kritiska faktorer samt 

dimensionerna i projekttriangeln   

Jonathan Seing och Matilda Wiklund   

2018-06-11 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  

28 

3.2.1 Mätskala 

Det finns två olika mätskalor för att beskriva kvalitativa variabler, 

antingen med hjälp av ordinalskala eller med en nominalskala. Ingen av 

dessa skalor har ekvidistanta steg, det vill säga att de inte har skalsteg 

som är på samma avstånd från varandra. En ordinalskala beskriver 

kategoriserbar data med hjälp av en ordning eller en skala. 

Nominalskalan saknar någon typ av ordning i mätskalan och består 

endast av namngivna rubriker [23].  

 

I den här utredningen applicerades ordinalskalan för att mäta och 

bedöma kvaliteterna från datainsamlingen. En skala med passande 

attribut togs fram för att kunna bedöma i vilken grad en kritisk faktor 

existerar på företaget. Syftet är att utefter de satta attributen på 

ordinalskalan kunna kategorisera och kartlägga de kritiska faktorerna för 

att på så sätt kunna mäta vart på skalan de befinner sig.   

 

De värden som ingått i ordinalskalan för att bedöma hur pass 

förekommande en kritisk faktor är: inte alls, i vissa enstaka fall, i 

betydande utsträckning samt helt och hållet. Värdena har även fått en 

numerisk översättning för att underlätta den slutgiltiga 

sammanställningen (se kapitel 4.3). Ordinalskalan kom därav att se ut 

enligt följande:  

 

Tabell 4. Ordinalskala som används vid bedömning av kritiska faktorer.   

3.2.2 Bedömning av kvaliteter 

Med den kännedom om verksamheten som skribenterna fått genom att 

ha undersökt de insamlade kvaliteterna från intervjuerna kunde varje 

attribut utmätas med ett värde från ordinalskalan. Värdena 1 och 2 har 

tilldelats de attribut som inte existerade alls respektive enbart existerade 

i vissa enstaka fall på fallföretaget. Då ett attribut bedömdes i betydande 

utsträckning menas att attributet existerar men fortfarande inte på den 

grad för att tolkas som helt och hållet, har det tilldelats med ordinalvärde 

3. Ordinalvärde 4 har tilldelats de attribut som utan tvekan uppfylls på 

fallföretaget.  

 

Numeriskt värde 1 2 3 4 

Ordinalvärde  inte alls i vissa 
enstaka fall 

i betydande 
utsträckning 

helt och 
hållet 
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I kapitel 4.3 presenteras en resultatsammanställning över de kritiska 

faktorerna och dess attribut tillsammans med den ordinalvärdering de 

har tilldelats. Denna sammanställning har gjorts för att snabbt kunna 

överskåda det resultat som de kritiska faktorerna har fått.  

 

3.2.3 Reliabilitet 

I denna kvalitativa studie där kritiska faktorer undersöks hos ett specifikt 

företag har tiden för undersökningen en stor inverkan för resultatet. Då 

detta företag är i en bransch där mycket förändras under kort tid och det 

även står inför stora förändringar internt så som tillväxt och utökning av 

anställda, så finns möjligheten att undersökningen kan landa i andra 

slutsatser även om samma undersökning görs av en annan utredare. 

Tidpunkten för undersökningen är därav en viktig aspekt då 

informanternas synvinklar och åsikter är aktuella för dagsläget då 

studien genomförs. Upprepades studien dock under samma 

förutsättningar med tidsaspekten inkluderad skulle förmodligen utfallet 

vara densamma. Det gäller således att de intervjuade skulle besvara 

frågorna vid intervjutillfällena densamma som vid det tidigare tillfället, 

en faktor som utredaren inte heller kan styra över.  

 

Utredarna av den här undersökningen har så gott som möjligt varit 

objektiva i bedömningen och grundat alla svar och antaganden på den 

data som är insamlad, detta för att undvika eventuell bias som kan 

medföra en inverkan på studien. Bearbetningen av den insamlade data 

har varit en viktig del i undersökningen för att få ett så bra utfall som 

möjligt i resultatet. Den metod som användes ansågs som tillräcklig enligt 

författarna och har bidragit till att det på ett metodiskt och ordnat sätt går 

att tolka och överskådligt se vilka olika ämnen som intervjuerna 

behandlar. Att hålla en hög grad av transparens i denna rapport har för 

författarna varit viktigt då det bidrar till en hög reliabilitet. 

Undersökningens resultat är bestående av utredarnas egna tolkningar 

och kan därav skilja sig från en annan persons synvinkel.  

 

 

 

 



Att lokalisera och åtgärda brister i 

agila projekt - En undersökning med 

hjälp av kritiska faktorer samt 

dimensionerna i projekttriangeln   

Jonathan Seing och Matilda Wiklund   

2018-06-11 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  

30 

Tolkningarna bygger på hur pass insatta i situationen författarna varit 

samt hur de tytt den insamlade kvaliteterna från intervjuerna. Då text 

skiljer sig från tal så har en viktig aspekt varit att båda författarna 

medverkat vid samtliga intervjuer och på så sätt fått höra den jargong 

som varit under samtalen och observerat kroppsspråk vid de fysiska 

intervjuerna för att mer exakt kunna skapa en uppriktig uppfattning av 

de intervjuades insatser. Detta har underlättat tydandet av data och ökat 

förståelsen av den information som uppgavs. De slutsatser som är dragna 

av studien är pålitliga utifrån denna undersökning men de är framtagna 

utifrån det specifika företag som har undersökts. För att kunna applicera 

eller tillämpa dessa slutsatser på ett annat liknande fall krävs det att det 

finns liknande förutsättningar i större utsträckning. Att ta åt sig 

rekommendationer baserade på slutsatserna ska vara säkert då det finns 

en igenkänningsfaktor och en liknande situation hos den intresserade. Ett 

alternativ för att resultatet ska vara till nytta till en större utsträckning är 

att se om det finns någon del eller delar av resultatet som kan vara 

användbara [24]. 
 

3.2.4 Validitet 

I en kvalitativ studie mäts inga variabler men däremot mäts olika faktorer 

så som samband, processer, och händelser. Intern och extern validitet är 

därav två olika aspekter av validitet som ofta diskuteras.  Den interna 

validiteten omfattar bland annat det urval av intervjuade som varit med 

i undersökningen och hur pass mycket lik undersökningen är 

verkligheten. Intern validitet bestäms av hur öppet och systematiskt 

tillvägagångssätt och överväganden redovisas under arbetets gång och 

att det på ett detaljerat sätt redogörs för forskningsprocessen. Extern 

validitet beskriver den grad av generalisering som undersökningen har 

och om vad den kan säga om folkmängden utanför undersökningen, om 

resultatet kan vara användbart för andra situationer. [25] 

 

Det har varit av stor vikt för författarna att i denna rapport vara tydliga 

med hur saker gjorts och att inte utelämna viktiga steg så att läsaren kan 

följa de tankegångar och resonemang som författarna dragit under 

utredningen. Därav har validitet varit en genomsyrande del genom hela 

arbetet, detta för att underlätta och att på enklare sätt kunna klargöra för 

alla resonemang vid skrivandet av rapporten.  
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4 Resultat 

4.1 Kvalitativt resultat   

I detta kapitel presenteras insamlade data som behandlar de kritiska 

faktorerna och dess attribut. En sammanställning i form av en tabell utgör 

resultatet av undersökningen huruvida ett sökt attribut och till vilken 

uppfyllnadsgrad de existerar inom den verksamhet som undersökts i 

utredningen. Via en ordinalskala har kvaliteterna värderats med ett av 

följande ordinalvärde: inte alls, i vissa enstaka fall, i betydande 

utsträckning samt helt och hållet. Bedömningen har gjorts utefter den 

information som samlats in under intervjuerna och hur pass mycket det 

stämmer överens med attributet.  

 

4.1.1 Leveransstrategi 

Genom intervjudata framgick det att regelbundna leveranser av 

mjukvaran sker beroende på vad de ska leverera. Ibland sker en leverans 

med delleveranser och ibland sker leveransen i flera steg. De försöker 

även att göra en delleverans i början av projektet för att så tidigt som 

möjligt kunna involvera kunden. Datum för leveranserna sätts redan vid 

projektets grundplanering för att kunden ska veta när det kommer att 

ske. Det kan hända att datumen ändras under projektets gång men 

leveranserna sker alltid i dialog med kund och utefter kundens 

prioriteringar. Tydliga avstämningar involverar kunden så att de vet vad 

som ska levereras och när leveransen ska ske. Deras strategi bygger på att 

de själva vill ta fullt ansvar och att inte vara beroende av någon annan i 

leveranserna till kunden. 
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4.1.2 Agila mjukvaruutvecklingsmetoder 

I projekten är det viktigt att kodning sker strukturellt så att när det är fler 

personer i teamet så ska strukturen kunna följas och läsas av samtliga. 

Det försöks så gott det går att följa samma sätt att göra det på. Det är även 

viktigt att se till att mjukvaran ska vara lättanvänd både för användaren 

och för programmeraren. Det är ett krav att applikationerna ska vara 

lättanvända, de försöker de få med kunderna tidigt i utvecklingsfasen så 

att de får testa mjukvaran och se om det är så som de har tänkt sig. 

Omstrukturering av kod sker därav allt utefter projektets gång för att få 

en mer passande struktur i takt med utvecklingen av projektet Ändring 

av namn på funktioner och omflyttning av saker sker på ett sätt som är 

passande för projektet. Integrationstester av mjukvaran utförs i en 

testmiljö för att få snabbare resultat. Det sker automatiska enhetstester för 

både små delar och funktioner i system men även större tester mellan 

olika system. Det är viktigt att dessa tester utförs med de faktiska 

komponenterna och de system som sedan ska användas i produktion. 

Det utförs mycket dokumentering på företaget, allt från 

kunddokumentation, projektens innehåll, möten med kunder och data 

att utgå ifrån. Det beskrivs vara väldigt viktigt att mycket dokumentering 

görs men att det är på relevanta ställen.  

 

4.1.3 Team kapabilitet 

Kompetens värderas på företaget och det är viktigt att dela med sig av sin 

kompetens för att höja andra. Teammedlemmar väljs utifrån de som har 

erfarenhet eller intresse av projektets frågor. De ser till att hitta intressanta 

uppdrag så att de anställda ska tycka det är kul och blir motiverade. På 

företaget arbetar de agilt och har agila ledare men de har själva inte så 

mycket kunskap inom området vilket gör att det inte går att definiera 

vilket arbetssätt de utövar, men de är öppna till att ta in mer kunskap 

inom agil systemutveckling. Det är viktigt att som ledare på företaget att 

vara öppen och anpassa sig utefter alla medlemmars önskemål. Det ska 

ges möjlighet till alla som är med i projektet att få vara med och utveckla 

projektet på så sätt man önskar genom att till exempel själv få välja del i 

projektet att arbeta med utifrån eget intresse. Då någon är intresserad av 

att arbeta med något man inte har tillräckligt med kunskap inom ska 

utbildning kunna ges för att uppfylla en sådan önskan. Halvårsvis sker 

en uppföljning för att se hur de arbetar mot sina mål och håller sina 

kunskaper uppdaterade. 
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4.1.4 Ledningsprocesser inom projekt 

På företaget har de tagit in agila konsulter för att lära sig mer om agil 

systemutveckling. I dagsläget har de inte någon riktigt koll på vad agil 

systemutveckling är men de försöker att anpassa sig och lägga in sånt 

som de tror är bra i deras sätt att arbeta. Det finns ingen på företaget som 

har någon grund inom det sen tidigare och de tror att de skulle behöva 

mer kunskaper och vill lär sig mer om agil systemutveckling. 

 

För att det ska bli enkelt att uppskatta var i projektprocessen de befinner 

sig läggs en kommentar in varje vecka i deras interna system på hur pro-

jektet ligger till. Det ska vara lätt att få en överblick på sitt och även andra 

projekt. En gång i veckan har de projektmöten och de uppmuntrar till 

fysiska möten men då det inte finns möjlighet till det använder de sig utav 

chattar och gruppsamtal. De fysiska mötena upplevs effektivast då de 

jobbar med bitar som har med projekt att göra. De har även flera olika 

sociala kanaler där de kan kontakta varandra emellanåt. Arbetsdagarna 

på företaget är enligt vanliga kontorstider men de har möjlighet till att 

konstruera sitt egna schema. 

 

4.1.5 Teamanda och samarbete 

Teamen sammanställs efter tillgänglighet och kompetens, men även av 

intresse för projektet. Det är också viktigt att göra det som de tycker är 

roligt eftersom då kommer motivation på köpet. Samarbetet inom 

projekten är något de vill arbeta för att förbättra och har i och med det 

haft en del teamworkövningar. Generellt sett är de små team på företaget 

och är de fler än ett team i ett projekt så samarbetar de. Ibland fungerar 

samarbetet bra och ibland fungerar det mindre bra.  

 

4.1.6 Involverade kunder 

För att bygga en bra relation med sina kunder vill de alltid göra sitt bästa 

genom att försöka att överträffa kundens förväntningar. Relationen mel-

lan företaget och kunderna ska vara långsiktiga. Kommunikationen med 

kunderna är jätteviktigt. Detta för att se till att kunden får uppdaterad 

information om leveransen för att säkerställa kraven. De försöker även 

involvera kunden i utvecklingen genom att till exempelvis visa en demo 

på mjukvaran för att utvecklare och kund ska skapa samma målbild med 

produkten. Det är kundens behov som sätter kraven på produkten och 

kundens behov tas i första hand. 
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4.2 Dimensioner i projekttriangeln 

Nedan presenteras resultatet som visar hur pass väl projekten i företaget 

förhåller sig till dimensionerna i projekttriangeln. 

 

4.2.1 Tid 

Tidsuppskattning görs genom att se på hur tidigare liknande projekt har 

gått samt på tidigare erfarenheter, men om osäkerhet strider så diskuteras 

detta med projektgruppen för att komma fram till en mer gemensam bild 

för tidsuppskattningen. Därmed involveras det en kombination av flera 

åsikter.  Transparens mellan kund och företag är något som är viktigt för 

att informationsflödet ska flyta på bra. Det är också viktigt att våga 

meddela information om att det ibland kan behövas extra tid för 

projektet. 

 

4.2.2 Kostnad 

Kostnadsuppskattningar görs utefter en färdig prislista som de kan gå 

efter när de levererar tjänster. Detta fungerar dock bara på saker de 

utvecklat tidigare. Om det är nya produkter diskuterar de fram en rimlig 

budget genom att de går på tidigare erfarenheter. Precis som i 

tidsuppskattningen vill företaget hålla en hög transparens med kunden. 

Då kan kunden hela tiden vara informerad om hur mycket kostnaden 

kommer att bli för projektet. Det är då även lättare att hålla budgeten för 

projektet då den faktiska budgeten i slutändan är den överenskomna 

budgeten. Om kunden går med på att expandera projektet vilket gör att 

budgeten stiger så är det fortfarande inom de överenskomna ramarna. 
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4.2.3 Omfattning 

För att säkerställa produktkraven arbetar företaget med kommunikation 

med kunden. Därför är det extra viktigt att lyssna på kundernas behov 

för projekten då det är kunden som ska använda slutprodukten. Behoven 

går inte att styra från företagets sida och för att hitta den bästa lösningen 

måste kunderna själva få förklara vad deras behov är. Därför är det 

viktigt på fallföretaget att blanda in kunden i utvecklingen av produkten 

i ett tidigt stadie. Kunden har kanske synpunkter vilket är bra feedback 

för att korrigera produkten samtidigt som det är mycket lättare att 

komma med synpunkter när kunden har produkt de kan testa på. Detta 

arbetar de med för att leverera en produkt som uppfyller kundens krav 

så mycket som möjligt. 
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4.3 Sammanställning 

Tabell 5. Sammanställning av alla resultat presenterade i 4.1 Här presenteras 

samtliga attribut med dess numeriska värde utefter ordinalskalan (Tabell 4) 

 

Rank  Faktor Attribut Numeriskt 
värde 

1 Leveransstrategi  
  

  
Regelbundna leveranser av mjukvaran 3   
Levererar de viktigaste funktionerna först 3 

2 Agila mjukvaruutvecklingsme-
toder 

  

  
Kodning med tydlig struktur 4   
Uppskatta enkelhet 4   
Organiserad omstrukturering av kod 4   
Utför lagom mängd dokumentation 2   
Korrekta integrationstester 4 

3 Team kapabilitet 
  

  
Teammedlemmar med hög kompetens  3   
Teammedlemmar som är motiverade 4   
Ledare med kunskap inom agil systemutveckl-
ing 

1 

  
Ledare med förmågan att anpassa sin ledarstil 3   
Passande teknisk utbildning till teamet  3 

4 Ledningsprocesser inom pro-
jekt 

  

  
Följer krav för agila ledningsprocesser  1   
Följer agila ledningsprocesser för projekt 1   
Följer agil konfigurationsledning 1   
Bra metod för uppskattning av vart i projekt-
processen man befinner sig 

3 

  
Stort fokus på kommunikation med dagliga fy-
siska möten 

2 

  
Uppskatta scheman med regelbundna arbets-
tider 

4 

5 Teamanda och samarbete 
  

  
Genomtänkt sammanställning av team 3   
Självgående team med bra samarbete 3   
Projekt med små team 3   
Ett projekt får inte ha mer än ett självständigt 
team 

3 

6 Involverade kunder 
  

  
Bra kundrelationer 4   
Engagerade och närvarande kunder 3   
Kunden har auktoritet 4 
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5   Analys 
Undersökningen har bidragit till att de båda problemformuleringarna har 

blivit besvarade och undersökningen har även varit måluppfyllnade. 

Genom undersökningen har det färdigställts sammanställningar över 

vilka delar inom projektarbeten hos uppdragsgivaren som deras brister 

kan hittas. Undersökningen har även visat att det är ett effektivt sätt att 

hitta både brister och styrkor hos ett företag genom att undersöka kritiska 

faktorer såväl som dimensionerna i projekttriangeln. Något som förstods 

redan i ett tidigt skede i undersökningen var att fallföretaget inte hade 

några specifika agila arbetssätt de jobbade efter men det var inte väntat 

att det skulle vara en så påverkande faktor i så stor utsträckning som det 

faktiskt visade sig att vara.   

 

Undersökningens metodval är en given faktor till de resultat och 

slutsatser som presenteras i detta arbete. Detta då det helt och hållet 

bygger på allt som informanterna har berättat då det är deras personliga 

upplevelser och observationer som har använts som underlag. Det har 

därför varit en viktig faktor att det råder transparens och hög 

tillförlitlighet på detta arbete.  

 

Det som den här undersökningen kan bidra till forskningen med är 

utfallet av att undersöka kritiska faktorer samt dimensionerna i 

projekttriangeln på ett företag. Chow och Cao [1] har gjort en 

sammanställning över vilka kriterier som har störst påverkan på utfallet 

i projektarbeten, att applicera och undersöka deras forskning på företag 

likt den här undersökningen har visat sig vara effektivt för att lokalisera 

briser i agila projekt. Förhoppningarna är att den här undersökningen 

kan visa att det är ett verksamt sätt att upptäcka var åtgärder kan göras 

för att förbättra utfallen av projekt genom att se över de kritiska 

faktorernas attribut tillsammans med samtliga dimensioner i 

projekttriangeln.  
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Flera av de tidigare undersökningarna förklarar att de kritiska faktorerna 

är direkt kopplade till resultatet på projektet. Bullen och Rockhart [4] 

förklarade hur lyckandet av projektarbeten kan definieras med hjälp av 

kritiska framgångsfaktorer. Guru och Kumar [17] beskriver i deras studie 

hur organisationer måste finna sätt att identifiera kritiska faktorer i sina 

projekt för att öka antalet lyckade projekt. Även Chow och Cao [1] som 

sammanställde mallen på de kritiska faktorerna som användes i denna 

undersökning, nämner hur viktigt det är att uppfylla kritiska faktorer. 

Detta är en god indikation på att många företag inte lyckas uppfylla de 

kritiska faktorerna och därmed uppstår problematik i projekten, vilket 

också Chaosrapporten kan bevisa med antalet misslyckade agila projekt 

[3]. 

 

I Chow och Cao’s undersökning [1] nämns även de tre attributen i 

projekttriangeln vilka är grundpelarna för de kritiska faktorerna. Ebbesen 

och Hope [20] förklarar hur resultatet från ett projekt inte enbart kan 

mätas med hjälp av projekttriangeln utan kräver att många andra kritiska 

faktorer uppfylls. Lavagnon [21] nämner i sin studie att mätningar av 

lyckande i projekt i nuläget kräver en kombination av flera olika metoder 

samt att projekttriangeln fortfarande är viktig, dock med hänsyn till att 

kritiska faktorer avsedda för typen av projekt också måste upplysas. Om 

en sammanställning görs av informationen är det lätt att tyda att 

projekttriangeln tillsammans med kritiska faktorer är ett bra 

förhållningssätt för lyckade projekt. Därmed borde dessa verktyg även 

vara effektiva till att användas för att lokalisera brister. Som ovan 

beskrivet av Guru och Kumar [17] så måste företag finna metoder att 

lokalisera kritiska faktorer för sina projekt. Därmed bör identifiering av 

brister möjliggöra ett förbättringsarbete. 

 

Sheffield och Lemétayer [18] förklarar i sin studie att det finns en stor 

pågående debatt kring vilka faktorer som påverkar utfallet av ett lyckat 

agilt mjukvaruprojekt. För att bekräfta sina resultat föreslår de att studien 

skulle kunnat gått vidare med kvalitativ forskning och semistrukturerade 

intervjuer inriktade på faktorerna för att kunna generera mer detaljerade 

och användarvänliga vägledningar inom agil mjukvaruutveckling. I vår 

undersökning har vi valt kvalitativa datainsamlingsmetoder och därmed 

utvecklat ett förbättringsförslag med användarvänliga vägledningar. 
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Vid kritik på varför Chow och Cao’s sammanställning [1] av kritiska 

faktorer valts, kan förklaring ges i form av att rapporten är ledande inom 

området kritiska faktorer med ett högt antal citeringar och benämningar 

i flera rapporter publicerade åren efter. Rapporten kan då tolkas som 

relevant då det även är en sammanställning av många tidigare 

undersökningars kritiska faktorer för att vikta ut de allra mest 

prioriterade.  I en studie av Aldahmash et al. [19] görs en recension på 

framtagna kritiska faktorer från olika studier utförda mellan åren 2006–

2016 i vilken Chow och Cao’s sammanställning av kritiska faktorer fann 

hög relevans. 

 

De frågor som väckts på grund av resultatet är förstås vad utfallet skulle 

vara ifall ett företag skulle åtgärda de brister som hittats genom att 

undersöka och analysera sina projektarbeten med utgångspunkt i de 

kritiska faktorerna och dimensionerna i projekttriangeln. Skulle ett 

företag kunna uppleva bättre resultat i sina projektarbeten om de rättade 

sig enligt samtliga attribut? Skulle det företag vi undersökt effektiviseras 

och lyckas ännu bättre i sina projekt om de införde agila metodiker?  

 

5.1 Tillförlitlighet 

Den här undersökningen grundar sig helt och hållet på de intervjuer som 

gjorts och informanternas svar. Intervjuare kan ha haft inverkan på hur 

informanten har valt att svara på den ställda frågan då intervjufrågorna 

inte har utgått från något färdigt manuskript, utan frågor som ställts till 

informanten har vart semistrukturerade där intervjuare har haft 

möjlighet att följa upp intressanta spår och ställa följdfrågor. Frågor som 

har haft samma tema har ställts till flera av informanterna och det har 

genererat liknande svar där informanterna har tyckt lika om många saker. 

Vissa frågor har ibland behövts omformuleras då det var märkbart att det 

påverkade informantens svar. En felaktighet från oss intervjuare var att 

till en början kunde frågor ställas på fel sätt. Att fråga ”Vad skulle ni vilja 

bli bättre på?” istället för ”Är det något ni är mindre bra på?” har stor 

påverkan för vad informanten skulle komma att svara. Detta 

uppmärksammades redan under första intervjun och erfarenheten togs 

med till de kommande intervjuerna för att inte göra om samma misstag.  
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Blev en frågeställning missförstådd omformulerades frågan och frågor 

som skulle kunna leda till ett föranlett svar har undvikits att ställas. Syftet 

med undersökningen samt studiens frågeställningar har alltid varit en 

grund att följa för frågeställandet för en ökad trovärdighet av studiens 

resultat. Att intervjuerna har spelats in och transkriberats ordagrant är 

också en faktor för ökad tillförlitlighet till denna studie.  

 

Företag som arbetar i projektarbeten och gärna inom IT kan dra nytta av 

den slutsats som besvarar denna rapports andra frågeställning.  

 

5.2 Lokalisering av kritiska faktorer 

Den sammanställda tabellen för de kritiska faktorerna på företaget visar 

att de kritiska faktorerna till stor del fått en hög värdering, det vill säga 

att många av attributen existerar i betydande utsträckning eller fullt ut. 

Tabellen visar också att för den kritiska faktorn ”Ledningsprocesser inom 

projekt” så finns det tre icke existerande attribut. Alla dessa attribut 

kräver kunskaper inom agil systemutveckling densamma som i den 

kritiska faktorn Team kapabilitet där attributet ”Ledare med kunskap 

inom agil systemutveckling” också är icke existerande. Detta visar att 

attribut som kräver kunskaper inom agil systemutveckling är de som 

brister. Det syns också att kritiska faktorn ”Involverade kunder” har 

tilldelats högre värderingsvärden på alla attribut, vilket uppvisar att 

företaget har bra hantering med sina kunder. Kritiska faktorn ”Agila 

mjukvaruutvecklingsmetoder” har också värderats att den uppfylls till en 

högre grad inom alla attribut förutom på attributet ”Utför lagom mängd 

dokumentation”. 
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I sin helhet var det ett svårt uppdrag för oss undersökare att finna brister. 

Det tydligaste är att de inte har kunskap inom agila metoder på 

fallföretaget och har därför inte anpassat det på sin verksamhet. De gör 

det mesta på känsla och tidigare erfarenheter och lyckas väldigt bra. 

Mycket av arbetskulturen på företaget har direkta liknelser till agil 

systemutveckling och de flesta synsätt och värderingar är delade mellan 

den rådande företagskulturen och de agila riktlinjerna. Införandet av ett 

agilt arbetssätt i verksamheten skulle inte vara en större förändring för 

verksamheten då synsättet kring det agila redan finns hos de anställda, 

på så sätt är det enklare att införa nya agila processer och tekniker. Enligt 

den här undersökningen som grundar sig på att uppfylla samtliga 

kritiska faktorer samt alla dimensioner i projekttriangeln för att nå bästa 

möjliga förutsättning för lyckade projekt, så är det framförallt agila 

metodiker som saknas. Införandet av detta skulle förhoppningsvis kunna 

leda till en ökad grad av lyckade projekt i större utsträckning.  

 

Genom den utfärdade undersökningen kunde brister inom fallföretagets 

projektarbeten lokaliseras. Resultatet av den här undersökningen visar 

att företaget inte uppfyller de kritiska faktorerna gällande att följa de agila 

krav som finns för ”Ledningsprocesser inom projekt”. Det som medför 

den största kritiken är att det inte finns några ledare med kunskap inom 

agil systemutveckling på företaget. Följden av detta är att företaget inte 

har några definierade agila arbetssätt att förhålla sig till. Företaget har 

inte heller den mängd fysiska möten som krävs, kommunikationen i sig 

på företaget är bra men enligt de kritiska faktorerna så är dagliga fysiska 

möten ett attribut som bidrar till lyckade projekt i större utsträckning då 

det uppfylls. Fallföretaget uppfyller samtliga attribut för agila 

mjukvaruutvecklingsmetoder förutom när det gäller att utföra lagom 

mängd dokumentation.  
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Av undersökningens resultat lyder det att den mängd dokumentation 

som förekommer kan ibland vara för mycket, inom det agila synsättet bör 

endast det som är viktigt dokumenteras och det ska alltid tillföra ett värde 

på ett så effektivt sätt som möjligt. Företaget bör även jobba vidare på att 

fortsätta utveckla självgående team och att öka samarbetsförmågan. När 

det kommer till leveransstrategi och att leverera de viktigaste 

funktionerna först så levererar företaget idag utefter vad företagets 

kunder prioriterar. För utvecklingsmöjligheter här bör de se över vilka 

funktioner som är viktigast och att prioritering sker utefter det. Samtidigt 

som att jobba mer utefter delleveranser men att fortsätta göra det i lika 

god kontakt med kunderna. 

 

5.3 Tid kostnad och omfattning 

När det gäller projekttriangelns dimension tid så tydliggörs det att 

företaget estimerar tid i sina projekt med hjälp av tidigare erfarenheter. 

Detta indikerar också på att företaget inte använder sig utav någon 

estimeringsmetod. Resultatet lyfter också upp att företaget värderar att 

vara transparenta mot sina kunder för att minimera missförstånd samt 

för att öka kundnöjdhet genom att alltid diskutera ändringar i tidsplanen. 

 

I dimensionen kostnad visas det att företaget har lätt att upphandla 

kostnadsplaner och budgetar för liknande projekt de utfört tidigare då de 

använder sig utav färdiga prisplaner. För nya projekt så sker 

budgeteringen genom erfarenheter och diskussion. Precis som i tid så 

värderar de transparens i dimensionen kostnad, de nämner hur viktigt 

det är med att låta kunden hela tiden få information om hur arbetet går 

för att minska riskerna att budgeten oplanerat överskrids. 

 

Resultatet i dimensionen omfattning klargörs det att det är viktigt att 

lyssna på kundens synpunkter för att säkerställa kraven i projektet såväl 

som att formulera ett behov utefter kundens önskemål av produkt. Det 

tydliggörs också att kunden måste involveras tidigt i projektfasen för att 

kunna leverera feedback så att ändringar kan göras. Därmed underlättas 

kommunikationen av att kunden får testa på produkten då det inte alltid 

är så lätt att förklara mjukvara muntligt. 
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Det existerar inga estimeringsmetoder på fallföretaget och de har ibland 

svårt att planera tid för ett projekt då all tidsestimering sker baserat på 

tidigare erfarenheter. Det kan vara svårt att förhålla sig till en 

tidsplanering men ändringar diskuteras alltid med kunden.  

 

5.4  Införande av åtgärder  

På fallföretaget sker det mesta arbetet redan genom agila former, men det 

saknas agila strukturer och metodiker att förhålla sig till. Den 

anledningen till att det ser ut så idag på företaget är att det saknas 

kunskap inom agil systemutveckling på företaget och det kan därav inte 

integreras i deras projektformer. Alla delar som finns inom de agila 

metoderna passar kanske inte att använda och att applicera på sin 

verksamhet beroende på situation, men det agila synsättet går oavsett 

projekt att ha med sig i åtanke. Utbildning förslagsvis genom att hyra in 

agila coacher för att utbilda teammedlemmar är ett steg i rätt riktning. För 

att kunna börja att arbeta enligt ett agilt arbetssätt är det en förutsättning 

att både fördelarna med ett kortsiktigare synsätt och nackdelar med ett 

långsiktigare synsätt är tydligt motiverade. Inte minst är det positivt om 

de som projektleder får kunskap om agila metoder då det finns lite ansvar 

hos den som projektleder att lära ut den agila metod som följs till 

projektgruppen.  Förslagsvis till det undersökta företaget så tror vi att 

kunskaper om framförallt den agila metodiken Scrum kunna vara till stor 

hjälp och vägledning. För att uppfylla de kritiska faktorerna är dagliga 

fysiska möten ett av attributen. Det som menas med dessa möten är att 

en avstämning bör ske för att kort stämma av och uppdatera varandra om 

det aktuella läget. Daily Scrum är ett namn som mötet brukar kallas inom 

den agila metoden Scrum. Tanken är att projektmedlemmarna varje dag 

ska svara på tre frågor om lyder: ”Vad har du gjort sedan senaste mötet? 

vad ska du göra härnäst? har du stött på några problem och hur kan 

projektledaren och gruppen hjälpa dig?” Dessa möten kallas även ibland 

för ”stå-upp-möten då tanken är att man ska stå upp tillsammans och 

besvara dessa frågor, detta då mötet ska hållas kort.  Detta är således 

endast ett förslag på en agil metodik som skulle kunna användas, detta 

är dock inget som krävs för att kunna definiera att arbetet sker agilt. Det 

kan vara svårt att få till möten varje dag och speciellt när 

teammedlemmar kan befinna sig på olika orter. Det viktiga är att en god 

kontinuerlig dialog tas med genom hela projektfasen om vad som har 

gjorts och vad som ska komma att göras.  
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Ett av undersökningens resultat påpekar att det kan hända att det utförs 

en större mängd dokumentation som kan vara en broms inom projekten. 

Enligt de agila principerna ska endast dokumentation ske då den är 

efterfrågad, alltså det som är viktigast för projektet och då en kund 

förväntar sig den. Att skära ned på mängden dokumentation ska inte 

innebära något negativt, utan det är inom agila metoder ett sätt för att 

kunna arbeta mer effektivt. Det man vill uppnå är att minska mängden 

dokumentation i projekt genom att istället ersätta den med 

kommunikation. Enligt de agila metodikerna är kommunikationen 

särskilt viktig för att kunna vara tydliga genom hela projektet och där är 

kommunikationen överlägsen över dokumentationen.  

  

Inom agila metoder är samarbetsförmåga och teamutveckling centrala 

metoder. Mycket av den effektivitet som kan uppnås i ett projektteam är 

genom att gruppen ska fungera tillsammans som en enhet. Då det finns 

ett stort förtroende till varandra kan även arbetet effektiviseras. På det 

undersöka företaget är man redan generellt väldigt duktiga på dessa 

delar men då företaget växer och de blir allt fler kan sammansättningen 

av team och samarbetsförmågan bli en utmaning och därav något som är 

viktigt att alltid jobba vidare på.  

 

Att prioritera leveranser utefter kundens önskemål är något som 

företager redan gör mycket bra i dagsläget. Varför det gjorts en värdering 

att det finns utvecklingsmöjligheter här avseende till kriteriet ”Levererar 

de viktigaste funktionerna först” är framförallt för att inom de agila 

metoderna så handlar det mer om att leverera något användbart vid varje 

etapp. Synsättet bygger på att man inte ska leverera något som inte är 

färdigt, utan att man hellre levererar något användbart och med färre 

funktionaliteter. Detta eftersom att det då finns möjlighet att avsluta 

projektet efter varje etapp om så skulle behövas. Bedömningen gjordes 

eftersom att genom att införa en agil metod så som timeboxing som den 

nyligen beskrivna metoden kallas, så blir det mer strukturerat upplagt 

hur delleveranserna ska ske. Givetvis är kundens önskemål viktigast, 

men det är också viktigt för företaget att varje gång kunna leverera något 

användbart.  
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Att estimera tid är något av det absolut svåraste när det kommer till agila 

projekt och denna problematik utpekas ständigt när det kommer till vad 

som är negativt med agila metoder. Tidsuppskattning sker på företaget 

genom erfarenheter från tidigare projekt och projektmedlemmar får 

tidsuppskatta vad de ska utföra. Det är här inte konstigt att planeringar 

kan bli svåra att hålla, men med goda dialoger med kunden behöver inte 

företaget uppleva några konsekvenser medföljt av en ändrad planering. 

Ett agilt sätt att tidsuppskatta på är att tidsuppskattning av hur lång tid 

det tar att bli färdig med pågående uppgift ska ske varje dag och att detta 

sedan meddelas till andra under det dagliga mötet. En till nyckel som 

finns för att lyckas med tidsuppskattningen är att alla uppgifter ska sedan 

innan vara nedbrutna i delar så att ingen del tar längre än 16 timmar att 

färdigställa. Detta underlättar för att kunna göra en mer noggrann 

uppskattning av hur mycket som är genomfört och av hur mycket av 

arbetet som återstår. Andra tips för en mer exakt estimering är att 

uppskatta tider i team och diskutera tillsammans över vad som är 

lämpligt, att ta reda på mer information och att den person som praktiskt 

taget ska genomföra uppgiften får det sista ordet. Det finns även andra 

modeller så som Planning poker, som kan vara bra när man blir allt fler i 

ett projektteam. Styrkan med den metoden är att samtliga får tycka till på 

ett ordnat sätt. Det kan alltid uppstå situationer som inte är väntade och 

som är svåra att ha med i en tidsberäkning, men genom att ha möjliga 

risker i åtanke behöver det inte bli en lika oväntad händelse som 

oförberett ändrar en tidsplan. Minirisk är en av de agila metoderna som 

kan användas för att kunna analysera risker.  
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6 Slutsatser  
I detta kapitel presenteras undersökningens slutsatser som svar på de 

problemformuleringar som redogjordes i kapitel 1.5.  

6.1 Identifiering av brister 

 

• Är mallen på kritiska faktorer användbar för att identifiera 

brister i agila projekt? 

 

Den här undersökningen har visat att kritiska faktorer tillsammans med 

dimensionerna i projekttriangeln ger en helhetsbild som kan användas 

som underlag för att eftersöka vart det kan finnas brister vid ett företags 

agila projekt. Efter sammanställning av tidigare forskning inom kritiska 

faktorer framkom det att kritiska faktorer bör kombineras med 

projekttriangeln för att ge en komplett bild på alla faktorer som påverkar 

uppfyllandet av ett lyckat projekt. Genomförandet av fallstudien där 

teorin har prövats har visat på att ett projekts samtliga delar innefattas av 

de kritiska faktorerna då de kombineras med dimensioner från 

projekttriangeln. Utredningen omfattar alla viktiga delar i ett 

projektarbete och det blir på så sätt konkret att peka ut var ett företag kan 

hitta utvecklingsmöjligheter till sina agila projekt. Det viktiga är att alla 

faktorer blir objektivt och rättvist bedömda för att resultatet ska ge en 

verklighetsbaserad bild. Genom att analysera hur väl de kritiska 

faktorernas attribut uppfylls tillsammans med hur företaget står i 

förhållande till dimensionerna i projekttriangeln, kan en rangordning ske 

och brister lokaliseras vid faktorer som ej är uppnådda. De kritiska 

faktorerna är rangordnade efter ordningen där den första är den 

viktigaste, vilket blir: leveransstrategi, agila 

mjukvaruutvecklingsmetoder, team kapabilitet, ledningsprocesser inom 

projekt, teamanda och samarbete och involverade kunder. Därför ska 

kritiska faktorer som har högre rangordning prioriteras före vid 

förbättringsarbete. 
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6.2 Åtgärda brister  

 

• Hur kan företag åtgärda sina lokaliserade brister för att 

kunna förbättra sina agila projekt? 

 

Följande slutsatser är framtagna förslag för att motverka brister inom 

agila projekt. De åtgärder som beskrivs är sorterade utefter den kritiska 

faktor eller dimension inom projekttriangeln som den aktuella bristen 

kan lokaliseras i.   

 

Leveransstrategier:  

Ett agilt projekt ska ha regelbundna leveranser av mjukvaran där 

utvecklingen ska pågå kontinuerligt. Leveranstider ska respekteras och 

det ska ske en prioritering för viktiga funktioner vilka bör levereras först. 

Att se över verksamhetens etappöverlämningar är förslagsvis något som 

kan motverka en brist inom denna faktor. Strategin bakom 

etappöverlämningar är att något användbart ska levereras efter varje 

etapp, där av prioriteringen att leverera de viktigaste funktionerna först. 

Att en leverans sker på så sätt medför att projektet kan avslutas om det 

möjligtvis skulle behövas och att det går att skjuta på vissa krav tills en 

kommande etappöverlämning. Timeboxing är ett av de verktyg som kan 

användas för att hjälpa till att prioriteringarna blir rätt satta inom de 

givna tidsramarna. Att avgöra när något ska levereras utåt kan därför i 

det här fallet inte bero på om utvecklingsgruppen tycker att så är fallet, 

det är upp till den organisation som ska ta emot resultatet som måste 

meddela först om projektresultatet är användbart.  

 

Enligt Scrum ska en etapp gärna avslutas med en kort presentation om 

det färdiga delprojektet för den mottagande organisationen. Det viktiga 

är att visa upp en så verklig bild som möjligt för att ge möjlighet till 

intressenterna att kunna involvera sig tidigt i processen och komma med 

värdefull input. Detta medför att kunden är med på exakt vad som görs 

och inte blir överraskad av något oväntat när leveransen väl sker. Att 

genomföra dessa presentationer är också positivt för utvecklingsgruppen 

som blir drivna till att leverera något som kan visas upp för en kund.  
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En metod som finns inom de agila synsätten som är till för att förhindra 

misstag under projektets gång är att efter varje etapp hålla ett 

erfarenhetsmöte. Genom att löpande diskutera vad som gått bra eller vad 

som kan förbättras så finns det förutsättningar för att redan under 

projektets gång bli bättre på hanteringen av projekt. Detta är ett mycket 

effektivare sätt då korrigeringar kan ske i tid istället för att det sker genom 

som en utvärdering då projektet redan är avslutat. Det är också viktigt att 

se till att följa de agila rutinerna för dokumentation så att enbart det 

viktigaste dokumenteras för att inte lägga ner mer tid än nödvändigt som 

annars kan dra ut på projektets ramar.    

 

Team kapabilitet: 

Är en faktor där områden som teamwork och agila ledarstilar ska lyftas 

upp. Medlemmar i teamet ska ha hög kompetens inom sitt arbetsområde 

och det kan fås genom att erbjuda utbildning eller genom utbyte av 

kunskaper med andra projektmedlemmar. Uppskatta projekt med små 

team för lättare anpassning till de agila metoderna. Upplever en 

projektledare att det är svårt att hålla koll på projektet kan det bero på att 

det är för stora team. Fem till nio individer i varje team anses vara lagom 

enligt Scrums förespråkare.  

 

Ledningsprocesser inom projekt: 

Projektarbetet ska innehålla agila metoder, följa agila krav samt ha bra 

metoder för att uppskatta progression i projektet. Denna faktor lägger 

alltså stor tyngd på det agila arbetssättet. Orsaken till brister i denna 

faktor kan vara på grund av att implementeringen av agila metoder skett 

felaktigt. Därför kan det vara bra att anlita agila konsulter. Det är viktigt 

att kunna grunderna till de agila metoderna så att projektmedlemmarna 

vet innebörden med varje aktivitet. När det gäller uppskattning av 

progression kan det vara bra att använda den agila metoden Scrum. I 

Scrum så arbetar teamet med ett increment. Genom att se över Product 

backlogg och jämföra med increment kan uppskattning av vart i 

projektfasen teamet befinner sig göras. Denna kritiska faktor uppmanar 

också till regelbundna arbetstider vilket menas med att arbetstiderna för 

projektet bör utföras på samma tider genom veckan.  
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Teamanda och samarbete: 

Projektteamen drivs genom att hålla en bra arbetsmiljö inom projekten. 

Genomtänkta sammanställningar av team leder till bra självgående team 

samt lättare samarbeten. Är bristande teamwork något som inte går att 

åtgärda med mer aktiviteter för ökad sammanhållning är gruppens 

sammansättning en faktor som kan behöva ses över.  För att arbete i 

grupper ska ske effektivt är en grundläggande pelare att personerna i 

gruppen ska vara väl fungerande tillsammans. 

 

Involverade kunder: 

 Projektmedlemmarna ska upplysas om att kundrelationen är viktig och 

att det är bra att låta kunden få vara närvarande i projektet. Det är också 

viktigt att låta kunden ha auktoritet då det är kunden som ska ha 

produkten. 

 

Projekttriangeln:  

För dimensionen kostnad så får kostnaden för projektet inte överskridas 

om det inte är överenskommet med beställaren. En god kommunikation 

och kontinuerlig dialog med projektbeställaren är avgörande för att 

motverka en bristande och felbudgeterad kostnad. Alla funktioner som 

har beställts ska finnas med i slutprodukten och ska vara fungerande för 

att uppfylla villkoret för omfattning. För tid så ska det finnas en bra 

metod på att uppskatta tidsåtgång för projektet så att projektet avslutas 

inom de estimerade ramarna. Det krävs att det sker en tidig analys där 

frågor om vad som planeras att levereras och vad det kan kosta kan 

besvaras. En populär metod som många företag använder sig av är 

metoden Planning poker. En fördel med Planning poker är att samtliga i 

projektteamet får tycka till och individuellt uppskatta tidsestimering utan 

att påverkas av andra. Metoden lämnar utrymme för diskussion som 

framförallt är viktigt då det uppkommer avvikande estimeringar.  
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6.3 Avslutningsvis 

Det är först när bristerna har lokaliserats som det blir tydligt var företag 

kan hitta sina utvecklingsmöjligheter. Det är därför de kritiska faktorerna 

tillsammans med projekttriangelns dimensioner är ett bra verktyg för att 

göra en genomgående undersökning då det täcker alla delar i de agila 

projekten. Det viktiga är att företagen hittar sätt att identifiera kritiska 

faktorer i sina projekt och åtgärdar brister för att bättre kunna lyckas med 

agila projekt. Därefter kan förslag på bearbetning vara: utbildning, anlita 

in konsulter, hyra in agila coacher. Ha som mål att jobba utefter agila 

metoder. Se förbättringsarbete som en iterativ process och hela tiden se 

över projekten och vad som kan göras där för att förbättra dem. 

Möjligheten finns att brister återkommer efter en tid då de har bearbetats. 

Detta kan vara i samband med att företaget växer, projektet får nya 

medlemmar eller om projektet innefattar många nya moment.  

 

Förändringen i samhället måste också tas hänsyn till. Det är därför viktigt 

att lyfta upp den tekniska utvecklingen då det förändrar sättet att driva 

projekt på. Produkterna styr projektarbeten, det är konsumenter som 

skapar behov som i sin tur leder till att företaget skapar produkter som 

uppfyller deras behov. I det stora hela är det är alltså samhället som 

påverkar projektledningen och det är en viktig aspekt att ha med sig in i 

framtiden när nya projektformer kommer att växa fram i takt till 

samhällets och teknikens utveckling.  
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6.4 Etiska och samhälleliga aspekter 

De personer som har deltagit i undersökningens intervjuer har samtliga 

samtyckt i förväg till att intervjun skulle komma att spelas in och att en 

transkribering publiceras i rapporten. Inga personliga uppgifter 

utelämnas och informanterna är i denna rapport anonyma. 

Informanterna har blivit underrättade med studiens syfte före 

intervjutillfället och godkänt att det som sagts under intervjun får 

användas i undersökningen. Det resultat den här undersökningen pekar 

på är att det finns förbättringsutrymmen inom vissa områden. Eventuella 

åtgärder av dessa och till exempelvis implementering av agila metoder 

kan höja företagets andel lyckade projekt. Det kan även vara till en större 

samhällsnytta genom att sammanställningen av projekttriangeln och de 

kritiska faktorerna tillsammans täcker de flesta faktorer som påverkar ett 

projekts utfall. Företag som bedriver sin verksamhet på liknande sätt kan 

ta del av de slutsatser som dras eller väcka ett intresse att se över sina 

egna kritiska faktorer och dimensioner för att hitta sina egna 

förbättringsmöjligheter.  

 

6.5 Fortsatt forskning 

Denna undersökning avslutades med att bristerna lokaliserades och 

förslag på förbättringsåtgärder har tagits fram. Enligt den tidigare 

studien av Chow och Cao [1] så antyder de på att genom att följa dessa 

kritiska faktorer kommer projekten bli mera lyckade. Därför skulle det 

vara intressant att göra en undersökning där man analyserar bristerna 

och ger förslag på förbättringsarbeten som genomförs för att sedan se 

över tid ifall projekten blir mer lyckade. Vad skulle resultatet av projekten 

bli efter att brister lokaliserats enligt projekttriangeln och de kritiska 

faktorerna om de sedan åtgärdats? En studie som även kan visa utfallet 

av åtgärderna skulle vara något som skulle kunna göras för fortsatt 

forskning inom området.  
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Bilaga A: Transkriberad intervju – 
informant 1 
 
Vad är din roll i företaget och vad arbetar du med? 
 
Jag har arbetat med IT och telekommunikation i 13 år. Jag startade företaget 
tillsammans med min bror. Jag har ett stort intresse för teknik, framförallt med 
utgångspunkt: vad kan tekniken göra för företaget? hur kan vi med IT få våra 
processer att snurra snabbare? Detta tycker jag är väldigt intressant. 
 
Min roll på företaget är att jag leder våra operations, och i operations ingår allt 
från utveckling, support, projekt och konsultuppdrag som vi gör hos våra kunder. 
Detta skulle kunna beskrivas som våran teknikavdelning. Jag är operativ precis 
som alla på företaget vilket betyder att jag jobbar med kunder och projekt jag 
med. Precis som vem som helst som tillhör operations. 
 
Hur fick du idén? 

 
I grund är det så att jag alltid har velat starta ett företag. Men hela idén startade 
när jag började jobba med IT och teknik från ett mer marknad- och säljperspek-
tiv. På den tiden, alltså för 15–20 år sedan var inte telekombranschen relaterat 
till IT. Utan det var mer hårdvara samt att det användes egna kablar i väggen för 
drift. Så våran idé var att leverera tjänster via nätet med hjälp av moln och sedan 
kunna erbjuda konsult och supporttjänst. 
 
Min bror som studerade i Linköping, ansåg att om man vill starta företag så 
måste man ha en affärsplan, men jag ansåg istället att sådant onödigt ska man 
inte hålla på med utan jag ville bara köra igång. Men han insisterade, så jag åkte 
ner till Linköping och läste på lite om affärsgrunder. Efter en tid så insåg han att 
han också vill entreprenera med mig, så han hoppade av studierna för att börja 
med företaget på heltid istället. 
 
Hur skulle du beskriva företagskulturen? 

 
Vi är en väldigt platt organisation, vi har inga mellanchefer eller några chefer 
överhuvudtaget. Utan vi har ledare i de olika processerna. Detta tror jag bidrar 
till att många som jobbar på företaget känner att de får vara med och påverka 
och även känna att de är en viktig del i företaget och behöver inte känna att det 
sitter chef en våning över sig och bestämmer vad en ska göra. 
 
Den andra delen är att vi har en inställning här på företaget vilket är att vi anser 
att allt är möjligt. Om vi behöver åka ner till Kenya imorgon, så gör vi det. Om vi 
behöver ta fram någon ny tjänst så gör vid det också.  
Vi finns till för våra anställda och för våra kunder.  
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Vem fattar de stora besluten?  

 
Det beror ju lite på vad det är för beslut. Det är egentligen den som sitter närmast 
beslutet som ska vara med och fatta beslutet, och ifall det är inom organisationen 
är det ju dom som det berör mest. Sedan så har vi en operativ ledningsgrupp 
som både jag och min bror är med i och också ett par andra medarbetare, det 
är med denna grupp vi fattar de större besluten. Men vi vill att besluten ska ligga 
nära personen eller personerna som jobbar med den frågan, så mycket som 
möjligt i iallafall.  

 
Vart sitter ledningsgruppen? 

 
Vi kör Uppsala och Stockholm varannan gång. Vi är ganska rörliga hela tiden 
och vi försöker inte se det som att man tillhör någon del. Utan det är mer att man 
kanske har en bas någonstans och kan röra sig fritt. Vi rör ju oss mellan Stock-
holm, Uppsala och Sundsvall, Nairobi, Kenya och Tyskland. 
 
Den platta organisationskulturen, är det något ni har velat köra med från 
början eller något ni har utvecklat på senare tid? 

 
Det är väl både och. Det är något utvecklas mer och mer längs vägen. Men 
grunden i vår idé är att vi vill att företaget skulle vara en arbetsplats där medar-
betare och individer kan utvecklas mycket mer än vad man kanske trodde var 
möjligt själv, och för att detta ska vara möjligt måste man ha en organisation där 
medarbetarna kan känna att de kan påverka, fatta beslut och är det viktigt för 
’mig’ att delta i de här aktiviteterna eller utbildningen så ska man kunna fatta de 
besluten själv och inte ha en organisation som bromsar upp medarbetarna. 
Detta är något vi måste utveckla hela tiden med den takt då vi blir fler. Vi är idag 
ett 20-tal här snart och om sex månader till är vi förhoppningsvis omkring 30. Då 
måste vi jobba och utveckla det här hela tiden. 

 
Är det något speciellt ni gör för att få era medarbetare att känna sig moti-
verade, eller är det genom att ge dem ansvar där man får känslan att känna 
sig viktig? 
 
Det är ju dels det men sen också att se till att hitta spännande och intressanta 
kunduppdrag som folk tycker är riktigt kul och där man kan utvecklas, det behö-
ver företaget jobba med. Och sen att jobba nära i olika typer av grupper och få 
feedback så att man kan utvecklas och ta nästa steg tror jag är jätteviktigt. Det 
har vi sett också hur utvecklingskurvan kan sticka iväg väldigt snabbt när man 
jobbar i grupper och får feedback som man tar med sig och utvecklar i nästa 
steg. 
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Hur ger ni feedback till varandra? 
 
Vi försöker att inte ta feedbacken för hårt. Utan det ska vara något lätt. Det är 
exempel viktigt att lyfta upp de många bra saker man gör i vardagen för att få 
känslan av att man också gör många bra saker och inte bara saker man måste 
förbättra på. Mycket positiv feedback. Det är en kultur och ett arbete vi måste 
jobba med helat tiden. Sedan har vi mera strukturerad feedback. Alla på företa-
get har en mentor som coachar och ska ge feedback var sjätte månad. Detta för 
att man ska kunna ta nästa steg i sin utveckling. 

 
Strukturen på företaget, är det någon teori ni utgår ifrån? 
 
Delar av vårat organisationstänk, det är inget konstigt med det egentligen.  

Det finns flera andra som gör det. Vi har inte satt någon företaget stämpel på 

den och gjort det till vårat men lite beroende på vart man tittar och läser kommer 

man inse att: ska man bygga en arbetsplats där individer verkligen får förutsätt-

ningar till att utvecklas förbi det man trodde var möjligt, då är det såhär man ska 

göra, det nämns ju även i böckerna. Men vi har försökt gjort det företaget och 

försöker utvecklas hela tiden också. För vår del är det lättare att göra det för vi 

har gjort det nästan sedan från början, medan andra stora etablerade företag är 

det en mycket svårare process för att implementera det. 

 
Berätta om projektet där ni för tillfället håller på att implementera kund-
tjänst i Tyskland, vad mer exakt är det ni gör?  

 
Vår kund är global och finns i Sverige, Tyskland, Frankrike, England, USA och 
Kanada. Vi levererar flera tjänster till dom men främst så levererar vi våran kund-
tjänst lösning, vilket är en mjukvara som ska implementeras i deras system. De 
är ungefär 700 medarbetare globalt sett. De befinner sig i fastighetsbranschen, 
de äger fastigheter som de hyr ut till privatpersoner. De växer väldigt mycket i 
Tyskland. 
Vårat uppdrag är att leverera vår mjukvara till deras kundtjänst. Den delen på 
företaget som ska ta emot alla typer av frågor, incidenter och andra ärenden från 
kunder de har i Tyskland. De typer av kontaktvägar kunderna använder kan vara 
allt ifrån mail, chatt, samtal, frågor på Facebook och frågor på andra sociala 
medier, och det vi gör är att vi levererar den mjukvara till dom som ska samla 
alla dessa indata på ett och samma ställe. Vi utbildar även personal, vi bygger 
även lite integrationer och anpassningar på andra system där emellan. 
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Hur sker kundkontakten och hur ofta har ni kontakt med kunden? 

 
Kundkontakten sker bland annat med en hel del massa mail, men också via 
projektmöten med hjälp av videokonferenser men kan också ske via telefon. Mö-
tena utförs ungefär en gång i veckan och ibland så ses vi även på plats. Så det 
är en mix av alla delar. 
 
Kommer ni kunna binda till fler kunder i Tyskland? 

 
Det är ju ambitionerna, precis som i Östafrika så var det till en början att vi hade 
en kund där och därefter har vi växt vidare. I Tyskland så har vi andra uppslag 
så som sagt så är det ambitionerna som påverkar. I den takt som vi ökar med 
kunder i Tyskland kanske vi kan så småningom sätta upp ett Berlinkontor. 
 
Sen så finns det lite utmaningar med Tyskland, det kan vara bra att tala tyska, 
deras marknad ser annorlunda ut. Deras engelska grund är inte på samma sätt 
som i Sverige, man ser på dubbad TV och så vidare. Detta gör så att det blir lite 
utmaning med språket. Men vi har en person i företaget som pratar tyska, så det 
är bra. Vi fick en förfrågan av ett stort företag från Tyskland som var intresserade 
av kundtjänst-implementationen. Med dem så krävdes det att mötet måste vara 
på tyska. I övrigt så liknar den tyska marknaden den svenska. Vi har likheter 
som att sätta kunden i centrum, ordning och reda, struktur, lösa problem med 
flexibla beslut. Men språket är en utmaning. 
 
Till hur stor del bestämmer kunden över kraven på produkten? 

 
Kunden bestämmer väldigt mycket över kraven på produkten. Men som sagt så 
finns det alltid gränser. Vi försöker alltid att utgå utifrån kundernas behov. Vi kan 
exempel sitta här och anse att vi har en superintressant tjänst som borde imple-
menteras, men det krävs också att kunder måste vilja använda den också. Så 
därför har vi ställt in oss på att det vi lägger fokus på är det kunderna vill ha. 
Detta leder till att vi aldrig sitter och tycker att ”detta är något som är intressant 
att utveckla”, utan vi gör det kunden efterfrågar och därmed lägger resurser på 
de delarna istället. Sen finns det tillfällen där vi lägger oss och filar på kundkra-
ven. Ibland så finns det effektivare sätt att lösa frågan på och då vill vi gärna 
upplysa kunden om dessa alternativ.  
 
Det är väldigt viktigt att man alltid använder kunder för att bekräfta efterfrågan i 
nya tjänster. Vid exempel som utveckling av nya program så finns det fall där 
väldigt intressanta produkter har utvecklats men aldrig används eller har kommit 
ut på marknaden då behovet inte existerar. Vi vill att våra produkter används och 
utvecklas löpande. Därför så kollar vi alltid med kunderna om behovet finns där. 
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Finns det möjlighet att jobba på utvecklingen härifrån Sverige och vad är 
det ni gör på plats i Tyskland? 
 
Vi utför all utveckling härifrån, allt levereras via nätet med hjälp av molnet vi 
använder. Det vi gör på plats är saker som workshops, utbildningar och face to 
face-möten. Det är inte så att vi åker på plats och "skruvar" utan allt gör vi egent-
ligen här ifrån. 

 
Den här kundtjänstmjukvaran ni säljer, kodar ni något själv i den för att 
anpassa den? 

 
Både och. Vår applikation består av flera delar och det är integrationer med 
andra system. Vissa delar gör vi helt själv och andra delar integrerar vi och an-
passar dessa så dessa fungerar med varandra. Men allt levereras som en “säck-
tjänst” som vi kallar det. Vi försöker att se över det hela och där vi kan tillföra 
mest värde, dom pusselbitarna utvecklar vi själva. Om efterfrågan är till exempel 
mycket ”open source” ser vi till att knyta in det i applikationen. 
 
Vi har hört att era produkter även ska vara värdeskapande för er och kunna 
återanvändas i framtida projekt eller säljas till nya kunder. Hur ser det ut 
för den här typen av tjänsten? 

 
Om vi tänker tillbaka till det där med att lyssna på kunden. Om vi tar kunden i 
Tyskland som ett exempel, och tänker oss att de har ett väldigt specifikt behov 
vilket är att de vill att vi integrerar vår applikation med deras affärssystem. Funkt-
ionen ska fungera på det sättet som: När en support från företaget chattar med 
en anställd hos kunden, så ska chattloggen sparas i kundens affärssystem. Då 
tackar vi ja till beställningen och utför detta som ett konsultprojekt och levererar 
det som en anpassning i systemet. Men så kanske vi ser att vår kund B också 
har samma affärssystem. De kanske vill ha denna funktion dom med. Detta ger 
oss möjligheten att upplysa dom om detta och kanske eventuellt kunna sälja den 
till Kund B också. Oftast så finns behoven hos fler kunder.  
 
Hur och hur väl planerar ni projektet? Sker planeringen innan eller hålls 
den levande och uppdaterad under projektets gång? 

    
När vi strukturerar ett projekt så utvecklar vi en grundplanering som innehåller 
datum för start, drifttester och för leverans. Detta sätts väldigt tidigt men som 
sagt så kan det hända att det ändras. Vi tycker att det är viktigt att sätta datum 
på moment så att kunden vet om det samt när det sker leverans. Sen så krävs 
det att planeringen är levande och förändras ifall det sker saker.  
 
 
Har det hänt att ni har fått ändra på planeringen? 

 
Ja, givetvis. Ibland får vi skjuta driftstartsdatum. Vi är ju inte ansvariga på alla 
delar, det kan ju hända att kund ska flytta sitt kontor vilket kolliderar med ett satt 
moment. Då justerar vi i planeringen. 
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Hur många är ni i teamet som arbetar med projektet? 

Från företagets sida är vi två stycken, och från kundens sida är de fem. Men det 
är väldigt olika beroende på hur stor kunden är och vissa vill göra mer och mer 
saker själva då de har en stor IT-avdelning då det även stöds av vårt system. 
Vissa vill att företaget gör mer saker, men i dessa system kan de även göra allt 
själva. Den här kunden vill att företaget håller ihop projektet och leder det lite 
och hjälper de längs vägen. 
 
Har ni någon officiell ledare i teamet, eller är det bara någon som tar mer 
ansvar? 

 
Ja vi har en teknisk ansvarig och så har vi en leveransansvarig lite mer åt pro-
jektledarhållet då. 
 
Levererar ni en slutprodukt på slutet eller är projektet uppdelat i några dell-
leveranser?  

 
Det beror lite på vad vi ska leverera, vi kan ha det uppdelat i delleveranser men 
nu levereras det i en säcklösning. Det kan också vara att nu levereras steg ett 
och till hösten byggs en integration som är steg två och så vidare. Längs vägen 
kan det också vara delleveranser så det kan vara både och så att säga. 
 
När startade ni med projektet? 

 
Det här projektet startade vi upp i slutet på mars och vi går live i slutet på juni, 
det är då vi har huvudleveransen och projektet avslutas. Sen efter det kanske 
det kommer upp ett nytt projekt men då är just det här projektet levererat och 
klart. 
 
Hur går det till när ni gör en sådan tidsuppskattning?  

 
Vi vet hur mycket tid vi behöver genom att bara se på hur stort projektet är och 
så tar vi även in kundens feedback. Ibland vill kunden skjuta på tiden. Det här 
projektet skulle vi kunna leverera ut tidigare men kunden gör en flytt i det här 
läget för de vill lägga in lite extra dagar för utbildning. Vi lyssnar mycket på kun-
der också såklart, det är ju dom som är mottagare av vår leverans så vi vill ju att 
de ska vara riktigt nöjda såklart. 
 
Om man bara kollar på uppskattningen från ert håll, är det bara baserat på 
erfarenheter?  
 
Ja, precis. 
 
Ser du ut som att ni kommer hinna hålla tidsplanen tills i juni?  

 
Ja, det kommer vi att göra. 
Har det uppstått några problem och i så fall, hur har ni löst dem?  
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Det är klart, men vi kallar det inte riktigt för problem. Vi stöter på utmaningar som 
alltifrån kundens nätverk och information som vi inte får fram och så vidare men 
vi står längst fram på linjen och ansvarar för det. Sådana utmaningar kommer 
upp hela tiden men vi försöker hantera det och hanterar det snabbt så att det 
inte ska bli ett problem. Vi försöker vara tydliga och duktiga i våra saker och ta 
fram det i ljuset. Jag tror att saker blir problem när man inte tar tag i saker eller 
låter det ligga för länge. Det här är väl mer ett sätt som vi arbetar på och för 
dialoger med kunderna så att det bara blir utmaningar vi stöter på eller små kullar 
som vi studsar över. 
 
Är det någonting annat som varit en utmaning för er i projektet?  

 
Nej inte direkt, bara vanliga saker som att det ibland kan vara lite utmaning att 
få tag i rätt personer men det hör till och finns alltid, så skulle inte säga att det 
direkt är en utmaning 
 
Sätter ni upp mål och milstolpar i projekten och hur ser det ut då? 

 
Ja det gör vi, när vi sätter planeringen sätter vi upp mål och milstolpar, actions 
och klartider på det som behövs göras, men ganska enkelt i dagsläget skulle jag 
säga, finns mycket som kan förbättras där. Sen försöker vi följa upp det och 
hantera och prata på veckobasis hela tiden så vi är on track på det och så måste 
vi även fylla på det då det kommer upp massa nya saker i projektet också. Vi 
visar första delen och sen får kunden komma med feedback som ”Kan ni göra 
det här?” ”Kan ni lägga in det?” ”Kan vi göra det så?” och då måste vi snurra 
tillbaka det och hantera det tillbaka, så det är inte bara att köra på.  
 
Är det några principer ni följer med den här typen av arbetssätt och hur 
kom ni fram till den här strukturen när ni arbetar i projekt?  

 
Det är en blandning av utvärderingar av tidigare projekt, att hela tiden försöka 
göra någonting bättre. Man märker ofta vad man kunde gjort bättre som att ”Vi 
skulle ha involverat kunden i fas ett” och på så sätt kan vi förbättra oss lite hela 
tiden. Jag tycker egentligen inte det är så konstigt, det är ju mer att göra det och 
se till att vi gör det men sen kan man sätta många ord på det som modeord 
såsom ”agilt”, ”Scrum”, ”DevOps” i olika sätt att hantera saker och ting. Men vi 
försöker och givetvis ska man vara öppen och ta in allting men att utvärdera för 
ständig förbättring och att lyssna på dom som är i projektet, alltifrån medarbetare 
till kunder.  
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Har tidsplanen eller budgeten ändrats något sen starten av projektet eller 
har det ändrats något under tiden gällande projektet i Tyskland? 

 
Tidsplanen har varit samma sedan starten i det här fallet. Vi har en budget för 
projektet med antalet timmar och vad vi kommer att fakturera dem för uppsätt-
ningen, men sen läggs det till massa saker längs vägen och då kan det vara så 
att det här kommer innebära 20 timmar extra och då överenskommer vi givetvis 
det med kunden och sen rapporterar vi av timmarna månadsvis så att kunden 
ser och får det som är rätt. Vi försöker hålla en transparens så att kunden ser 
vad som sker och inte kommer sen och undrar ”Vad är det här?” ”Har ni gjort det 
här, det trodde inte vi?”. 
 
Har kunden velat lägga till funktioner och krav i det här projektet och vad 
kan det ha varit i så fall?  

 
I det här fallet så kan det vara, om man tänker sig en kundtjänstlösning så har 
vi en statistikfunktion så att man kan följa och mäta hur mycket samtal, chatt, 
och Facebook som kommer in till våran kundtjänst. Och då kan det vara så att 
”Vi skulle vilja ha en rapport som ser ut såhär också, skulle ni kunna ordna en 
sån?” eller ”Vi vill lägga till det här värdet, jag vill kunna se hur lång tid Petter 
suttit med Facebook-ärenden under en vecka”. Och det kan vi absolut ordna så 
då tar vi det tillbaka och tar in sånt hela tiden. Tydliga avstämningar involverar 
kunden i leveransen så att de ser vad dom ska få och vet att första juni är det 
ingen överraskning utan då kommer applikationen, mjukvaran, hemsidan, hur 
det ser ut att vara tydligt så att man inte får det i steg två. ”Jag trodde rapporten 
innehöll det här värdet?” Det är en sån sak som vi från början var mycket sämre 
på, att vi gjorde massa saker, gjorde, gjorde, gjorde och sen ”Här kunden får ni 
leveransen!”, ”Jaha, vara såhär det var?” Och då finns det risk att det dyker upp 
massa saker, sånt som går att lösa men att kunden trodde någonting annat. 
Kommunikation med kunden är jätteviktigt.  

 
I projekten, arbetar ni där med några strukturerade agila metoder och i så 
fall, hur?  

 
Nja, vi har en leveransmodell men sen har vi gjort lite agila övningar där vi tar in 
lite agila konsulter som har hjälpt oss med det också under månadsmöten. Vi 
försöker anpassa oss med att lägga in sådana saker, men jag tror att nyckeln är 
att hela tiden försöka utvärdera det man gör och hela tiden göra det lite bättre. 
Oftast är det ganska små saker, som att man missade något i ett projekt “ja vad 
vare då?”, eller “vi skulle gjort såhär för att förhindra det ”. Så att hela tiden för-
söka lära sig av det innan man går vidare tror jag är viktigt.  
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Finns det någon kunnig person inom agil systemutveckling på företaget?  

 
Nej det skulle jag inte säga, det finns ingen som har någon specifik utbildning 
eller ja, jag vet inte vad som definierar kunnig inom det. Men vi försöker att ta in 
sånt som vi tror och är bra som är bra från dom delarna i vårt sätt att arbeta men 
det är ingen som har direkt någon bakgrund inom det sen tidigare. Vi är inga 
proffs på något sätt, utan vi försöker bara att göra lite bättre hela tiden.  
 
I era projekt, hur väljs medlemmar till teamen? 

 
Medlemmar väljs både av tillgänglighet, det vill säga att det kan vara någon kon-
sult som är uppbokad på någonting och också vilka individer som är lämpliga för 
det här. Vet vi att Robert, han är riktigt sugen på ett sånt här projekt så väger vi 
in det också, det är mycket vem som räcker upp handen och vill vara med också 
på saker och ting. Jag tror också att ska man göra någonting bra måste man 
vilja, så det har vi ingen utmaning med. Men det är mycket med vad man vill och 
vara med och påverka själv. Vill någon följa med ner till Kenya nästa gång så 
kommer det inte stå någon och säga “Nej du får inte, det är Kalles eller Lisas tur 
nu.” Det är mycket om vad man vill också.  
 
Jobbar ni med att motivera era medarbetare på något vis, till exempel med 
after works och sånt?  

 
Det gör vi! Vi försöker att ha sådana saker löpande. Nu i morgon så har vi en 
brädspelskväll plus after work. Om ett par veckor igen har vi vad kallar för “Cv-
stuga” och after work, där vi uppdaterar våra konsult Cv:n så att dom är uppda-
terade hela tiden tycker vi är viktigt. Det är en ganska bra övning det där med att 
uppdatera sitt Cv, för man också upptäcker vad man gjort det senaste halvåret 
eller året och det är en ganska bra övning så man kanske förstår vad behöver 
jag utvecklas mer i inom? Och vi byter till nya häftiga lokaler här i Uppsala den 
första juni, så att ja after worker har vi löpande hela tiden och gör lite saker. Men 
det är inte bara after worker utan det kan vara en frukost också.  
 
Vad och hur dokumenterar ni i projekten? 

 
Dokumentation är jätte, jätteviktigt på lite olika ställen. Våran tjänst ska vara hyf-
sat standard och sen så finns det alltid en kunddokumentation vi har på kunden, 
vi har mycket dokumentation på våran “wiki”, vi har en egen wiki där vi försöker 
lägga in så mycket dokumentation som möjligt och där allt ska finnas egentligen 
där vi försöker standardisera saker med checklistor och hur man gör saker och 
så vidare. Men det finns alltid en unik dokumentation på kunden, där försöker vi 
alltid ha någon form av arkitekturbild, nån skiss och all nödvändig information 
som kan behövas där, och sen på vår wiki då.  
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Hur jobbar ni med ert förbättringsarbete för att hitta punkter där det finns 
utrymme för att bli bättre? Letar ni eller är det saker där man vet att en 
åtgärd behövs?  

 
Vi utvärderar alltid projekten. Vi har alltid ett projektavslut med kunden där vi tar 
in deras feedback. Vi har byggt ett litet system, så att efter projektet får kunden 
med ett sms svara på några korta frågor hur dom upplevde, och framförallt då 
mäter vi några saker, bland annat “överträffade vi dina förväntningar på pro-
jektet?” Vi vill ju alltid överträffa kundens förväntningar och leverera mer än vad 
man kanske trodde. Och det är en sån fråga som vi mäter bland annat då, så 
det mäter vi alltid då efter med kunden. Och sen så gör vi någon form av intern 
uppföljning också, ibland kan det vara en kopp kaffe och väldigt snabbt och 
ibland kanske vi behöver göra någon action att ”Vi behöver dokumentera det här 
framöver för att det ska fungera bättre för alla och hela företaget”. Så ungefär så 
försöker vi göra.  

 
Det ni gör i Kenya, liknar det projektet i Tyskland? 

 
Ja absolut, det är samma koncept men vi har inte riktigt kommit så långt med 
alla kunder i Kenya än, men det kommer vara liknande såna här kundtjänstpro-
jekt som vi har i Nairobi. 
 
 
Hur fungerar processen med att leverera mjukvaran?  

 
Kommunikation via webb, video och lite mail och sådär. Våra tjänster är ju en 
inloggning på en webbplats eller hemsida så kommer de åt allting. Mycket av 
arbetet på plats är att hjälpa dom att bestämma hur ska det fungera med works-
hops, vad ska hända när man trycker på “Jag vill chatta med kundtjänst på webb-
sidan” Hur ska det här fördelas ut? Applikationen är väldigt lätt att leverera men 
det om dom behöver hjälp med konfiguration, uppsättning och utbildning. 
 
Finns det inget rent tekniskt ni gör, som att till exempel koppla sladdar? 

 
Nej inte att koppla sladdar men det kan vara vissa saker i bakgrunden som dom 
behöver öppna upp i sitt nätverk så det finns sådana delar absolut. 
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Har ni stött på några större utmaningar nu i projektet i Kenya som skiljer 
sig från projekten i Sverige och Tyskland?  

 
Ja det har vi, flera stycket. I Östafrika är det svårare för oss att leverera tjänster 
över internet på grund av internetuppkopplingarna, svårigheten till datacenter i 
närheten är längre och det är längre svarstider och det gör att det blir svårare. 
företaget är inte internetoperatör eller telefonoperatör i Östafrika idag vilket be-
tyder att då behöver vi jobba med andra som göra det. Vår modell bygger mycket 
på att vi vill ta fullt ansvar, vi tror det är bra och att vi då kan göra en bra leverans 
till kunden, det vill säga när vi inte är beroende av någon annan. I Afrika behöver 
vi vara beroende av andra till en början så det är absolut massa utmaningar. Det 
är en väldigt intressant marknad och vi tror att vi är bra med våra tjänster där 
och att vi kan tillföra någonting, en enorm potential så det är jättekul och spän-
nande.  
 
Är ni först ut där med den typ av tjänst som ni levererar?  

 
Nej absolut inte men ibland kan man tro det eller att “Dom ni träffar där, vad kör 
dom idag? Har de gamla lösningar?” Men där kan jag säga att många av de 
företag har kommit mycket längre än vad svenska och nordiska företag har när 
det gäller IT, så att de skulle vara efter eller någonting stämmer inte alls. De är 
väldigt intresserade av att implementera IT och teknik. Jättespännande och kul 
att se hur de vill göra det och de hoppar över steg som vi kanske har företag i 
Sverige och Norden som gått via, superkul att se, de är verkligen långt framme. 
 
Hur fick ni kontakt med företaget i Kenya?    

 
I grund så var det att vi har en kund, ett svenskt företag som är globala som har 
verksamhet i Uganda, Ghana, Senegal och ett antal afrikanska länder. Sen har 
vi hjälpt dom med Tanzania, Uganda och nu i Ghana och sen så började vi titta 
lite om vart det var lämpligt att vi etablerar oss. Då dök Kenya upp som ett väldigt 
bra alternativ och då har vi tagit hjälp utav Business Sweden som är tidigare 
exportrådet som hjälper till med saker och ting. Så den vägen har det varit in till 
Kenya, och Kenya ligger ganska strategiskt bra för att sen ta de andra länderna 
som Tanzania och Uganda 
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I tidigare projekt, har ni känt av om ni överskridit deadlines med till exem-
pel leveranser till kunden?  

 
Ja absolut. Ett vanligt exempel kan vara att det krävs mer tid än vad vi trodde 
och att projektet blir dyrare för kunden. Där försöker vi göra att skulle det upp-
komma nya saker så är det transparens med kunden och att inte bara fortsätta 
jobba och sen skicka en faktura och då tycker kunden “Vad har hänt här? Det 
berätta ni ju inte”. Våga dra i bromsen och förklara för kunden att det här kan vi 
göra men det kommer krävas extra steg, det var inget som var med i steg ett, 
men vi kan göra det, vi kan leverera det men det kommer krävas extra tid. Så att 
det är en sån sak som är jätteviktigt att budgeten hålls för att kunden ska bli nöjd. 
Nyckeln är transparens, dialog och tydlighet med kunden och att inte bara 
stoppa ner huvudet i sanden och fortsätta jobba. 
 
Har ni dokumenterat felestimeringar i projekt? 

 
Inte på en strukturerad form, nej. 
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Bilaga B: Transkriberad intervju – 
informant 2 
 

Vad är din roll i företaget och vad arbetar du med?  
 
Min roll är inom operations och jag jobbar främst med leverans och support av 
våra tjänster till våra kunder. Det är väldigt blandat vad man gör, dels är det 
leverans av alla våra tjänster och sen är det lite utveckling av dem också, vida-
reutveckling där vi tar fram nya tjänster, följa upp med våra kunder “Hur känns 
det” och ”Fungerar det?” Sen har vi support pass men även att vi jobbar som ett 
team och hjälper varandra med olika ärenden.  
 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
 
Nu är det drygt 3 år, så sen i januari 2014 
 
Hur trivs du på jobbet?  
 
Det är inspirerande och utmanande och man lär sig hela tiden nya saker och 
man får träffa kunder och medarbetare.  
 
Hur ser en vanlig vecka ut för dig? 
 
Vi har ungefär en dag i veckan som vi arbetar med supportering av våra tjänster 
framförallt. Det innebär också att vi utökar då det kommer in att kunden vill ha 
mer av en tjänst så lägger vi till det och jobbar mer med det. Med en del av 
tjänsterna har kunden möjlighet att själv lägga till men det beror lite på vad de 
har haft för önskemål från början eller vad de har för kunskap och känner för vad 
de vill göra själva. Sen är det övrig support om det är något som sker i våra 
system, så det är övervakning och att vi agerar på om det händer något som 
sker som vi ser, så sådana saker jobbar vi i supporten under det passet. I övrigt 
så gillar jag att utveckla våra tjänsteområden som vi har tjänsteområden inom 
kommunikation, säkerhet, kundtjänstplattformen och inom servrar och moln-
tjänster. Så vi jobbar med att dels utveckla dem tjänsterna och att underhålla 
dem, så det är en del sånt jobb som måste ske varje vecka. Sen är det leverans 
om vi inför nya avtal eller utökar avtal som vi har vid större jobb, så planerar man 
in och jobbar med dom, så det är också sånt som brukar vara varje vecka. Sen 
är det följa upp och träffa kunder, uppföljningsmöten eller avstämningsmöten om 
leveransen och sådana saker. Så det är det jag jobbar med.  
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Vem strukturerar ditt schema? 
 
Ja jag lägger upp en hel del av min arbetstid själv och det är väl egentligen bara 
supportpasset som jag har möjlighet att påverka själv vilken dag jag vill ha det 
men den dagen är låst till att arbeta med de uppgifterna. Vi försöker att hålla det 
till en struktur att per kvartal så att vi jobbar med support en specifik veckodag 
varje vecka som jag planerar runt och sen sätter in i de övriga uppgifterna. Alla 
i operations deltar på olika sätt, en del har en och en del har två dagar i veckan. 
Vi har alltid supporttekniker tillgängliga under kontorstid och sen har vi även pre-
miumtid. Så vi finns tillgängliga dygnet runt året runt för våra kunder beroende 
på vad de har köpt för avtal. Det finns alltid någon tillgänglig.  
 
Finns det möjlighet till att få utbildning för att få mer kompetens inom om-
råden? 
 
Absolut, dels kan man ta hjälp internt och vidareutbilda sig inom olika områden 
eller via externa parter, så det finns absolut möjlighet. Det är upp till var och en 
att bestämma vad man behöver och det är beroende på vad det handlar om. 
Avsätter man till exempel tid för självstudier eller att man vill köpa någon utbild-
ning, men den dialogen har man i så fall själv och det är något man får driva 
själv hela kunskapsutvecklingen. Sen så har vi halvårsvis och även kvartalsvis 
uppföljning med en mentor där vi ser hur vi jobbar mot mål, så det är dom bitarna 
som håller vår utbildning eller kunskapsökning rullande varje år.  
 
Vi lagt upp det så att alla på operations och alla konsulter har ett eget cv som vi 
hela tiden uppdaterar och underhåller där vi lägger till nya kunskaper där varefter 
som de kommer in, framförallt då inför vår uppföljning som vi har halvårsvis. Vi 
har en karriärstege där vi viktar in olika kunskapsområden och både sig själv för 
egen del men även i en grupp som jobbar med min kunskapsutveckling och min 
karriär. Då viktar man in sig i den matrisen och då ser man hur man ligger till. 
Till det har vi även en lönetrappa som följer med i den matrisen.  
 
Känner du att ditt arbete är flexibelt?  
 
Det skulle jag vilja säga att det är. Det är flexibla arbetstider och flexibelt vad jag 
vill göra och vad jag vill hämta in mer kunskap kring och bli mer specialiserad 
på. Eller om vii säger att det är något speciellt intresse som jag skulle vilja driva, 
det är flexibelt att jag själv kan driva all utveckling.  
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Hur skulle du beskriva företagskulturen?  
 
Jag skulle framförallt beskriva den som platt organiserad. Att vi alla har mandatet 
och att vi alla ska ta oss den rollen att vara ledande inom de olika uppgifter som 
vi jobbar med. Att vi själva ska äga våra uppgifter från början till slut. Att man ser 
till att det man påbörjat blir levererat och avslutat på ett bra sätt och sen att man 
följer upp att det blev en bra leverans vad det nu än är, om det är någon liten 
sak man ändrat eller om det är ett större projekt. Ägandeskapet ligger hos alla 
på något vis beroende på vad man jobbar med, det finns inte någon som be-
stämmer att “Du kommer att jobba med det här nu och det här sen”, själva sche-
maläggningen i det stora hela sker kollektivt i med de möten vi har varje vecka 
men där har man all möjlighet att påverka, det är inte så att det är en person 
som styr eller att vi har några gruppchefer eller någonting sånt.  
 
Är det under mötena ni få välja vad ni vill jobba med eller får reda på vilka 
uppdrag som finns?  
 
Ja det kan man säga om det kommer in nya projekt och så beroende på vad 
man har för kunskaper men framförallt vad man är intresserad av. Det är bara 
att hojta till att det här skulle jag vilja göra, man känner själv vad man matchar 
mot för projekt också. Eller framförallt är det så kanske att “jag är sugen på att 
lära mig om det här tjänsteområdet” och då är det ett perfekt projekt att gå in i 
som en del av i alla fall och snappa upp av kollegor man jobbar tillsammans med 
i ett nytt projekt.  

 
Den platta organisationskulturen, är det något som alltid funnits eller är 
det något som hela tiden utvecklas?  
 
Nej det är något som har funnits hela tiden tycker jag i företaget så länge som 
jag har varit med och min uppfattning är att det har varit så sedan starten, det är 
ingenting som har bestämts nu vartefter, det har varit en tanke från början. Sen 
har den kanske utvecklats i tankesättet och tydliggjorts i olika former och skrivits 
ner. Vi har en skrift som heter “Vår väg” som en av grundarna har skrivit hur 
tankarna har varit och lite så. Så det finns lite mer konkretiserat i punkter och 
text lite mer nu än vad det kanske gjorde från början, då var det mer ett mindset 
man hade men som kanske inte var nedskrivet.  
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...Är det några förändringar i det här som du själv har upplevt?  
 
Framförallt att vi växer och blir fler, det är där man märker det mest. Men sen så 
har vi behållit den öppna kulturen som vi haft sen början, det tycker jag verka 
finnas kvar hela tiden även om vi blir större. 
 
Vi växer ju inte genom att ta in något extern kapital eller så heller utan vi växer 
utefter vad vi levererar för resultat, vi har en stadig tillväxt och vi har inte “trim-
mat” organisationen genom att stoppa in mer pengar utifrån utan det har växt på 
ett naturligt sätt ganska bra. På vissa områden växer vi kanske lite snabbt och 
man hinner inte riktigt med allting men samtidigt går det på ett bra sätt framåt. 
Det är en tydlig utvecklingskurva och det känns tryggt med den sortens utveckl-
ing, att man inte tar in extern finansiering.  
 
I projekten, arbetar ni där med några strukturerade agila metoder, isåfall 
vilka och hur?  
 
Inte just något som jag kan sätta fingret på att “vi gör så och så”. Framförallt när 
man inleder projekt som vi fått in från vår säljadministration att man har ett inle-
dande möte med kunden där man definierar vad projektet handlar om och att 
man sätter upp olika mål, delleveranser eller vad det nu kan vara som man job-
bar mot. Sen att man följer upp hela tiden hur dom här leveranserna löper mot 
målsättningarna. Oftast är det ändå datum som vi jobbar emot för att kunden har 
ett önskemål om leveranstillfälle. Men sen vilken metod vi använder är nog 
ganska svårt att säga faktiskt, det är ganska blandat. 
Rent praktiskt hur man gör, det är väl allt ifrån att dra upp det här på en 
whiteboard om vi är en större grupp, eller om man har en mindre grupp och 
kanske inte sitter på samma ställe så kan vi ha någon form av lista som vi skickar 
fram och tillbaka med vad vi jobbar med nu och olika mål som kommuniceras, 
både mot kund och internt, även mot externa parter. Det kan finnas andra som 
levererar vissa delar också. Vi har oftast en kund som har en befintlig lösning, 
de har kanske kommunikationstjänster, nätverk och sådär men vi ska in och 
leverera våra tjänster, då är man kanske beroende av en annan IT-avdelning 
eller någon extern part som jobbar med det så man får väva in dom delarna i 
projektet också. Se till att dom vet vilka leveranstider dom behöver förhålla sig 
till på olika delat, det kan vara att man behöver ställa in saker i nätverket för att 
våra tjänster ska kunna komma fram så det är mycket sånt så att en projektle-
dare alltid finns med som sköter dom stora momenten, så måste det ju vara men 
det kan ju vara så att man delar upp projektledar-rollerna så att “jag jobbar som 
projektledare på den här sidan” och någon annan jobbar med andra bitar. Att 
man ändå har gemensamma möten och spikar ihop allting.  
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Finns det någon kunnig person inom agil systemutveckling på företaget?  
 
Jag skulle vilja säga att det finns några som är jätteduktiga på att hålla kommu-
nikationen så att säga, att man bjuder in till att “vem vill göra det här?” och att 
man har den förmågan och det mindsetet att man jobbar så. Att man kommuni-
cerar ut vad man vill jobba med och vem som vill göra det här. Så jag vet inte 
riktigt, det finns väl ingen hos oss som har kunskap liksom inom agilt arbetssätt 
utan det är nog mer utefter sånt som man har hört och sett inom organisationer 
på annat håll eller snappat upp från universitet och så, det är ingen som är spe-
cialiserad på det på nått sätt. Det är väl kulturen hos oss som gör att man har de 
tankebanorna ändå i sig från den företagskultur vi jobbar i.  
 
Tror du att strukturerade agila metodiker kan vara positivt att utveckla 
inom företaget?  
 
Jag tror att det skulle vara intressant för då kan man tydliggöra litegrann vad 
som är bra i olika sammanhang. Att vi har, beroende på vilken typ av projekt, att 
vi har en strategi att jobba med som ett team och att man har kunskap bakom, 
att man vet att “den här metoden är jättebra för den här delen i projektet”, det 
tror jag är värdefullt och att det kan korta ner olika beslutsprocesser under pro-
jekten. Så har man någon form av vetenskaplig grund i bakgrunden att ta med 
sig så tror jag att det är positivt för oss.  
 
...Tror du att företaget är öppen till nya agila metoder? 
 
Absolut, det är jag helt övertygad om.  
 
Vad är din syn på ledare? Vad gör en ledare på företaget?  
 
Framförallt att man har en struktur som är tydlig från början, “Hur ska vi angripa 
den här utmaningen?”. Egentligen är det väl det, att man har ett strukturerat 
arbetssätt och att man håller tidsramar och har en agenda som man jobbar efter 
och som håller. Ser till att planeringen funkar så att det känns tryggt både för 
kunden och för oss i projektet, framförallt de bitarna. Sen också att man är lyhörd 
och ger möjlighet till alla som är med i projektet att få jobba med att utveckla 
projektet också på sätt som man önskar, att man får vara med och välja vad man 
ska jobba med i projektet utefter vilka områden man är intresserad att ta hand 
om och så vidare.  
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Tror du det är viktigt med en ledare som har kunskap inom agil systemut-
veckling?  
 
Jo det skulle jag vilja säga, men sen kanske inte vi alltid vet vad vi jobbar med 
för typ av agilt arbetssätt men att man ändå har någon typ av agilt arbetssätt, 
det är ju viktigt. Så att vi skulle ju säkert behöva mer kunskaper kring de här 
arbetssätten, “Vad är det vi gör?”,” När vi gör på det här sättet, vad är det för 
agilt arbetssätt?” Kan vi ta inte lite mer av det och utveckla? Kanske ta in lite mer 
extern kunskap kring det arbetssättet så att man utvecklar de arbetssätten vi 
jobbar med?  
 
Det talas mycket om möjligheter och att man endast ska göra det som är 
kul på företaget och att ni även har fri valmöjlighet över de projekt som ni 
arbetar med, men tycker du att allt du gör kul?   
 
Haha nej inte alltid då men så är det ju. Vissa saker är kanske inte det roligaste 
men det är en utmaning i sig i hur man hanterar något som inte funkar eller en 
kontakt med en person som är upprörd över någonting, sådana saker kan vara 
en utmaning som både är positiv eller negativ. Men ibland är det så att det är 
någonting som inte funkar och det är inte alltid så att det går så fort att lösa det 
som kunden önskar. Det är ganska sällan ändå som man stöter på någon som 
är förbannad eller så, men det finns ju en viss förståelse för att en del saker inte 
funkar ibland.  
 
 
..Då det är någon som blir upprörd, är det beställaren själv eller är det nå-
gon som jobbar på det företaget?   

 
Då är det nog inte i någon leverans utan det kan vara något dagligt i driften, att 
det har blivit någon störning, det är då det blir känsligt. Det är sällan ändå som 
jag tycker att man upplever något sånt, men sen är det väl om det är mycket att 
göra. Det är inte alltid det är roligt om det är stressigt och man får många upp-
gifter på sig som ska lösas, då kan det vara jobbigt också men annars tycker jag 
att det är jättekul. Det går upp och ner och det är positivt och negativt i kontakten 
med människor, och det är positivt och negativt med arbetsuppgifter och att det 
kan bli väldigt lite att göra ibland. Man får försöka strukturera upp sin arbets-
vecka så att det går att fördela ut det här jobbet så att det blir ett jämt flöde.  
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Jobbar du i något projekt för tillfället? 
 
Ja, det gör jag nästan alltid, det finns alltid någonting. Just nu så jobbar jag 
ganska mycket med kommunikationsprojekt som jag har, alltså att koppla upp 
kontor på olika sätt, framförallt trådlöst. Så det är kontorslokaler som vi ansluter 
via wifi helt enkelt. Och vi har lite utveckling där kring hur man boardar en de-
vicer, en mobiltelefon eller dator på det här nätverket. Så det är både lite utveckl-
ing och sen är det leverans på sådana projekt som vi håller på med just nu.  
 
...Är det bara externt med kunder?  
 
Lite internt också, men framförallt är det externt. 
 
Är det tydligt att veta var i projektprocessen ni befinner er och hur vet man 
det?  
 
Ja det är tydligt för vi följer upp gemensamt varje vecka var vi befinner oss i olika 
projekt. Så vi har en struktur för att samla alla projekten och det finns tidsramar 
på projekten, vi har någon form av kommentar varje vecka på hur man ligger till, 
detta gör att vi följer upp veckovis på allting som vi gör. Man har en god bild av 
vilka som ingår i olika projekt och vad vi har för tidsramar, budget och så vidare, 
så det finns klart och tydligt vart vi är.  
 
..I den här projektprocessen, hur vet ni vart ni befinner er om det till exem-
pel har gått halva tiden av ett projekt, hur kollar ni det?  
 
De som ingår i projektet har en egen struktur och det kan vara lite olika, man 
kan använda externa tjänster för att hålla struktur på projektet, det beror på hur 
stort det är. Jobbar man i mindre format har vi excel där vi har lagt upp en ka-
lender med saker i projekten och strukturerat det, så det är väldigt individuellt 
beroende på projekten hur vi följer upp saker inom projektgruppen. På det större 
planet, om vi kolla på hela operations så har vi veckomöten med en gemensam 
plattform där vi tittar på hur vi ligger till och vad vi har för slutdatum. Så man 
kanske inte ser exakt om vi kommit till hälften, men man ser alla fall vart det 
ligger till just nu.   
 
Når information om kunden fram till alla i teamet?  
 
Om vi har levererat en tjänst till en kund så är det någonting vi åtminstone näm-
ner dagligen och veckovis när leveransen är igång eller när den precis har skett. 
Så att när projektgruppen börjar lämna över till att det ska supporteras och är 
driftsatt så får vi allihopa en heads-up inom operations, vi som jobbar inom sup-
porten. Är det större saker så tas det upp veckovis så att de sakerna också kom-
mer med. 
 
  



Att lokalisera och åtgärda brister i 

agila projekt - En undersökning med 

hjälp av kritiska faktorer samt 

dimensionerna i projekttriangeln   

Jonathan Seing och Matilda Wiklund   

2018-06-11 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  

74 

..Måste man vänta till veckomötet för att få reda på sådana förändringar?  

 
Vi använder oss av en plattform för att hålla koll på våra verksamhetsområden 
och våran support, så vi har en intern kommunikation där vi skriver mycket. Så 
om man är intresserad av ett område så kan man se att det händer saker med 
kundtjänst-plattformen och utvecklingen av den eller så vi kan ju följa det vi job-
bar med på olika håll ändå. Om vi vill kan vi gå in och titta och se vilka frågeställ-
ningar som är uppe. De flesta sitter på olika håll och är upptagen med någonting 
så går man kanske inte och pratar med varandra utan så skriver man istället en 
fråga i gruppen som har med tjänsten att göra och så får man ett svar där. Så 
då kan följa vad det är som sker just nu. Dock lägger vi inte upp att projektet har 
en egen kommunikationskanal där så alla kan gå in och se hur projektet ligger 
till, det har vi inte gjort iallafall. Då får vi i så fall veta veckovis.  
 
Hur ofta och vilka är det som har kontakt med kunden? 
 
Många ställen kanske det bara är sale-organisationen som sköter kontakten 
med kunden men här försöker vi att vara med både från operations och sales 
när vi träffar kunderna som är lite större och viktigare. Vi har försökt definiera 
vilka kunder vi vill jobba extra mycket med och tillsammans med dem utveckla, 
så vi har ett fokus vissa kunder och där framförallt är vi med från alla delar inom 
företaget så att vi får samma möjlighet att lyssna på kunden och se vad de gör 
och vad de har för utmaningar. Det tror jag är jätteviktigt, annars kanske det bara 
kommer från sale-organisationen att de inte har förstått det riktigt på samma sätt 
som kunden vill, om man istället tillsammans med operations analyserar läget 
blir det en annan dialog internt hos oss som man kan utveckla, och även kun-
dens tjänster i slutändan. Så det är jätteviktigt att man inte förlitar sig på att det 
är en viss person som kommunicerar med kunden, utan att det är lite olika per-
soner. Vi får in jättemycket enbart inom supporten så vi har stora möjligheter att 
vara lyhörda och då är det operations som är inblandade. Därifrån kan man ta 
vidare både operations och sales på att utveckla kunden på olika sätt.  
 
..Sker den här kontakten med kunden kontinuerligt då?  
 
Ja, vi har på fokus-kunderna iallafall att vi försöker hålla en agenda med möten 
på nått sätt, om det är via telefon eller fysiska möten, så finns det en planering 
att gå efter när man ska träffa kunden och hålla den dialogen levande.  
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Hur sker kommunikation inom teamen? Värderas något kommunikations-
sätt högre än något annat?  
 
Vi har många kommunikationssätt, framförallt så är det fysiska möten som bru-
kar vara effektiva, iallafall när man jobbar med de bitar som har med projektet 
att göra. Sen kan det bli restid och lite annat prat och sådär, men när man jobbar 
fokuserat så är ju det effektivaste sättet att träffas. Annars så har vi olika kanaler 
för att skriva medier emellan varandra när vi har kört fast i något, så inom pro-
jektet kommunicerar man direkt med dem som ingår i det projektet. Det är en 
typ av chatt vi kan använda, vi har en projektkalender, vi har de traditionella 
vägarna med samtal och videosamtal man kan köra direkt på datorn för att prata 
med varandra och visat delat skrivbord, så man kan visa varandra vad det är 
man gör och vad man har en utmaning med. Så det är de kommunikationsvägar 
som finns men vi försöker att använda allt egentligen. Det är mail, telefon, chatt, 
dela skärm och att träffas.  
 
Hur ser ni på kompetens inom ett projektteam?  

 
Lite så är det att man försöker ta dem som har erfarenhet och intresse av det 
projektets frågor. Men vi försöker också ta in de som är intresserade i projekten 
på nått sätt så att man får möjlighet att lyfta andra också, att man kan få en 
kunskapshöjning på andra håll också. Vi försöker matcha så att projektet ska må 
bra och nå sitt mål och man behöver ta in kompetens så att man vet att projektet 
kommer landa men sen att vi också får en intern kompetenshöjning också, att 
man försöker sy ihop det. Vi har våran karriärstege där man försöker definiera 
vad för intresse och att man också jobbar att matcha mot olika projekt så att man 
får sitt intresse att blomma på rätt sätt.  
 
 
Hur fungerar samarbetet i team? 
 
Det är så olika när personkemi också är inblandat. Det som är viktigt för att det 
ska fungera bra är att man har en bra struktur när man är flera och att man har 
en agenda med bra struktur där. Vi har väl haft alla möjliga upp och ner på dom, 
att det har funkat både bra och dåligt, bra eller mindre bra. Svårt att säga sådär 
generellt. Vi jobbar alltid för att det ska bli bättre och att vi ska få en bättre pro-
jektledning. 
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...Gör ni några övningar för att öka samarbetet eller för att bli bättre på det?  
 
Det är både att vi har jobbat väldigt strukturerat kring ett visst arbetssätt och vilka 
metoder vi kan använda har vi kört på några olika utbildningstillfällen där vi har 
gått igenom. Sen har vi gjort olika former av teamwork-övningar på annat sätt 
också bara för att lära känna varandra och det kan ju vara helt utanför verksam-
heten att man gör olika saker tillsammans. Känner man varandra väl så är det 
lättare att förstå varför det blir så olika i olika situationer. Sen vilka arbetsmetoder 
vi har går vi också igenom ibland, att vi pratar om det tillsammans “Vad ska vi 
ha för arbetssätt under tiden?”. Eller någon kick-off, så vi har alltid någon sån 
punkt med och kontinuerligt under året är det flera sådana tillfällen där man för-
söker lyfta de frågorna också. 
 
...Tycker du att det är en effektiv metod att ni har en chatt tillgänglig för att 
kontakta varandra inom projekt-teamen?   
 
Ja det kan jag tycka för att då får man välja att när man jobbar med en viss bit 
så kan man hjälpa varandra om man har kört fast på olika saker, så jag tycker 
det är ett bra sätt. Sen kan man stänga av den om man vill fokusera och jobba i 
två timmar med någonting utan att bli störd, då är det bättre än att någon sitter 
och ringer om det inte är akut för då ringer man ändå. Men är det strukturerat 
arbetssätt och man har tid på sig så finns det och det tycker jag är bra. Framför-
allt så kan man dela all information som finns både internt och externt, det går 
att skicka bilder, länkar, dokument och dela skärmar.  

 
Vad och hur dokumenterar ni i projektarbeten?  

 
Det vi dokumenterar är ju egentligen vad projektet innehåller. Saker som data 
som vi måste utgå ifrån. Sedan är det också möten med kund som dokumente-
ras så att vi får med alla punkter vi har pratat om. Sen så dokumenteras leve-
ransen vartefter, till exempel om vi har utvecklat något en annan kund kan har 
användning för, då dokumenteras det internt. Så vi har samma information till 
nästa gång vi vill leverera samma tjänst. Dels hur den sätts upp och dels hur 
den ska levereras. Så vi gör mycket dokumentation hela tiden. Sedan så har vi 
en kundbild där vi också dokumenterar, avtal, vad de har köpt för tjänst, hur man 
hanterar specifikt för den tjänst man levererar och vad för uppgifter man måste 
ha för den kunden. Så det dokumenterar vi på den kunden. Detta så att vi har 
alla inloggningsuppgifter.  
 
  



Att lokalisera och åtgärda brister i 

agila projekt - En undersökning med 

hjälp av kritiska faktorer samt 

dimensionerna i projekttriangeln   

Jonathan Seing och Matilda Wiklund   

2018-06-11 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  

77 

Hur och hur väl planerar ni projektet? Sker planeringen innan eller hålls 
den levande och uppdaterad under projektets gång? 
 
Planeringen den uppdateras under projektets gång, beroende på hur pass kom-
plext det är och hur lång projektet är. Det beror alldeles på vilket typ av projekt 
det är också. Desto mer delar desto mer uppdateras det. Det är något man går 
tillbaka och tittar på, vad vi har sagt och vart vi ligger till. Så är det alltid. Oavsett 
hur stora projekten är så har vi beroenden som vi måste se till, man är beroende 
att ha resurser, underleverantörer och många andra saker så planeringen måste 
vara levande hela tiden. 
 
Gör ni någon översiktsplanering? 
 
Ja det gör vi, vi sätter upp ramarna för arbetet. Så vi har någonting att utgå ifrån.  
 
Vem är det som utför projektplaneringen? 
 
Det är någon av oss som blir utsedd till projektledare. Det är den som håller i 
den delen. Men det görs med gruppen också och kunden. Så alla är inblandade 
på något sätt. Projektledaren ser till att den hålls uppdaterad och ser till att bjuda 
in folk till olika former av möten för att titta på hur vi ligger till. Någon måste vara 
sammankallande och se till att informationen uppdateras. 
 
Har det hänt att ni har fått ändra på planeringen? 

 
Ja, framförallt om det är att vi har sagt vi har en leveransdag och är det någonting 
vi ser att det inte kommer att hålla. Så det krävs att vi framförallt har kontakt med 
kunden och säger att vi har utmaningar och vi inte kan leverera på den här tid-
punkten, så man uppdaterar kunden med det. Är det någonting man kan på-
verka, man kanske måste lyfta något till ett senare projekt för att kunna leverera 
iallafall någonting till det datumet. 
Då ser man ganska tidigt att det är så. Man får den planeringen klar ganska tidigt 
men kommer kanske stöta på saker med vägens gång, det finns hinder på 
vägen. Det kan ju hända att en internetleverantör, de har sagt att de ska göra 
klart till den veckan men sen så är det inte så. Då kan man få saker sent som 
överraskar. Men då går ju ofta att lösa, man kan hitta på andra sätt att lösa det 
mesta på, alltså temporärt. Oftast tycker jag att vi har hållit den stora ramen, 
med leveransdagen. 

 
Levererar ni en slutprodukt på slutet eller är projektet uppdelat i några dell-
leveranser?  

 
Ja det gör vi, oavsett hur stor projektgruppen är så har vi delar, så man gör ju 
det som delleveranser. 
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Är det fungerande delleveranser? 
 
Ja det stämmer nu mer och mer så vi försöker se till att vi får en delleverans i 
början där man kan få in kunden på en gång, så de får se på den så att de kan 
kolla på någonting, såhär ser det ut. Detta så de kan börja jobba i gränssnittet 
eller vad det nu är. Så måste det fungera också. Sedan får man in feedback 
vilket är positivt. 

 
Prioriteras funktioner inför en leverans och i så fall hur? 
 
Vi försöker göra det i dialog med kunden, beroende på vad kunden vill. De flesta 
vill se någonting i ett tidigt stadium så man kan behöva agera på något man vill 
prioritera så det inte blir mer jobb senare. Ju oklarare ett projekt är desto 
viktigare är det men en tidig delleverans. Så är någon tjänst som är helt ny, så 
vill man gärna ha en tidig delleverans så att man har feedback direkt. När det är 
tjänster man jobbat med tidigare så kanske vi kan känna oss mer trygga, för vi 
har en demo vi kan visa som är ganska lik, så kunden kan få se den tidigt, kanske 
till och med innan projektet drar igång. Då har man en annan målbild, för då vet 
kunden också vad det är vi kommer att utveckla.  

 
Sätter ni upp mål och milstolpar eller har ni något annat namn för dessa? 

 
Ja, vi sätter upp sånt och leveransdatum.  
 
Har ni tydliga mål? 

 
Ja, oftast. Det är olika, man måste ju ha ett mål. Så är det. Annars går det inte. 
Sen om det är en ny tjänst, då är det oftast lite svårare och se exakt vad målet 
består av.  
 
Hur estimeras tid?  
 
Oftast är det att man har erfarenhet, till exempel: den här typen av projekt brukar 
ligga på den här tiden, då man kan sätta tid redan då när man säljer tjänsten 
från början. Men är det mera oklart att det är någonting helt nytt, då går man in 
i ett internt samtal som möten så tittar man på projektet och diskuterar vad man 
tror. Diskussion och erfarenhet det blir det man väger samman.  
 
...Så är det bara utefter diskussion och erfarenhet man uppskattar tiden? 
 
Ja, sen så när vi tar in externa partners så måste man titta på vad har de för 
leveranstider. 
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Har alla i teamet möjlighet att uttrycka sig om estimeringen på tiden? 

 
Ja, det har man absolut. Vi får alltid med den aspekten i allting: när tror du att 
det kan vara klart? Om man jobbar med någon som har kompetens inom ett 
område till exempel att de ska utveckla något, så får de också komma tillbaka 
med när de tror att det kan vara klart. Så alla är inblandade med att få säga sitt.  
 
Hur och vem uppskattar kostnaden för ett projekt? 
 
När tjänster har blivit mer etablerade och vi vet att fler efterfrågar dessa, då har 
vi en prislista som vi försöker hålla oss till från början. Där i listan står även hur 
mycket tid som måste avsättas för att göra jobbet. Så det är det man kör på, sen 
så är det ju samtal med kunden. Köper de det där? Eller är något annat de är 
villiga att betala. Om det skulle vara något oklart, då tar man bara tillbaka frågan 
internt då och diskuterar med de som ska utveckla tjänsten. Men ibland så är 
projektet helt nytt, då måste kostnaden kanske tas med andra leverantörer och 
internt också. Då blir det lite mera en fråga av känsla, vad har man för erfaren-
heter?  
 
Brukar ni leverera i tid? 
 
Ja det skulle jag säga. Det som är svårast är kanske när det gäller infrastruktur 
som inte finns sen tidigare. Till exempel: om det är att någon måste gräva ner 
fiber, då är det svårare att leverera exakt på tid. Sen kan det också vara att 
någon leverantör, som man känner till att: De har svårare på att hålla tiden.  
Men jag tycker att vi brukar hålla på tiden vi har sagt. 
 
Hur vanligt är det att ni får flytta på en leveranstid?  
 
Det är inte så vanligt. Vi har ju ingen statistik på det, men i vanliga fall så brukar 
vi hålla tiden eller levererar tidigare. 

 
Från ert håll, vad tror du kan orsaka att ni inte uppfyller estimeringen gäl-
lande tid? 

 
Det skulle kunna vara att vi inte har resurserna då är det framförallt personal 
som inte har haft möjlighet att jobba med projektet i den utsträckning man hade 
tänkt från början då. Sen kan det vara så att är det saker som är nytt att utveckla 
som vi kanske inte har kunskap kring, då kan det hända att man bedömer lite fel 
på tidsåtgången. Sen så när det är så att man ser att man kanske inte kommer 
att hinna med. Då får man ta och växla upp under en period då, så att man 
hinner. Sedan kan man växla ner senare. Teamet får sköta leveransen på ett 
snyggt sätt. Ibland kan det också vara så att man måste plocka in från externa, 
en konsult till eller så. Såna saker händer också. 
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Bilaga C: Transkriberad intervju – 
informant 3 
 

Vad är din roll i företaget och vad arbetar du med? 

 
Min roll är i företaget är vad vi kallar försäljning och affärsutveckling, man kanske 
kan se det som att i andra företag kallas det key account manager eller något 
liknande. Så jag ansvarar för kundrelationer, och för den här enheten (kontoret 
i Sundsvall) ansvarar jag över tillsammans med informant 2 och ser till att den 
ska växa och må bra och tar hand om de kunder vi har. Det handlar både om 
befintliga kunder, att bearbeta dem och att de är nöjda och glada på alla sätt och 
vis samt även nykundsbearbetning också. Det är ett ganska brett område skulle 
jag säga.  
 
Hur länge har du arbetat på företaget?  

 
I ett och halvt år ungefär har jag varit på företaget. Så den fjärde januari 2016 
tror jag att jag började om jag inte minns helt fel.  
 
Hur trivs du på jobbet?  

 
Jag trivs väldigt bra, det gör jag. Jag har inget negativt sådär, jag trivs jättebra 
och det är en tjänst där jag planerar dagarna och veckorna själv så jag styr och 
ställer över dom helt och hållet själv. 
 
Även om du har ett väldigt flexibelt schema och får bestämma mycket 
själv, kan du berätta hur en typisk vecka kan se ut för dig? 

 
De kan se väldigt olika ut, men oftast brukar det handla om att träffa kunder. Det 
kan vara befintliga eller det kan vara nya kunder. Vi är ute och nätverkar en hel 
del i olika typer av nätverk där det kanske är något kvällsmingel, något 
seminarium eller en mässa. Så det är oftast något sådant som sker, kanske inte 
varje vecka men vi försöker att vara delaktiga i den typen av forum som vi tycker 
är intressanta här runt omkring. Sen är det mycket att hålla koll, med de befintliga 
kunderna kör vi driftavstämningsmöten där vi kollar hur deras tjänster har funkat, 
vi återkopplar lite grann i vårat ärende av hantering av system för att se om det 
är något som skett, är det något som sticker ut eller har det varit driftstörningar? 
och så går vi igenom dem. Även har vi punkter som går ut på att utveckla deras 
befintliga system, vi vill att de ska köpa mer tjänster av oss och vi hittar ofta nya 
vägar som gör att det förenklar för dem, så det är mycket planering och sådana 
saker också.  
 
 
Känner du att ditt arbete är flexibelt?  
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Ja det skulle jag säga, det är ganska flexibelt.  
 
Hur pass platt skulle du säga att företaget är? Är makten och inflytandet 
jämt fördelat?  

 
Jag har arbetat på en del andra företag innan och jag tycker att företaget är en 
väldigt platt organisation. Jag har inte riktigt stött på den formen tidigare utan då 
har det varit mer styrt av chefer, mellanchefer och så vidare. Så tycker jag inte 
att det är här, utan det är en väldigt platt organisation, alla är vi ganska delaktiga 
i de beslut som tas, vad vi ska jobba med, vilka tjänster vi behöver och hur ska 
vi ta företaget framåt. Sen blir det ju såklart att de som har jobbat lite längre har 
mer erfarenhet och lite mer inflytande men man har ändå möjlighet att påverka.  
 
Vad upplever du för skillnader i hur det är att arbeta inom en sådan platt 
organisation jämförelsevis med dina tidigare jobb med en mer hierarkisk 
struktur?  

 
Framförallt så är beslutsfattarprocessen betydligt snabbare i den platta 
organisationen. Det är lättare att kunna samarbeta och att kunna ta saker framåt. 
Så det tycker jag är väldigt positivt.  
 
Är det några märkbara skillnader i kulturen mellan er anställda beroende 
på om det är en platt respektive hierarkisk organisation?  

 
Den platta organisationen som är bidrar väldigt mycket till företagskulturen 
också. Hur man förhåller sig till varandra, hur man samarbetar och hur man gör 
olika saker. Tidigare kanske man har fått en företagskultur presenterad på 
papper, att det är “såhär vi ska tänka” och det är “såhär vi ska göra”. Vilket gör 
att det är någon ledning som har tagit fram en kultur som man tycker ska passa. 
Inom företaget tycker jag snarare att det är medarbetarna, deras förhållningssätt 
till varandra, vad man är intresserad av - det är det som bygger kulturen. Och 
det är det som vi är lite stolta för och också det som gör att vi tar oss framåt, 
delaktigheten och öppenheten mellan oss som jobbar.    
 
  



Att lokalisera och åtgärda brister i 

agila projekt - En undersökning med 

hjälp av kritiska faktorer samt 

dimensionerna i projekttriangeln   

Jonathan Seing och Matilda Wiklund   

2018-06-11 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  

82 

Vad är din syn på ledare? Vad gör en ledare på företaget?  

 
Vi jobbar kanske inte så jättetydligt med ledarroller på det sättet men däremot 
så har vi mentorer, att vi utvärderar varandra och ger feedback, både på vad 
man har uträttat på ett väldigt bra sätt men också hur man ska ta saker vidare. 
“Tänk på de och de” så kommer du bli bättre inom det här området och så vidare. 
Så en platt organisation har väl inte direkt några utpekade ledare, däremot de 
som har lite mer erfarenhet och har arbetat lite längre har ofta någon form av 
mentorsroll för en eller några som har jobbat en kortare tid. Jag gillar det 
upplägget. Vi arbetar inte heller med sådana traditionella lönesamtal, det finns 
inte heller i den här platta organisationen utan vi arbetar med mentorerna och 
kallar det för “Feedbacksamtal” som vi har var sjätte månad. Där har vi någon 
form av matris som vi utgår ifrån under samtalet. Där kan vi se vad vi pratade 
om sist och se om personen har utvecklats och hur vi ska ta den här personen 
framåt för att den ska klättra på den här stegen och sen ligger den till grund. Vi 
är väldigt öppna även i den typen av dialog som normalt kanske är ganska 
känsliga och hemliga möten, inget man pratar högt om. Här är det väldigt 
transparent, vi vet alla vad alla tjänar och vart man ligger i den här stegen.  
 
Tror du att strukturerade agila metoder kan vara positivt att utveckla inom 
företaget?  

 
Om vi skulle se att organisationen skulle må bra av det, om vi skulle 
implementera någon annan form än det vi har idag, vi anammar inte någon 
speciell teori eller så men skulle vi se att det är någonting som skulle ge oss 
något tillbaka på ett väldigt bra sätt så tror jag vi skulle vara öppna för det. Sen 
tror jag att desto mer vi växer, att desto mer behöver man få struktur i sådana 
saker också på ett annat sätt för det har väl lite med tillväxtfas att göra också. Vi 
stänger aldrig några dörrar för någonting nytt vad det än gäller och skulle vi då 
hitta eller om någon skulle berätta för oss vilken teori som skulle vara lämplig så 
skulle vi säkert kunna ta upp det för diskussion.    
 
Vad är en bra kundrelation för er? 

 
En bra kundrelation för oss är att vi har byggt en bra relation med de här 
människorna som framförallt då är beslutsfattare inom företagen. Vi vill bygga 
relationen så att den är långsiktig och vi går aldrig in i en kundrelation och gör 
en snabb affär och sen får de leva av sig själva. Utan vi vill lära känna dem på 
ett bra stadie, lära känna organisationen och bygger allting väldigt långsiktigt så 
man känner att man har förtroendet för varandra. Lika väl som kunden ska ha 
förtroende för oss så ska våra medarbetare, våran support och organisation 
också ha ett förtroende för kunden, att man är öppen och har en bra transparens 
däremellan för att vi ska kunna göra ett bra arbete och leverera de tjänster som 
vi har. 
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Hur gör ni för att bevara/bygga nya starka kundrelationer?  

 
Biter oss fast skulle jag säga! Nej men det handlar väldigt mycket om att ses 
med en bra frekvens, att man försöker att hitta områden även utanför som har 
med IT och telekom att göra så man lär känna de här människorna tycker jag är 
en viktig del. Sen att försöka att “överleverera”, att visa att vi hela tiden vill göra 
det lilla extra för dem och lite mer än vad andra vill göra. Vi vill att de ska känna 
sig viktiga, för att det är dem. Genom att göra så tror jag vi lyckas att behålla 
kunderna också. En otroligt svår fråga hur man gör det och en väldigt personlig 
fråga också hur man bygger relationer. En viktig del är att upprätthålla dialoger 
med en bra frekvens. Det får inte bli för mycket heller utan det ska ligga på en 
lämplig nivå. Sen måste man lära sig hur man ska ta olika typer av människor 
också för det är väldigt olika hur de vill ha det.  
 
Är det vanligt att kunder vill vara med och engagera sig i de tjänster ni 
utvecklar till dem? 

 
Om jag tänker på de projekt som jag själv varit delaktig i så kan jag nog inte 
tycka det. Däremot så är de delaktiga om vi ställer frågor och kommer med nya 
förslag, men jag har inte varit med om att de själva är delaktiga och väldigt 
drivande, men på en viss nivå är de det absolut. I mer komplexa saker så vill vi 
att de ska vara mer delaktiga för att det ska bli en bra leverans också, så det 
beror på vad det är för projekt också.  
 
Hur tillmötesgår ni en missnöjd kund?  

 
Det gäller att hantera det på ett så bra sätt man kan såklart, dels att ta reda på 
vad som hänt, vad är det som har skett? vad kan vi göra för åtgärd av det? hur 
kan vi vända om den här personen eller det här företaget till att det kanske blir 
något positivt av det istället? Det tycker i alla fall jag är en viktig del bland de 
kunder som jag har hand om, att försöka vända om dem. Det bygger förtroendet 
ännu starkare och förmodligen så kan de vara kvar ännu längre eller så hittar vi 
till och med en utvecklingspotential hos dem. Så att försöka vända om dem och 
att lyssna tror jag är väldigt viktigt i de situationerna.  
 
Hur mycket bestämmer kunden över kraven på era tjänster och projekt ni 
levererar till dem? 

 
Det beror väldigt mycket från case till case, vi utgår från kundens behov och de 
kan inte vi riktigt bestämma. Mycket är behovsstyrt hos kunderna. Vad är deras 
behov? Hur kan vi hjälpa dem med de här behoven? Så de är absolut delaktiga 
i den biten men sen att ta fram den där tjänsten eller lösningen för att hjälpa dem 
med sina behov, där kanske de inte riktigt är med utan det är snarare i nästa 
skede där vi tittar på behovsuppfyllnaden. De har ett behov och det vill vi hjälpa 
dem med. Vi lyssnar väldigt mycket på dem vad vi kan göra. 
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Hur stämmer ni av att ni uppfyller en kunds behov?  

 
Det är att återkomma gång på gång som gäller, flera, flera gånger. Det kan ta 
ett antal samtal, så de är väldigt delaktiga i den processen.  

 
Sätter företaget egna krav på det som utvecklas?  
 
Såklart att det finns vissa krav, så är det i vissa fall. Det kan vara allt från tekniska 
krav som måste uppfyllas för att vi ska kunna göra på olika sätt eller för att vi ska 
kunna utveckla det vidare. Men för den skullen får det inte ge avkall för de behov 
som vi ska uppfylla utan då får vi försöka hitta en väg framåt. På samma sätt 
som det ska ge ett mervärde för oss så ska det ge det till kunden också. De ska 
se att det uppfyller något och att det ger något tillbaka 
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Bilaga D: Transkriberad intervju – 
informant 4 
 

Vad är din roll i företaget och vad arbetar du med? Hur länge har du arbetat 
på företaget? 

 
Jag är en enkel person och brukar inte gilla titlar så mycket, så jag brukar 
beskriva mig själv som programmerare, det är det jag gör och det jag tycker är 
roligt. Jag har arbetat inom IT i 15 år nu. Min roll på företaget är så mycket mer 
än programmerare, för vi har ju som ni beskrev en ganska så platt organisation 
utan utsedda “mini-bossar”, chefer, managers och så vidare, så mycket tid går 
också åt till inte bara mjukvaruutveckling och de delarna, utan även utveckling 
av personer på företaget och tjänster kring. Det behöver inte vara produkter jag 
skriver kod till utan det kan vara hur vi hanterar vår rekryteringsprocess. Så det 
är ju lite av allt möjligt, men det jag försöker lägga mest tid på är att utveckla 
våra tjänster internt på företaget och tillsammans med våra kunder. Det kan vara 
diskussioner med kund och med företaget för att försöka realisera det man vill 
göra i någon form utav mjukvara. Det kan vara många olika uppgifter men 
primärt så är det mjukvaruutveckling. Vi är ganska få på företaget relativt till vad 
vi gör om man säger så, och vi har lite fler personer på gång in hos oss som vi 
har anställt inom mjukvaruutveckling, programmering och systemutveckling, och 
ju fler folk vi får in, och då inte bara inom utveckling och mjukvaruutveckling, så 
tror jag att vissa saker jag gör idag kan jag lämna över och att det är någon 
annan som tar över så att jag kan fokusera mer på mjukvaruutveckling och 
mindre på vissa andra delar som jag gör idag. Jag säger inte att de inte är viktiga 
men jag tror ändå att jag kan göra ett bättre jobb genom att lägga mer fokus på 
mjukvara och kanske utveckla dem personerna, kunderna och processerna som 
jag jobbar med där. Sen har det väldigt mycket att göra med vad våra kunder vill 
ha, hur man gör vissa saker tekniskt och hålla sig uppdaterad. Det är inte bara 
att programmera eller att bygga mjukvara, utan det är väldigt mycket runt 
omkring. Men jag tror att jag kommer jobba mindre med det “administrativa” som 
jag gör idag. Det är väl min roll lite kort beskrivet, så som det ser ut idag i alla 
fall.  
 
Jag har jobbat på företaget i drygt två år, innan dess har jag jobbat på många 
andra ställen. Jag har arbetat med system inom flygindustrin, försäkring, bank, 
försvaret och mycket telekommunikation och Telecom har jag jobbat med också 
genom åren.  
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Hur många utvecklare är ni just nu på företaget?  

 
Just nu är vi väldigt få, vi håller på och startar upp en avdelning. Att bygga 
mjukvara själv och ha kompetens själv för företaget är ganska nytt och i 
samband med att jag började insåg man att man måste fokusera mer på 
mjukvara och företaget har gått från att vara en hårdvaruleverantör till att snart 
bara vara en mjukvaruleverantör. I och med att jag började blev jag den första 
personen att jobba 100% med mjukvaruutveckling, sen kommer det att börja fler 
personer under detta och nästa år. Men som det ser ut just nu så har det varit 
jag tillsammans med personer på företaget som har gjort mindre delar. Idag så 
används mycket “open source-mjukvara” vilket gör att det finns en väldigt stor 
mängd utvecklare som man har kontakt med ändå i olika projekt. Vi har bidragit 
till projekt med kod som vi behöver ha och som har förts in i projekt som vi 
använder. Då har man kommunikation med andra utvecklare men på företaget 
så har det varit jag enbart men vi håller på och bygger upp, som jag tror då, en 
mjukvaruavdelning eller en grupp med mjukvaruutvecklare.  
 

 
Själva programmeringen är det då jag som gör den själv men kravställare och 
allt sånt här så är det kunder och internt företaget som är dem som ställer kraven 
och bedömer om någonting är korrekt, det vill säga användarna utav det. Vi 
bygger på så sätt som om vi skulle varit flera, (eller jag gör det) så jag använder 
mig av de verktygen som jag är van vid att använda i grupp så att 
mjukvaruutveckling på andra bolag som jag varit på. Jag har även jobbat lite 
som konsult hos kunder till företaget, på senaste uppdraget var jag hos ett 
företag och jobbade ett par månader. På så sätt arbetar jag även hos oss även 
om de är många, många fler. Men det finns ingen som gör någon djupare kontroll 
över det jag gör, det ligger bara på mig egentligen. Så det är ibland en utmaning 
att inte vara så pass noggrann och motiverad att göra så bra som möjligt ifrån 
sig i och med att det bara är jag som läser det jag skriver än så länge.  
 

 

 

  



Att lokalisera och åtgärda brister i 

agila projekt - En undersökning med 

hjälp av kritiska faktorer samt 

dimensionerna i projekttriangeln   

Jonathan Seing och Matilda Wiklund   

2018-06-11 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg  

87 

När ni kodar, ser ni till att ha struktur så att det är lättare för andra att 
fortsätta där man slutade?  

 
Jag har som sagt arbetat i team bara för några månader sedan, och det kommer 
även komma in andra här men tittar man på en kodbas, om man tittar på ett 
projekt så läser man oftast mer kod än vad man skriver. I ett projekt så är det 
viktigt att även om det är 10 personer i teamet så ska det se ut som att det är en 
person som har skrivit det. Det behöver kanske inte vara en uttalad stil något 
dokument som beskriver hur vi ska skriva kod, det behövs inte. Man försöker så 
gott det går titta på hur saker är gjorda och försöker följa samma struktur eller 
samma sätt att göra saker på. Sedan ska man såklart kunna förändra om man 
ser att någonting skulle kunna vara bättre men att man försöker att inte mixa så 
många stilar, formateringen på koden ska vara lika och så vidare. Någonting 
som jag tycker är viktigt är att gruppera delar, komponenter eller saker i en 
struktur där saker som har med varandra att göra ligger nära varandra. Så att 
om du sitter och diskuterar med någon kollega eller kund, den mjukvara som du 
arbetar med, i deras ögon och kanske även i dina så är det någon typ av 
förändring som ska göras. Om den förändringen känns och låter ganska så enkel 
att göra, som att “ändra den där knappen från röd till grön”, om man behöver 
röra vid väldigt många delar i systemet, om man har en föreställning om att det 
är en enkel genomföring men att det tar mycket navigering i kodbas och man 
måste peta på många olika filer så kan det tyda på att strukturen är fel. Då är 
det kanske bättre att försöka ta de sakerna som förändras av samma anledning 
och lägga de tillsammans. 
 
Längre tillbaks så brukade jag strukturera saker som har “efterteknologi”, man 
la allt som hade med databas att göra på ett ställe, allt som hade med 
formatering på ett annat och allt som hade med något annat på ett tredje ställe. 
Men det finns ingen mer logik men än att det som är de har gemensamt är 
samma teknologi att lägga, allt som har med databaser att göra på ett ställe. Vad 
som kanske är bättre är att ta den specifika “databas-grejen” som har med “den 
här andra saken” att göra, att lägga de som arbetar tillsammans på ett ställe. Så 
den strukturen är viktig tycker jag att man har så att om det är någon ny som 
kommer och ska börja arbeta och man ska göra någon förändring på någon 
specifik funktion i systemet, om man går till den platsen där den funktionen finns 
så ska det vara där förändringen ska göras. Inget ska ligga utspritt på olika 
platser utan man ska försöka gruppera saker som har med varandra att göra 
och förändras av samma anledning.   
Många personer som har arbetat länge med agile manufact, har sett och tagit 
fram designprinciper eller mönster som är vanligt förekommande som kan 
användas på vanligt förekommande problem. Så att i vissa fall så kan man döpa 
saker efter kända designmönster eller principer. Om man gör det så kanske man 
känner igen att “Det här är en sån här, den har jag arbetat med tidigare”. Det går 
lite i vågor i vad som blir populärt inom mjukvaruutveckling, ibland är 
designprinciper något man fokuserar mycket på inom communitys och ibland 
tycker man att det inte ska användas för att det är för gammalt, men sen kommer 
det tillbaks, försvinner och kommer tillbaks igen. Men vi strukturerar absolut, på 
ett sånt sätt så det är lätt att förändra skulle jag säga. 
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Det är människor fortfarande som skriver koden och det finns ibland åsikter om 
hur saker löses på bästa sätt, men ibland när det kommer nytt folk så har de 
förhoppningsvis nya idéer och då tycker jag att man ska lyssna på de idéerna 
och diskutera och se om man kan göra det på ett bättre sätt. Saker och ting 
måste få struktureras om, man har en struktur som är passande för vad man 
försöker göra. Man får hoppas att strukturen ska vara lätt att följa men att den 
även ska kunna förändras om nya idéer kommer eller om projektet ändras. Vi 
har exempel där vi byggt små och väldigt fokuserade program som vi kört internt 
hos kunder hos oss som sen har växt till att kunna köras hos flera kunder och vi 
har lagt det mer publikt och det har blivit större och större. Att man ska kunna 
följa menas nog att om man tittar på en kodbas att den skriven på ett sånt sätt 
att den är enkel att följa, det vill säga att man har använt ungefär samma sätt att 
skriva det på. 
 
Många sådana här saker växer fram. Jag brukar tänka att det är farligt att vara 
för specifik i början, man ska absolut ha en liten struktur eller design men den 
kanske kommer ifrån tidigare erfarenheter, att man har arbetat med något som 
känns ungefär lika som det här. Men att man inte låser fast sig för mycket och 
tänker på att de komponenterna och de externa behoven man använder, att de 
inte är för hårt fastskruvade i det här systemet, att man lätt kan flytta runt det.  
 
De funktioner ni utvecklar, är det så att ni värderar att funktionerna ska 
vara lättanvända? 
 
Det finns ju användare som använder applikationen, den användare som man 
bygger applikationen eller programmet för och sen finns det ju programmeraren 
som använder funktionen också. Att den ska vara lättanvänd är ett krav och där 
måste man ha med användaren ganska tidigt och att de får testa den och får se 
om det är vad de tänkt sig. Jag har varit med om fall, inte på företaget men på 
andra ställen, där vi suttit och utvecklat länge och sen satt applikationen i 
händerna på användarna som då inte förstått hur applikationen ska användas. 
Det är inget kul så därför är det bra att blanda i dem ganska tidigt, så man 
levererar kanske något tidigt och då tycker kunden att “Det här känns inte alls 
klart”, “Det här ska vara si och så”, “Det här är fel!” och så vidare. Och det är bra 
för då får man mycket mer vetskap om vad det är vi försöker att bygga. Ofta är 
det någonting som kan vara svårt att förklara, kunden vet kanske inte vad de vill 
ha och jag som utvecklare förstår kanske inte vad de menar, så att försöka 
leverera något så tidigt som möjligt är något vi försöker att göra. Det vi levererar 
blir ofta fel från början, det är så det är och så det ska vara, att det blir fel men 
det går att rätta till. Men att den är lättanvänd, det finns folk som är väldigt duktiga 
på användbarhet. Vi kunde bli bättre på användbarhet men vi lägger ganska 
mycket på kunden som berättar för oss hur det ska vara. Vi försöker såklart att 
göra så gott vi kan men vi förstår också att det är kunden som vet och inte vi. 
Sen om vi tittar på själva funktionen, själva koden, så är det också någonting att 
det ska vara lätt att använda en funktion utan så mycket överraskningar och att 
den gör vad den ska och inte något mer.  
 
 
Omstrukturerar ni koder?  
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Det gör vi, vi omstrukturerar hela tiden så mycket det går. Om man tittar på 
komponenter i ett system, om det finns många som använder den, alltså många 
andra delar av systemen, om det är en publik funktion som många använder, så kan 
det vara svårt att förändra det kanske. Men omstrukturering av kod och projekt görs 
hela tiden så mycket det bara går i takt med att man lär sig vad det är vad man håller 
på med. Man förstår projektet och vad man sysslar med desto längre tiden går får 
man mer insikt och förståelse om domänen man jobbar med och där kanske ändrar 
namn på funktioner och flyttar runt saker på ett sätt som är mer passande för 
projektet, så ja det gör vi. Till en början så är projektet inte sådär hårt skruvat men 
när man ser att “Det här känns bra, det här kan jag beskriva och förstå”, då kan man 
skruva åt det lite hårdare och flytta runt. Oftast är det som så att man kanske försöker 
få något att fungera och sen försöker man att få det som fungerar mer korrekt och 
därefter att få det mer effektivt. Så någonstans är det en mer slarvig implementation 
för att man vill känna på det “Är det så här man gör?”, “Är det här vettigt?”. En 
funktion kanske blir två funktioner och något försvinner och förändras, det sker hela 
tiden och det måste det få göra. Det är något jag tycker är viktigt att man ska bygga 
för att förändra. Att kasta bort delar och ersätta med nya, att kunna göra det på ett 
enkelt sätt är viktigt. Det ställer höga krav på utvecklaren att man ska kunna göra 
det, det är inte lätt. Det är mycket enklare att göra någonting mer fast och “slarvigt” 
än att ta sig tid och fundera och göra det ordentligt. Det är lite grann att man måste 
se programmering och mjukvaruutveckling som något viktigt och att man är 
professionell i det man gör.  
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Utför ni integrationstester mellan de olika systemen? 
 

Ja det gör vi, vi utför tester mellan olika system men även mellan de olika 
komponenterna som bygger upp ett system, dem som systemet består av. Så vi 
utför automatiska enhetstester för smådelar och funktioner i ett system men 
även större tester mellan system, från en maskin till en annan maskin kanske. 
En sån maskin kan vara en kodbas som pratar med en databas, det är ett test 
som man göra och många gånger byter man ut den här databasen mot 
någonting som är enklare att testa, man bygger en “fake-databas”, en 
implementation av den som man kan sig utav i testsyfte för att man inte ska vara 
begränsad av hastigheten i de här externa systemen utan man byter ut dem mot 
implementationer som gör att man kan komma fram snabbare. Sen är det väldigt 
viktigt att man gör de här testerna med de faktiska och verkliga komponenterna 
eller de system som ska användas i produktion. Det får ju också projektets 
struktur och kodbaserna att bli testbara och på så sätt även förändringsbara och 
utbytningsbara. Att man ska kunna byta ut delar mot någon form av 
testimplementation eller produktionsimplementation och så vidare. Vissa system 
är lättare att testa än andra såklart. Det finns system som kräver väldigt mycket 
om man ska försöka bygga en testimplementation av något system så kräver 
det väldigt mycket ibland och då kan det i vissa fall vara bättre eller enklare att 
använda sig utav det riktiga produktionssystemet fast kanske testvarianten av 
det. En kund kanske har en testmiljö som man kan använda sig utav, det beror 
lite på storleken i projektet, hur mycket tid det tar att bygga den här 
testimplementationen och hur mycket tid projektet i sig ska ta att bygga, hur pass 
många det är som ska använda det och hur länge det ska leva. Man får anpassa 
sig lite grann hur man arbetar. Jag vill inte säga att man måste göra på ett eller 
annat sätt utan det är också lite flytande, att försöka göra det på det sättet som 
verkar passa bra för det här projektet. Men så mycket som möjligt försöker vi 
göra applicerade tester. 


