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Sammanfattning 
Sverige har som mål att bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektiv 
verksamhet i offentlig sektor och en enklare vardag för privatpersoner och företag. År 2017 spenderades 
59 miljarder svenska kronor på att digitalisera Sverige med hjälp av externa aktörer. Trots 
miljardsatsningen är Sveriges utvecklingstakt långsam i jämförelse med flera andra länder i Europa. 
Svenska myndigheten Riksrevisionen har dessutom identifierat att IT-projekt ofta drar över budget och 
konstaterar att offentliga verksamheter måste effektivisera sin IT-verksamhet. IT-projekt, inte bara i 
offentlig sektor, har visat en trend på att dra över budget eller tid och i ett försök att möta denna 
problematik har den agila filosofin och olika agila projektmodeller vuxit fram. Det agila 
projektförfarandet har överlag haft en positiv påverkan på IT-projekt och har anammats i en högre 
utsträckning i den privata sektorn än den offentliga sektorn.  

Då det läggs flera miljarder på upphandlingar av IT har vi sett det som viktigt att samverkan med extern 
part fungerar bra och att projekten effektiviseras. Eftersom den agila projektmodellen visat sig ha en 
positiv påverkan på IT-projekt har denna studie därför undersökt vilka förutsättningar som finns för att 
driva IT-projekt agilt mot offentlig sektor. Upphandlingsprocessen och hur den påverkar möjligheten 
att tillämpa en agil projektmodell har fått särskilt mycket uppmärksamhet i vår studie då lagen om 
offentlig upphandling (SFS 2016:1145) innebär att den kravspecifikation som skrivs av den 
upphandlande parten blir svårföränderlig.   

I vår fallstudie har vi undersökt ett implementationsprojekt i en offentlig verksamhet som drivits med 
en agil ansats av en extern leverantör i privat sektor. Genom att intervjua respondenter på leverantören, 
som var involverade i projektet, har vi tillämpat ett leverantörsperspektiv i vår undersökning för att 
kartlägga upplevda utmaningar i projekt mot offentlig verksamhet. Utifrån empirin har vi kommit fram 
till att upphandlingsförfarandet lett till att det uppstått (1) utmaningar vid ändring kravspecifikation 
och att bevisa uppfyllelse av krav, (2) kommunikationssvårigheter mellan Kunden och Leverantören 
gällande krav och (3) upplevd bristande förståelse för kraven av kunden. Vissa organisatoriska 
karaktärsdrag för offentlig verksamhet har också identifierats som bidragande till 
kommunikationssvårigheter mellan Kunden och Leverantören gällande krav. Den agila filosofin 
förespråkar ett nära samarbete med intressenter och förutsätter förändringar av kravspecifikationen 
genomgående i projektet. Slutsatsen är således att upphandlingsprocessen, i det studerade projektet, 
har påverkat möjligheterna för att driva IT-projekt agilt. 

Nyckelord: agil, agil projektmetodik, agil filosofi, offentlig sektor, offentlig upphandling 

 
 
 
 
  



 iii

Abstract 
Sweden has the goal of becoming best in the world of utilizing the possibilities created by digitalization 
to create an effective public sector and an easier everyday life for individuals and companies. During 
2017, Sweden spent roughly 59 billion Swedish crowns on digitalization with help of external actors. 
Although these billions of Swedish crowns are spent, the country’s development pace is slower than 
other European countries. The Swedish authority Riksrevisionen has conducted an audit where they 
have identified that IT-projects often runs over budget and states that the public sector must streamline 
its use and procurement of IT. IT-projects have shown a trend of budget overruns and not meeting 
deadlines, not only in the public sector. In an attempt to turn the trend, the agile philosophy and different 
agile project models was formed. The agile approach has overall had a positive effect on IT-project and 
has been embraced in the private sector to a larger degree than the public sector. 

We see cooperation between external supplier and the actor procuring information systems as well as 
the streamlining of IT-projects as a critical aspect of the Swedish digitalization. Since the agile approach 
has shown positive effects of IT-projects, this study has aimed to examine what prerequisites are present 
in the public sector for running projects in accordance of the agile philosophy. The procurement process 
and how it affects these prerequisites has received a lot of focus since the procurement law (SFS: 
2016:1145) in Sweden implicates that the requirement specification, created by the contracting actor, is 
difficult to change. 

In our case study, we have examined an implementation project in the public sector, led by an 
information system supplier in the private sector. We gathered qualitative data by interviewing 
employees of the supplier, involved in the project, effectively applying a supplier perspective to map 
perceived challenges in delivering information systems to the public sector. From the qualitative data 
we concluded that the procurement process has led to (1) difficulties with changing the requirement 
specification and proving fulfilment of requirements, (2) communication challenges between the 
customer and the supplier regarding requirements and (3) experienced lack of comprehension of 
requirements by the customer. Some organizational characteristics for the public sector have also been 
identified as a possible cause of communication challenges. The agile philosophy advocates close 
collaboration with stakeholders and expects changes to the requirement specification throughout the 
project. The conclusion is thus that the procurement process, in the studied project, has affected the 
prerequisites to run a project with an agile approach in a negative way. 

Keywords: agile, agile methodology, agile philosophy, public sector, public procurement 
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Förord 
Denna kandidatuppsats genomfördes under vecka 9–18 våren 2019 och är ett avslutande moment på det 
systemvetenskapliga programmet på Linköpings universitet. Genomförandet av studien har varit ett 
väldigt lärorikt arbete. Mycket av den kunskap som vi samlat på oss under dessa tio veckor hade vi inte 
kunnat läsa oss till, utan har genererats löpande under utförandet av diverse olika moment. 

Vi vill tacka våra respondenter som avsatt tid för intervjuer och för att de bidragit med deras upplevelser 
och åsikter angående vårt undersökta projekt. Vi vill rikta ett extra tack till projektets affärsansvariga 
som avsatt extra mycket tid för att introducera oss i projektet och löpande under studien bidragit med 
guidning och stöd. Vi vill även rikta ett extra tack till verksamhetskonsulten som av en slump gav oss 
uppsatsens titel under intervjun. Tack till medlemmarna i vår seminariegrupp för bra diskussioner och 
feedback.  

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Johanna Sefyrin för hennes engagemang och detaljrika 
granskningar som hjälpt oss att förbättra och utveckla uppsatsen. 

 

Linköping, 2019 

Pierre Alkmyr 
Erik Karlström 
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1 Inledning 

I inledningen presenterar vi bakgrunden till den problemformulering som vi utforskat i denna studie. Vi 
lyfter även den kontext och det perspektiv som vi har fokuserat på under studiens gång. Avslutningsvis 
redovisas studiens syfte som tar avstamp i bakgrunden, för vilka resultatet är intressant och vilka 
avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 
Sveriges regering har som ambition att Sveriges statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara 
bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter (Ekonomistyrningsverket, 2018:31). Syftet är 
att skapa en effektiv offentlig sektor och en enklare vardag för privatpersoner och företag. Under 2017 
spenderades ungefär 59 miljarder svenska kronor på att digitalisera Sverige med hjälp av externa aktörer 
(Ekonomistyrningsverket, 2018:31) men trots miljardsatsningen halkar Sverige efter i jämförelse med 
andra länder inom EU. Det beror inte på att Sverige är sämre än andra länder på att digitalisera sin 
offentliga sektor, utan snarare att utvecklingstakten är för långsam (ibid.).  

För att Sverige ska uppnå sitt mål om att bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter 
förutsätter det att samarbetet mellan offentlig verksamhet och externa leverantörer fungerar bra. Detta 
samarbete tycks dock vara utmanande. Det är inte ovanligt, enligt Riksrevisionen (2011), att IT-projekt 
drar över budget inom offentlig sektor och tidigare civilminister Shekarabi (2016) menar att det ibland 
sker större misslyckanden. Riksrevisionen skriver i sin granskningsrapport (RIR 2011:5) att Sveriges 
offentliga verksamheter måste effektivisera sin IT-verksamhet då det är mycket pengar som spenderas i 
onödan. En anledning till att budget i projekt överskrids är, enligt Riksrevisionen (2011:5), att det saknas 
kunskap kring projektstyrning.  

Att IT-projekt kan misslyckas är inte endast ett fenomen i en miljö som offentlig sektor. Minst hälften 
av alla IT-projekt kan definieras som misslyckade då projektet dragit över tid eller dragit över budget 
(Adam & Danaparamita, 2016). Dattero, Galup, Kan och Quan (2017) skriver att så lite som 14% av 
projekt kan anses lyckade utan att ha dragit över budget eller tid. I ett försök att möta denna problematik 
skapades det agila manifestet 2001 (Dattero et al., 2017) och agil projektmetodik ökade snabbt i 
popularitet och spred sig till många verksamheter (Keller, Haftor, Rapp, Sundberg, 2017; Wautelet, 
Heng, Kiv & Kolp, 2017). Projektmetodiken har överlag haft en positiv påverkan på bland annat 
systemutveckling vad gäller utförande, kvalitet och graden av nöjda användare (Fitriani, Rahayu & 
Sensuse, 2016).  

Agil projektmetodik ökar överlag i popularitet (Ribiero & Domingues, 2018; Nouttila, Aaltonen, Kujala, 
2016), men det är framförallt i privat sektor som metodiken tillämpas. Den offentliga sektorn tillämpar 
inte agil projektmetodik i lika hög utsträckning som den privata (Ribiero & Domingues, 2018), vilket 
kan innebära att upphandlingar av IT står inför en situation där antalet anbudslämnande företag som 
arbetar agilt ökar medan den offentliga verksamheter i högre grad arbetar traditionellt. 

Vid litteratursökning har vi hittat få källor om agil projektledning i offentlig verksamhet och både 
Nouttila et al. (2016) samt Ribiero och Domingues (2018) menar att mer forskning med detta fokus 
behövs. Noutilla et al. (2016) har tittat på management-utmaningar i offentlig verksamhet där bland 
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annat inarbetning av processer utgör en utmaning. Ribiero och Domingues (2018) lyfter den klassiskt 
hierarkiska organisationen som ett hinder för tillämpning av agil metodik. Dessa studier hanterar dock 
till största delen intern problematik i offentlig verksamhet. På grund av att det finns lite forskning inom 
detta område vill vi genomföra en fallstudie, i vilken vi tillämpar ett leverantörsperspektiv, då en 
implementering av ett ärendehanteringssystem i offentlig verksamhet genomfördes. 

För att Sverige ska uppnå det digitaliseringsmål som satts upp anser vi att samverkan med externa parter 
inom IT-projekt bör förbättras. Därför anser vi det viktigt att förstå vilka utmaningar som kan uppstå 
vid ett tillfälle då en extern leverantör arbetar agilt mot offentlig verksamhet. Genom att tillämpa ett 
leverantörsperspektiv hoppas vi att vissa av dessa utmaningar kan belysas. 

1.2 Problemformulering 
Vid diskussioner med ett företag som levererar IT-lösningar har det framkommit att företaget har upplevt 
det utmanande att driva IT-projekt mot offentlig verksamhet. Som en del av denna utmaning har 
leverantören särskilt upplevt effekterna av upphandlingsprocessen som besvärande inom projektledning 
mot kund i offentlig sektor. För att en offentlig verksamhet ska kunna använda sig av en extern 
leverantör vid exempelvis ett IT-projekt måste parterna genomgå en upphandlingsprocess. Denna 
upphandlingsprocess är ytterst komplex och styrs av strikta lagar och förordningar som påverkar utfallet 
av upphandlingen (Moe, 2014). Komplexiteten uppstår bland annat vid skapandet av de 
upphandlingsdokument som krävs av lagar (ibid.). Dessa dokument omfattar bland annat projektbudget, 
leveransdatum samt kravspecifikationer. Lagar framtagna av staten försvårar införskaffning av IT 
(Ribiero & Domingues, 2018) och upphandlingsprocessen nämns av Wisitpongphan och Khampachua 
(2016) som ett moment som försvårar tillämpningen av agil metodik i offentlig verksamhet. 
Upphandlingsprocessen, och dess lagar, tas ofta upp som en försvårande faktor och agil projektmetodik 
har visat sig svår att tillämpa i offentlig sektor. Detta visar sig i en studie utförd av Nouttila et al. (2016) 
som bland tar annat upp hur lagar påverkar hur mjukvara måste utvecklas och implementeras. 
Wisitpongphan och Khampachua (2016) kommer även de fram till i sin studie att 
upphandlingsprocessen orsakar konflikter med metodiken.  

Upphandlingsprocessen framstår, enligt forskarna som nämnts tidigare, som en utmaning att ta hänsyn 
till men det verkar inte vara den enda. När vi studerat tidigare forskning inom området har vi upptäckt 
att det finns en del organisatoriska utmaningar vid agil projektledning internt inom offentlig verksamhet. 
Andra utmaningar och problematik som nämns i tidigare studier är den ofta byråkratiska, omgivande 
organisationen (Ribiero & Domingues, 2018) och kommunikationssvårigheter internt samt med 
intressenter för projektorganisationen (Noutilla et al, 2016). Dessa studier har haft ett internt fokus på 
den offentliga verksamheten, om övergången och acceptansen av agil metodologi i offentlig sektor. 
Även Kasauli, Liebel, Knauss, Gopakumar och Kanagawa (2017) lyfter kommunikationsaspekten som 
utmanande, men hävdar också att kravställningsförfarandet i storskaliga agila projekt försvåras av 
standarder och regleringar.  

Samma forskning som belyst problematik om att övergå till agil projektmetodik i offentlig sektor hävdar 
att projekt ofta drivs på ett traditionellt vis i denna kontext. Keller et al. (2016) skriver att den offentliga 
sektorn ofta kännetecknas av traditionell projektledning och systemutveckling. Noutilla et al. (2016) 
stärker också detta konstaterande vid redovisningen av deras studie där de följde ett agilt 
utvecklingsprojekt hos en finländsk transportsäkerhetsmyndighet där det upplevdes som svårt att byta 
ut den traditionella vattenfallsmodellen i projektet.  

Trots att det finns mycket forskning som berör den agila filosofin och agil projektmetodik (Hoda, Salleh, 
& Grundy, 2018) så behövs det mer forskning om agil projektmetodik i offentlig sektor (Ribiero & 



 3

Domingues, 2018; Noutilla et al., 2016). Den litteratur som vi använt oss av i studien har överlag haft 
ett internt fokus i offentlig verksamhet, antingen på att bedriva agila projekt eller att övergå från en 
traditionell projektorganisation till en agil. Vi hoppas kunna bidra till detta forskningsområde och belysa 
utmaningar i offentlig sektor samt i en samverkanskontext då de två parterna skiljer sig i tillämpad 
projektfilosofi. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att utforska problematiken kring att bedriva agila projekt mot en kund i 
offentlig sektor och undersöka vilka förutsättningar som finns för att bedriva projektet agilt efter en 
offentlig upphandling.  

Vi har en förhoppning att studien bland annat resulterar i förslag på framtida forskning och kan utgöra 
en referens för forskning om agila ansatser i offentlig sektor, ett område som behöver mer forskning 
enligt Noutilla et al. (2016) samt Ribiero och Domingues (2018). Vår målsättning är att studien ska 
kunna bidra till att minska kunskapsgapet och ge förslag på vidare forskning utefter de eventuella 
utmaningar som vi stöter på. Vi hoppas även att studien kan utnyttjas av både den privata och offentliga 
sektorn för att båda parter ska få en inblick i hur en extern leverantör kan uppleva denna typ av 
samarbete.  

Projektet som vi har studerat är utfört av ett privat företag mot en offentlig kund. Av anonymiseringsskäl 
refereras företaget till som ”Leverantören” och den offentliga kunden som ”Kunden” genomgående i 
uppsatsen. 

 Med detta syfte i åtanke har vi formulerat följande frågeställningar.  

 Vilka utmaningar uppstod vid Leverantörens implementation av ett ärendehanteringssystem 
hos Kunden? 

o Hur påverkade upphandlingen förutsättningarna för att bedriva projektet agilt? 

1.4 Avgränsningar 
För att minska omfattningen av studien har vi avgränsat den kvalitativa datainsamlingen från specifika 
tillämpningar av den agila filosofin, till exempel Scrum och extreme programming (XP). Detta innebär 
att vi inte ställt frågor till respondenterna eller hämtat annan form av empiri, som berör dessa 
tillämpningar av denna filosofi. Istället intresserade vi oss för hur den agila filosofin genomsyrar ett 
projekt och hur ett projekt påverkas av traditionell projektmetodik. 

Vi har genomfört en fallstudie med ett tillämpat leverantörsperspektiv på ett projekt där Leverantören 
implementerade ett ärendehanteringssystem för Kunden. Fokus har varit att kartlägga de utmaningar 
som uppstod under detta fall relaterat till upphandlingsprocessen samt de utmaningar som är av 
organisatorisk karaktär mellan två parter då projektmetodik skiljer. Studien är avgränsad från personliga 
och sociala konflikter eftersom vi antagit att dessa är svåra att kartlägga och troligtvis beror på den 
sociala kontext som en IT-implementation befinner sig i. 

1.5 Målgrupp 
Vi anser att studiens resultat är intressant för framtida forskning genom att agera som en fingervisning 
för forskare som önskar studera samma område. Studiens resultat kan även användas för att generalisera 
utmaningar för agila projekt i offentlig verksamhet, givet att fler studier når liknande resultat. 
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Resultatet bör även vara intressant för privata leverantörer av informationssystem med viljan att utföra 
IT-projekt agilt mot offentlig sektor. Dessa leverantörer kan dra nytta av undersökningen som gett en 
bild av vad en extern leverantör eventuellt kan möta för utmaningar.  

Studiens slutsats anser vi även är relevant för offentlig sektor då vi tror att den kan erbjuda kunskap om 
situationen som eventuellt uppstår mellan upphandlande part och leverantör. Denna kunskap kan 
offentlig sektor använda sig av för att potentiellt effektivisera samverkan med externa leverantörer.  

1.6 Disposition  
1. Inledning 

I inledningsavsnittet presenteras studiens bakgrund och det identifierade forskningsproblem som 
studien berör. Med hjälp av problemformuleringen formuleras studiens syfte och frågeställningar. 
Slutligen presenteras även studiens avgränsningar och målgrupp.  

2. Metod 

I kapitel redovisas vilken forskningsstrategi, forskningsdesign, forskningsmetod och analysmetod som 
användes vid genomförandet av studien. Vi presenterar Vetenskapsrådets riktlinjer för etik inom 
humanistisk samhällsvetenskaplig forskning och hur vi har förhållit oss till dessa. Vi lyfter även hur vi 
har arbetat för att kvalitetssäkra studien.  

3. Analytisk referensram 

Här presenterar vi tidigare forskning som vi anser vara relevant för undersökningen. Den analytiska 
referensramen användes för att bygga analysen av empiriska material som vi samlat in.  

4. Empiri 

I empiriavsnitten presenteras fallets kontext vilken sätts av bland annat lagar som påverkar projektet vi 
studerat. Respondenterna och deras företag presenteras för att sedan presentera vår empiri som samlats 
in via intervjuer och dokumentgranskning. Empirin struktureras med övergripande kategorier och 
visualiseras med citat från respondenterna. 

5. Analys 

I analysen presenteras de teman som vi identifierat, med tillhörande utmaningar som presenterats i 
empirin. Temana härleds och analyseras sedan vidare genom att dra paralleller till den tidigare 
forskning som presenterats i den analytiska referensramen samt diskuteras på en övergripande nivå. 
 

6. Slutsats & kunskapsbidrag 

Här sammanfattas studiens resultat och frågeställningen besvaras. Även studiens kunskapsbidrag tas 
upp. 
 

7. Reflektion, kritik & fortsatta studier 

I detta avsnitt reflekterar vi kring studien, hur den genomförts, vad som hade kunnat gjorts bättre och 
ger förslag på vidare forskning inom området. 
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2 Metod 

I detta kapitel redovisas det tillvägagångssätt som tillämpats för genomförandet av denna undersökning. 
Löpande i avsnittet motiveras och reflekteras de val som är gjorda kring undersökningens strategi, 
design och insamlingsmetoder av empiri. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning där de 
viktigaste delarna av kapitlet lyfts fram. 

2.1 Förförståelse 
Vi som genomfört studien och skrivit uppsatsen har egna intressen och tidigare erfarenheter av ämnet i 
fråga. Vi båda studerade vid skrivandet av uppsatsen på det systemvetenskapliga programmet på 
Linköpings Universitet. Programmet har i många kurser genomsyrats av digitalisering överlag och vissa 
kurser har till och med hanterat samhällets digitalisering som huvudämne. Vi har under utbildningen 
haft flera kurser som går igenom agil projektledning och vi båda två har dessutom bedrivit ett agilt 
projekt från start till slut i kursen Programutvecklingsmetodik. Med oss från kursen 
Programutvecklingsmetodik har vi egna praktiska erfarenheter av agil projektmetodik med en kund som 
ofta ändrar krav och önskemål. Projektet gav oss också möjligheten att uppleva många av de 
organisatoriska utmaningar som kan uppstå vid ansvarsfördelningar och rollbeskrivningar.  

Det systemvetenskapliga programmet har gett oss verktyg för att bedriva kvalitativa undersökningar. Vi 
har läst två kurser, en med fokus på grunderna i kvalitativ forskning och en med fokus på 
samhällsvetenskaplig forskning. Även om vi kände oss förhållandevis bekväma med denna typ av 
forskning har vi också en stor respekt för den och hur komplext ett studerat fenomen snabbt kan bli när 
människor blandas in.  

Utöver ett akademiskt intresse kommer vi i arbetslivet med största sannolikhet arbeta agilt i någon form 
och har därför också ett praktiskt intresse. Vi drivs av önskan om att förstå mer om detta samhällsnära 
fenomen som studien presenterar.  

2.2 Forskningsstrategi 
Bryman (2018) definierar begreppet forskningsstrategi som den generella inriktning som en 
samhällsvetenskaplig undersökning har. I detta avsnittet presenteras därför studiens ansats och 
angreppssätt för att redovisa vår generella inriktning.  

2.2.1 Ansats 

Vi har valt att genomföra denna studie baserat på en kvalitativ forskningsstrategi med ett tolkande 
perspektiv. Det tolkande perspektivet försöker fånga upp den subjektiva innebörden av det som studeras 
(Bryman, 2018). Detta skiljer sig från det positivistiska synsättet som är vanligt tillämpat i 
naturvetenskapliga studier där forskaren försöker fånga in en objektiv sanning (ibid.). 

Den kvalitativa forskningsstrategin utvecklades för att studera och förstå omvärlden baserat på kulturella 
och sociala fenomen (Myers 1997). Strategins insamlingsmetoder gör att forskaren ofta kommer nära 
de miljöer och människor som studien undersöker (Ahrne & Svensson, 2016). Myers (1997) menar att 
inom informatiken har det visat sig extra lämpligt att använda sig av en kvalitativ forskningsstrategi då 
det skapar en bättre möjlighet att se på det som undersöks ur respondenternas perspektiv.  
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Som med mycket annat finns det inte bara fördelar med kvalitativ forskning. Bryman (2018) lyfter 
svårigheten med att replikera kvalitativa studier samt generalisera dess resultat som två nackdelar. 
Replikering av kvalitativa studier är svårt då kvalitativa data ofta är ostrukturerade vilket Bryman (2018) 
menar lämnar spelrum för egen tolkning. Han skriver att det är forskaren själv inom kvalitativa studier 
som är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen då intresse och förkunskaper påverkar vad som 
registreras och observeras. Detta gör det svårt för en forskare med andra intressen att se och registrera 
samma saker i en liknande studie (Bryman, 2018). Att generalisera ett resultat från en kvalitativ studie 
till en annan miljö än den studien genomförts inom är svårt (ibid.). Då det är vanligt att en kvalitativ 
undersökning kommer nära de miljöer som undersöks (Ahrne & Svensson, 2016) leder det till att 
resultatet blir specifikt för just den miljön. Om vår studies resultat är generaliserbart eller ej diskuteras 
löpande genom metoden.  

Eftersom studiens syfte är att utforska situationen då ett projekt drivs agilt mot en kund i offentlig sektor 
och att undersöka förutsättningarna för att tillämpa den agila filosofin efter en offentlig upphandling, 
anser vi att en kvalitativ ansats, trots dessa nackdelar, möjliggjorde att vi kunde lägga vikt vid våra 
respondenters upplevelser och tolkningar. 

2.2.2 Angreppssätt 

Vi har valt att anamma ett abduktivt angreppssätt vid genomförandet av denna studie. För att kunna 
svara på studiens frågeställning ansåg vi att vi behövde komma nära och förstå våra respondenters 
perspektiv på det fenomen vi valt att undersöka, vilket är precis vad det abduktiva angreppssättet tillåter, 
enligt Bryman (2018). Bryman (2018) skriver att det abduktiva angreppssättet har induktiva drag, men 
att det är viktigt att hålla isär angreppssätten då det abduktiva genererar en beskrivning av respondentens 
synsätt och perspektiv tillskillnad från det induktiva angreppssättet som är mer teorigenererande. 
Bryman (2018) skriver även att det abduktiva angreppssättet tillåter en iterativ process, vilket är något 
vi har till viss mån använt oss av under genomförandet av denna studien. Vi började med att utgå ifrån 
tidigare forskning inom vårt valda område för att försöka skapa oss en bild över det vi ämnat undersöka. 
Under denna fas hade vi Walshams (1995) påstående i åtanke, att det är viktigt att undvika att komma 
allt för nära teorin då det riskerar att styra studien. Vi försökte därför låta vår insamlade empiri styra 
studiens fokus. Ett exempel på detta är att vi anpassat den analytiska referensramen och lagt till avsnitt 
om agil kravhantering då empirin påvisade ett fokus mot detta. Då vi haft en ganska tajt tidsram har 
antalet iterationer inte varit speciellt många.  

Vi anser att det abduktiva angreppssättet bidrar till att styrka studiens trovärdighet då vi efter genomförd 
analys av vår insamlade empiri breddat vår analytiska referensram baserat på vad som sagts under 
intervjutillfällena. Genom att låta empirin styra den analytiska referensramen har mer relevant forskning 
för studien kunnat lyftas vilket vidare stärkt analysen i studien med möjligheter att byggas på tidigare 
forskning inom området. Vi menar också att studiens ansats har gjort det möjligt att uppnå ett djup i 
studien. Vi har på så sätt haft en möjlighet att utföra täta beskrivningar av den kontext som vi undersökt, 
något Bryman (2018) menar bör eftersträvas för att uppnå en god överförbarhet av en kvalitativ studie. 
Mer om studiens kvalitetssäkring lyfts i avsnitt 2.8.  

2.3 Forskningsdesign  
Med denna studie utforskar vi samarbetet mellan två parter i ett specifikt projekt. För att identifiera 
upplevda utmaningar i den sociala kontext som ramas in med hjälp av Leverantören och det projekt som 
genomförts, tror vi att det är viktigt med ett djup i empirin. Vi tror att en sådan avgränsning mot 
omvärlden som projektet gav oss skapade möjligheten att genomföra en fallstudie där empirin vi samlat 
in till stor del kom från intervjuer.  
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2.3.1 Fallstudie 

Fallstudier är en vanligt tillämpad forskningsdesign inom informatik (Myers, 1997) och kan definieras 
som ”[..] en undersökning och analys av ett enskilt eller en samling av fall, ämnade att fånga 
komplexiteten av objektet som studeras.” (Hyett, Kenny & Dickson-Swift, 2014, s. 2). Myers (2009) 
definierar fallstudie inom affärsverksamhet som att en fallstudie använder empiriska bevis från en eller 
flera organisationer där ett försök genomförts att studera ämnet i sin kontext. Definitionen fortsätter med 
att beskriva att flera källor av empiri används i undersökningen men att data till största del härrör från 
intervjuer (Myers, 2009). 

Även om fallstudier är tydligt avgränsade till undersökningsobjektet kan fallet ses som en instans av ett 
mer generellt fenomen (Myers, 2009). I vår studie står det projekt vi undersökt för bara en mycket liten 
del av de 59 miljarder svenska kronor som år 2017 användes till upphandling av IT och digitalisering 
(Upphandlingsmyndigheten 2017:5) men är likväl en instans av, och ett exempel på, det mer generella 
fenomen vi undersökt: agil projektmetodik mot offentlig sektor.  

Det finns förstås svagheter med fallstudier, lik all forskningsmetodik och design. En ofta kritiserad 
aspekt av fallstudier är problem med reliabilitet och att det är svårt att generalisera resultat (Noor, 2008). 
Däremot menar Noor (2008) att det faktiskt går att uppnå en form av generalisering då resultat av flera 
fallstudier kan ses som en form av replikering. Walsham (1995) menar också att det finns flera typer av 
generaliseringar av fallstudier, bland annat utveckling av koncept och teorigenerering. En styrka med 
fallstudier som Noor (2008) lyfter är att designen tillåter forskaren att få en holistisk bild av fenomenet. 

En fallstudie som forskningsdesign anser vi föreföll naturligt att tillämpa i vår undersökning för att förstå 
de utmaningar som Leverantören berättade att de hade upplevt vid verksamhet mot offentlig sektor. 
Eftersom fallstudien som design bjuder in till att använda flera källor av empiri kunde vi nyttja de 
resurser som fanns tillgängligt hos Leverantören, bland annat projektdokumentation, loggar och avtal. 
Andra datainsamlingsmetoder som kommer att tillämpas i studien kommer att vara intervjuer och 
dokumentgranskning. 

Det projekt som vi undersökt genomfördes under 2017–2018. Vi anser att detta projekt fortfarande är 
intressant idag då det är samma lag om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) som gäller idag som 
gällde vid projektgenomförandet. Vi valde att titta på detta projekt då vi kunde få bra stöd från 
Leverantören till exempel genom att tillgodose oss med respondenter och dokument för att kunna 
genomföra denna studie inom den tidsram vi var tvungna att följa. 

2.4 Forskningsmetod 
Bryman (2018) definierar begreppet forskningsmetod som den teknik som används för att samla in data 
eller empiri. Som forskningsmetod har vi valt att genomföra ett antal intervjuer och en 
dokumentgranskning. I följande avsnitt presenterar vi dessa forskningsmetoder och motiverar varför vi 
valt att använda oss av just de här metoderna. För att bibehålla en tydlig struktur i avsnittet har vi valt 
att använda oss av djupa underrubriker.  

2.4.1 Intervju 

Myers och Newman (2007) menar att den kvalitativa intervjun är ett kraftfullt forskningsverktyg och är 
vanligt förekommande inom forskning rörande informationssystem. Författarna menar att intervjun kan 
lyfta fram empiri på ett sätt som andra insamlingsmetoder har svårt att efterlikna. 

Syftet, som nämns mer i detalj i avsnitt 1.3, med studien är att utforska eventuell problematik när ett 
projekt drivs agilt i offentlig miljö. För att kunna göra detta ansåg vi att vi var tvungna att använda oss 
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av en insamlingsmetod som gav oss en möjlighet att komma i kontakt med personer som varit 
involverade i projektet. Därför har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som vår 
huvudsakliga insamlingsmetod av empiri. Enligt Bryman (2018) är det önskvärt, under intervjutillfället, 
att låta respondenter röra sig fritt i olika riktningar vid intervjuer, därför anser vi att semistrukturerade 
intervjuer föreföll vara ett bra val för denna undersökning. Intervjuprocessen vid semistrukturerade 
intervjuer är flexibel (Bryman, 2018; Noor, 2008) vilket innebär att vi som intervjuare kunde ställa 
frågor som inte var planerade från början om tillfälle gavs och om behovet fanns. På så sätt kunde vi 
som intervjuare lyckas få tag på eventuella data som annars riskerade att missas vid en strukturerad 
intervju (Bryman, 2018). Fördelen med att använda kvalitativ intervju som insamlingsmetod av 
empiriska data är att intervjuaren får en beskrivande berättelse om upplevelsen kring ett specifikt fall 
från respondenten (Dalen 2015). Dalen (2015) menar att intervjun som insamlingsmetod lämpar sig för 
att belysa respondentens egna erfarenheter och tankar.  

Det är enligt Myers och Newman (2007) inte bara fördelar med att genomföra en kvalitativ intervju, 
utan det finns en del risker associerat med det. Bryman (2018) lyfter att saker som ålder, kön och 
personlighet hos intervjuaren kan påverka resultatet av en genomförd intervju. Myers och Newman 
(2007) skriver vidare att det kan vara svårt att driva en intervju med en totalt främmande person. Om 
frågorna blir för påträngande utan förvarning riskerar respondentens tillit till intervjuaren att bli 
påverkad negativt. Walsham (1995) är inne på samma spår som Myers och Newman (2007) och menar 
att intervjuaren måste vara försiktig vid genomförandet av intervjun, då det finns en risk att intervjuaren 
dessutom styr respondenten för mycket. Detta kan resultera i att empirin som framställs tappar sin 
validitet (Walsham, 1995). Vi hade detta i åtanke under skapandet av vår intervjuguide samt under 
genomförandet av våra intervjuer.  

Samtliga intervjuer spelades in, vi presenterar mer om inspelning i avsnitt 2.4.1.2. Under intervjuerna 
var vi två personer närvarande, en ställde frågorna och den andra satt och lyssnade samt förde grova 
anteckningar. Dessa anteckningar kunde vi sedan använda vid transkribering av intervjuerna för att 
markera ut viktiga punkter i det transkriberade materialet. Vi tror att denna uppdelning var till vår fördel 
då den personen som antecknade hade en möjlighet att flika in med följdfrågor som den andra personen 
kanske inte tänkt på.  

Vårt mål var från början att genomföra alla intervjuer på respondenternas arbetsplatser. Vi ville 
genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte, så kallat direkta intervjuer (Bryman, 2018), dels för att få 
ett personligt möte med våra respondenter men också för att få en chans att se hur respondenterna 
reagerade när vi ställde frågorna. Tyvärr tillät inte vårt schema att besöka två olika orter, med en längre 
distans mellan dem, för att genomföra våra intervjuer. Detta resulterade i att vi genomförde två direkta 
intervjuer och en genom en telefonintervju. Bryman (2018) menar dock att det ibland kan vara mer 
fördelaktigt att genomföra intervjuer via telefon då vi som intervjuare inte påverkar respondenten på 
samma sätt som intervjuaren riskerar att göra vid en direkt intervju. Vi upplevde dock att våra direkta 
intervjuer var lika givande som vår telefonintervju. 

2.4.1.1 Intervju-urval 
Det är genom våra intervjuer vi tillför ett leverantörsperspektiv till denna undersökning. Vi valde att 
totalt intervjua tre respondenter vilket kan anses vara i underkant, enligt Bryman (2018). Bryman skriver 
att det rekommenderade spannet respondenter för en kvalitativ studie är mellan 12 till 60 stycken för att 
kunna underbygga en slutsats. Då vi hade en mycket begränsad tidsram för att genomföra denna studie 
kunde vi omöjligt intervjua så pass många individer och bearbeta materialet på ett sätt så att det gynnade 
studien. De tre respondenter som vi intervjuat har verksamhets- och kundnära roller med en överblick 
över projektet. Vi har med hjälp av vår kontaktperson hos Leverantören valt ut våra respondenter utifrån 
den roll de hade i det undersökta projektet, ett så kallat målinriktat urval (Bryman, 2018). Anledningen 
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till att vi valde dessa respondenter var för att vi fick information, från Leverantören, att de skulle ha en 
god överblick över projektet och att de var involverade i flera steg under projektets genomförande. Vi 
förväntade oss att respondenterna skulle ge en bred bild av olika upplevelser från genomförandet av 
projektet, vilket vi också fick. För att försöka förbereda respondenterna inför respektive intervju, utan 
att påverka dem för mycket, sammanställde vi ett antal reflektionsfrågor, bilaga 2, som vi tänkte oss 
skulle hjälpa våra respondenter att få en inblick kring vad intervjun skulle beröra. Syftet med 
reflektionsfrågorna var att de skulle fungera som en utgångspunkt för att starta en reflektionsprocess 
som vi hoppades skulle hjälpa respondenterna att minnas projektet.  

2.4.1.2 Inspelning och transkribering 
För att säkerställa att vi inte gick miste om viktig information under intervjutillfällena valde vi att, vid 
respondentens godkännande, spela in intervjun med hjälp av våra mobiltelefoner. Vi spelade in med 
båda telefonerna för att ha en som backup om en av dem skulle fela. Eftersom vi spelade in intervjuerna 
kunde personen som drev intervjun framåt enbart fokusera på respondenten. Bryman (2018) menar att 
en fördel med att spela in intervjun är att intervjuaren kan lägga mer fokus på hur respondenten ger sitt 
svar snarare än vad svaret faktiskt innebär. Då vi dessutom var två personer som deltog vid intervjun 
kunde personen som antecknade ställa följdfrågor.  

Att transkribera inspelat material är en tidskrävande process (Bryman, 2018; Walsham, 1995). Vi har 
valt att transkribera allt som sagts under intervjutillfället, såvida inte respondenten själv har bett oss om 
att utesluta eller byta namn på personer eller företag som nämnts. För att vi skulle vara säkra på att vårt 
transkriberade material stämde överens med respondentens åsikter skickade vi det transkriberade 
materialet till den berörda respondenten så att denne fick granska innehållet och återkoppla. Detta menar 
Bryman (2018) är en form av respondentvalidering. Vi anser att respondentvalideringen gav en viss 
form av trygghet för våra respondenter då de fick en andra chans att titta på vad som faktiskt sagts under 
intervjutillfället. När vi i början av intervjun informerade att respondenten skulle få ta del av det 
transkriberade materialet fick vi ett intryck av att respondenterna slappnade av, vilket vi tror gynnade 
våra intervjutillfällen. 

En nackdel som Walsham (1995) lyfter är att känslig information riskerar att hamna i fel händer vid 
transkribering av intervjuer då transkriberingen ofta skrivs ut. Detta är något vi diskuterat med våra 
respondenter och vi har gemensamt kommit fram till att anonymisera det transkriberade materialet för 
att ta bort denna risk.  

2.4.1.3 Intervjuguide  
Som presenterats ovan har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer under denna studie. Till 
dessa intervjuer har vi valt att skapa en intervjuguide vilket är vanligt förekommande enligt Bryman 
(2018). Bryman menar att en intervjuguide är en form av minneslista som intervjuaren kan använda sig 
av för att säkerställa att intervjun håller sig till de undersökta aspekterna som planerat. Under en 
semistrukturerad intervju brukar denna minneslista enligt Bryman vara mer strukturerad och 
välformulerad till skillnad från en ostrukturerad. Det är dock viktigt enligt Myers och Newman (2007) 
att man lämnar spelrum för intervjuaren att improvisera fram frågor under intervjuns gång. För att 
motverka att våra intervjuer skulle bli färgade av den tidigare forskning hittat valde vi att skapa en 
intervjuguide och genomföra intervjuerna innan vi fördjupade oss i forskningen. Vi använde oss av en 
intervjuguide då vi kände oss tryggare med att ha ett underlag som stöd om det skulle behövas. Vi 
formulerade på förhand frågor om de aspekter vi ville undersöka vilket gjorde att vi hade möjlighet att 
enbart följa intervjuguiden. Vi försökte dock undvika detta då det snarare skulle resultera i en 
strukturerad än en semistrukturerad intervju. Vår tanke var att till viss del försöka använda oss av, som 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver det, sonderande frågor. Sonderande frågor innebär att 
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intervjuaren ställer följdfrågor som är ämnade för att respondenten ska lämna ytterligare detaljer i sitt 
svar.  

Under skapandet av intervjuguiden hade vi i åtanke att det är respondenter med olika bakgrund och 
befattning som skulle svara på frågorna. Vi försökte därför skapa frågor som var mer projektspecifika 
än rollspecifika. Fördelen med att genomföra en semistrukturerad intervju var att vi hade en möjlighet 
till att improvisera fram frågor när det behövdes. Vi saknade dock en djupare kunskap om att genomföra 
intervjuer sedan tidigare och lade därför mycket fokus på vår intervjuguide under genomförandet av 
intervjuerna. Intervjuguiden återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

2.4.2 Dokumentgranskning 

För att samla in ytterligare empiriskt material har vi valt att komplettera intervjuerna med en granskning 
av relevanta dokument från projektet. Bowen (2009) och Noor (2008) menar att en dokumentgranskning 
är en bra metod för att triangulera den insamlade empirin. Triangulering innebär att fler än en metod 
eller källa används för att säkerställa en annan källas validitet (Bryman, 2018).  

Vi har fått ta del av Kundens förfrågningsunderlag samt Leverantörens anbudssvar och projektplan för 
genomförandet av projektet. Dessa dokument har gett oss en inblick i hur upphandlingsdokumenten såg 
ut och hur omfattande de var. Förfrågningsunderlagets omfattning vad gäller kravbild och andra 
projektparametrar som redan innan projektets start var specificerade, har varit intressant för oss att ta till 
oss av för att bli mer insatta i projektet överlag. Projektplanen från Leverantören har även den varit 
intressant då vi har kunnat se hur projektet planerades både tidsmässigt och metodmässigt. Bowen 
(2009) menar att det är viktigt vid en dokumentgranskning att säkerställa att dokumenten är relevanta 
för studien. Vi har diskuterat dokumentens relevans och eftersom dessa dokument är direkt kopplade till 
projektet anser vi att de är relevanta för studien.  

2.5 Litteraturgenomgång 
För att underlätta sökningen av relevant litteratur har vi använt oss av olika nyckelord vid sökningar i 
olika databaser till exempel Linköpings biblioteksdatabas, IEEE och Google Scholar. Nyckelorden är 
enligt Bryman (2018) viktiga för att forskaren ska öka sina chanser att hitta relevant litteratur som tillför 
värde till undersökningen. Vi utgick från följande nyckelord: Agile, public sector, procurement, 
challenges, IT, IS, requirement engineering, agile manifesto. Genom att söka på dessa nyckelord både 
på engelska och med svensk översättning samt enskilt och i kombination med varandra anser vi att vi 
lyckades hitta relevant litteratur för studien. Vid enstaka tillfälle breddade vi vår sökning ytterligare och 
använde oss av Google för att försöka hitta annan media för inspiration. Vi har strävat efter att utgå ifrån 
källor med vetenskaplig grund och som är peer reviewed. Vårt identifierade problem är dock praktiskt 
lagt vilket har gjort att vi har varit tvungna att frångå vetenskapligt granskad litteratur i vissa fall. Vi har 
under studien, för att öka trovärdigheten, strävat efter att grunda påståenden vetenskapligt, vi går in 
djupare på undersökningens kvalitetssäkring i avsnitt 2.8.  

2.6 Analys 
Bryman (2018) skriver att tematisk analys är den vanligaste analysformen inom kvalitativ forskning och 
Bazeley (2009) skriver att denna typ av analys lämpar sig väl i en sådan typ av studie. Tematisk analys 
bygger på att identifiera teman i den insamlade empirin (Bazeley, 2009) och de teman som identifieras 
ska sedan kunna relateras till undersökningens fokus och dess forskningsfrågor (Bazeley, 2009). Vi har 
valt att analysera vår insamlade empiri med hjälp av en tematisk analys då vi anser att identifierade 
temana enkelt översätts till utmaningar vilket går i linje med studiens syfte.  
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Innebörden av begreppet tema är något som diskuterats fram och tillbaka forskare emellan. Enligt 
Bryman (2018) menar några forskare att teman är en kategori och andra menar att det bygger på koder. 
Vi utgick ifrån att teman är en form av kategori eftersom detta upplevdes som mer hanterbart i studien. 
Framtagning av teman genom kodning har vi betraktat som ett mer tidskrävande arbete vilket potentiellt 
inte hade kunnat genomföras med goda resultat på grund av att studien begränsades av en tidsplan. 

Enligt Ryan och Bernerd (2003) finns tre olika steg för att identifiera teman i en tematisk analys. Det 
första steget är att identifiera teman och underteman genom att se vilka begrepp som är återkommande 
i empirin. Detta kan göras genom olika tekniker och med hjälp av olika verktyg (ibid.). Andra steget är 
att skala ner de identifierade temana så att enbart de mest relevanta används. Därefter ska de mest 
relevanta temana användas för att bygga en hierarkisk lista vilket ska återspegla vilket tema som är mest 
relevant (ibid.). Ryan och Bernerd (2003) lägger vikt vid att forskaren måste motivera varför just de 
identifierade temana används i analysen. Första steget under genomförandet är avgörande enligt Ryan 
och Bernard (2003) eftersom det är grundläggande för hela analysen.  

Bazeley (2009) lyfter ett annat sätt att genomföra en tematisk analys. För att säkerställa att forskaren 
inte lyfter fram onödiga eller för många teman rekommenderar hon att forskaren följer hennes tre-stegs-
formel som består av att beskriva, jämföra och relatera de teman som identifieras. Vi har valt att under 
analysen följa Bazeleys direktiv och har haft ett genomgående fokus på att svara på diverse frågor under 
genomförandet av analysen som hon rekommenderar. Under den beskrivande fasen ställde vi oss frågor 
som; Hur pratade respondenten om det identifierade temat och hur många respondenter nämnde det?. 
Sedan skriver författaren att de teman vi identifierat ska jämföras mellan de olika respondenterna för att 
se om de benämns på olika sätt och om de förekommer olika ofta. Författaren skriver vidare att sista 
steget i hennes tre-stegs-formel är att vi ska relatera undersökningens teman. Bazeley skriver att frågor 
som bör ställas under relateringsfasen är; i vilket sammanhang dyker temat upp? samt Vad är 
konsekvenserna av temats förekomst och under vilka förutsättningar nämns temat?. 

Vi har valt att främst fokusera på att använda oss av Bazeleys (2009) modell då det är det tillvägagångsätt 
som vi har bekantat oss mest med under en tidigare kurs på Linköpingsuniversitet. För att vi skulle 
känna oss säkra med att vi tagit fram relevanta teman valde vi att applicera delar av Ryan och Bernards 
(2003) variant av den tematiska analysen på våra teman. De teman som vi identifierat presenteras i 
avsnittet nedan. 

2.6.1 Identifiering och relatering av teman 

Vi har använt oss av Bazeleys (2009) tre-stegs-modell vilken, som tidigare nämnts, uppmuntrar till att 
beskriva, jämföra och relatera teman. Vårt fokus vid tillämpningen av denna modell har varit att beskriva 
våra teman för att ge läsaren en förståelse för vad de innebär vilket presenteras i avsnitt 5. Relatering är 
av vikt i vår analys eftersom de utmaningar som vi fått återberättat för oss grenar ut och kan med hjälp 
av tidigare forskning sammankopplas till flera aspekter av projektet. Genom att skapa underteman av 
dessa utmaningar och relatera dem har vi lyckats bryta ut de tre viktigaste aspekterna, våra teman, i 
projektet.  

Om utmaningarna betraktas som teman i sig kan kategorierna betraktas som teman vilka har lyfts upp 
en nivå så att de resterande temana blir underteman till dessa. Delvis kan därför tabellen ses som en 
hierarkisk lista och är vår tillämpning av Ryan och Bernerds (2003) modell för tematisk analys. 

Nedan presentas våra teman med tillhörande utmaningar i en tabell.  
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Tabell 1. Identifierade teman 

Tema Utmaningar Kategori 

Utmanande att ändra 
kravspecifikation och att 
bevisa uppfyllelse av krav  

 

 Svårt att ändra krav 

 Svårt att fatta flexibla beslut på grund av 
långa beslutsled 

 Behov av ”överbevisning” att krav 
uppnåtts 

Agil kravhantering och 
upphandlingens påverkan 

Kommunikationssvårigheter 
mellan Kunden och 
Leverantören gällande krav 

 Svårt att fatta flexibla beslut på grund av 
långa beslutsled 

 Kunden väntade på ett färdigt konfigurerat 
system likt i ett traditionellt projekt 

 Behov av ”överbevisning” att krav uppnåtts. 

 Bristande IT-kompetens 
 Bristande IT-ramverksmognad 

 Arbete på distans 

 Röriga workshoppar 

Projektledning och 
kommunikation 

Upplevd bristande 
förståelse för kraven av 
kunden 

 

 Bristande IT-kompetens 

 Bristande IT-ramverksmognad 

 Röriga workshoppar 
 Arbete på distans 

Agil kravhantering och 
upphandlingens påverkan 

 

2.7 Etiska överväganden 
Liksom inom all forskning finns det etiska frågor att ta ställning till. Individer som deltar i forskning har 
rätt till skydd från kränkningar, förödmjukelse och insyn i sina livsförhållanden (Vetenskapsrådet, 
2002). Vi anser att vårt forskningsområde inte berör känsliga områden för individer som till exempel 
frågor om personers relationer eller livsförhållanden överlag. Dock involverar vi personer i en 
intervjuprocess som datainsamlingsmetod, därför ser vi det som en nödvändighet att försäkra oss om att 
vi uppnår individskyddskravet som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram. Detta krav bryts ner i fyra 
huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet kan i korthet sammanfattas som att forskaren måste informera respondenten om 
ändamålet för deras medverkan och vilka villkor som gäller för deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Detta krav lägger vikt vid att informera respondenten om att deltagandet är frivilligt och att de när som 
helst är tillåtna att avbryta sin medverkan. Detta krav kan uppnår vi genom att förse respondenten med 
förhandsinformation, där det också med fördel kan framgå om hur resultatet för studien kommer att 
offentliggöras.  

Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska inhämta samtycke av respondenten för studien 
(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom vi i vår bedömning inte berör känsliga områden och samtliga 
respondenter är över 15 år behövs inga särskilda samtycken inhämtas (ibid.). Samtycke från 
respondenter har dock inhämtats med underskrift på en blankett som ger information om studien. Dessa 
blanketter behålls av oss som utfört studien och kommer inte att spridas för att förhålla oss till GDPR. 
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Samtyckeskravet omfattar även regler om fritt deltagande som konstaterar att en respondent ska har rätt 
till att bestämma hur länge deltagandet pågår samt på vilka villkor (Vetenskapsrådet, 2002). En 
respondent ska när som helst kunna avbryta deltagandet utan att det ska påverka hen negativt på något 
sätt. Om en respondent väljer att avbryta deltagandet så finns det en etisk regel i samhällsforskning att 
forskare inte på något vis får utsätta respondenten för otillbörlig påverkan.  

Konfidentialitetskravet behandlar individers rätt till viss typ av behandling av deras uppgifter. Samtliga 
personer som är involverade i studien bör skriva på ett avtal om tystnadsplikt angående känsliga 
uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Som tidigare konstaterat så bedömer vi att vi inte behandlar känsliga 
uppgifter däremot bör vi ta hänsyn till att uppgifter som respondenter gett oss ska lagras på ett sådant 
sätt att inte andra än vi som utför studien kommer åt dem. Framställningen av respondenternas svar som 
primära data ska dessutom presenteras på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras, 
särskilt viktigt är detta då känsliga data behandlas. Även om fokus i studien ligger på ett projekt och inte 
enskilda personer kan det anses vara känsligt att diskutera affärsrelationer och projektgenomförande. 
Därför är konfidentialitetskravet en särskilt viktig etisk aspekt i studien.  

Nyttjandekravet beskriver hur de data som samlats får användas, eller inte användas. De två 
huvudsakliga delarna av detta krav omfattar att uppgifter endast får användas för forskningsändamål 
och inte i kommersiella syften samt att personuppgifter inte får ligga till grund för beslut om exempelvis 
vård eller tvångsintagning (Vetenskapsrådet, 2002). Detta kravet kan ses som mycket relevant att 
förhålla sig till men eftersom vi inte har några kommersiella intressen i och med denna studie lägger vi 
inget större fokus på att säkerställa efterlevnad av kravet. 

Dokument som utgör data i studien har givits till oss från Leverantören och är till största del offentliga 
handlingar då de togs fram i upphandlingsprocessen. Vi kommer trots detta ge Leverantören möjligheter 
att överse studiens innehåll och bruk av dokumenten för att ge dem en chans att godkänna de aspekter 
som vi lyfter ur dokumentationen. 

2.8 Kvalitetssäkring av studien 
Inom kvantitativ forskning är det vanligt förekommande att forskare lyfter validitet och reliabilitet som 
olika kriterier för forskningens kvalitet. Bryman (2018) menar att dessa begrepp är utvecklade för 
kvantitativ forskning och kan därför ha sina begränsningar vid applicering mot kvalitativ forskning. 
Detta är dock ett väl diskuterat område forskare emellan enligt Bryman (2018). Vi har valt att använda 
oss av begreppen tillförlitlighet och äkthet istället, vilket är två typer av kvalitetskriterier som är 
framtagna specifikt för kvalitativ forskning (LeCompte & Goetz, 1982). Anledningen till att validitet 
och reliabilitet inte är lämpligt för kvalitativ forskning är för att det är svårt att komma fram till en enda 
sanning i den sociala verkligheten (Bryman 2018).  

2.8.1 Tillförlitlighet 

Kriteriet tillförlitlighet består av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
objektivitet. I följande avsnitt presenterar vi hur vi förhållit till dessa delkriterier under genomförandet 
av denna studie. Vi har valt att använda oss av underrubriker ner till fjärdenivå för att bibehålla en tydlig 
struktur på avsnittet. 

2.8.1.1 Trovärdighet 
Trovärdighetskriteriet innebär i vilken utsträckning som studiens resultat accepteras av andra 
människor. Resultatet som framställs ska även vara i enlighet med den faktiska sociala verklighet som 
undersökts (LeCompte & Goetz, 1982). För att uppnå en så hög trovärdighet som möjligt har vi använt 
oss av både semistrukturerade intervjuer och granskning av ett dokument för att samla in primära data. 
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Vi har på så sätt triangulerat den empiri vi samlat in. Vi valde även, som tidigare presenterats, att spela 
in våra intervjuer. Detta bidrog till att vi obegränsat kunde gå tillbaka och spela upp våra intervjuer och 
exempelvis kontrollera delar som vi upplevt oklara i det transkriberade materialet. Vårt transkriberade 
material har vi skickat tillbaka till respektive respondent för att få det transkriberade materialet validerat 
av dem, vilket vidare höjer trovärdigheten för vår empiri (Bryman, 2018). Vi har även skickat studiens 
resultat till våra respondenter för att ytterligare försäkra oss om att vi använt vår empiri på ett korrekt 
sätt. Detta gör att vi med säkerhet vet att våra respondenter är medvetna om hur vi använder deras åsikter 
och upplevelser i studien. Detta anser vi styrker resultatets trovärdighet. 

2.8.1.2 Överförbarhet 
Kriteriet överförbarhet menar Bryman (2018) efterliknar den kvantitativa forskningens externa validitet 
som omfattar i vilken utsträckning resultatet skulle bli det samma om studien utförs på nytt. Bryman 
menar dock att inom kvalitativ forskning ska forskaren vara mer fokuserad på att utföra täta 
beskrivningar av den kontext som undersöks. Bryman skriver att forskarens fokus ska vara mer åt ett 
djup och ska sträva efter att lyfta de unika betydelser och meningar i den sociala verkligheten som 
undersökts. Detta menar Bryman förser andra personer med en grund som sedan kan användas för att 
bedöma i vilken utsträckning resultatet faktiskt är överförbart till en annan miljö.  

Vi har under denna undersökning genomfört en fallstudie där en privat aktör arbetat mot en offentlig 
verksamhet, en närmare beskrivning av projektet ges i avsnitt 4. Den miljö vi undersökt tror vi kommer 
förändras med tiden, bland annat genom att lagar samt trender i projektledning utvecklas. Vår fallstudie 
har genom våra intervjuer gett oss ett resultat som är specifikt för den miljö vi undersökt, vilket vi antar 
påverkar hur pass generaliserbart vårt resultat faktiskt är. Vi kommer dessutom enbart undersöka ett fall 
vilket i sig påverkar generaliserbarheten negativt (Noor, 2008). Vi har även enbart intervjuat tre 
respondenter vilket Bryman (2018) menar är för lite för att kunna underbygga en slutsats och därför tror 
vi detta också kommer påverka studiens överförbarhet till andra kontexter. Vi tror dock att resultatet 
kommer vara intressant för de offentliga och privata aktörer som ämnar genomföra ett projekt agilt i en 
liknande kontext som denna undersökning omfattar. 

2.8.1.3 Pålitlighet 
Pålitlighet är en motsvarighet till den kvantitativa reliabiliteten vilket innefattar till vilken grad 
undersökningen är replikerbar (LeCompte och Goetz, 1982). Bryman (2018) menar att det är svårt att 
replikera en kvalitativ studie då ”det är omöjligt att frysa en social situation” (Bryman, 2018, s. 465). 
Därför är det inom kriteriet för pålitlighet mer fokus mot att använda sig av ett granskande synsätt (ibid.). 
Ett granskande synsätt innebär att forskaren tillgängliggör en tydlig beskrivning av de faser som ingår i 
forskningsprocessen. 

För att uppnå en så god pålitlighet som möjligt har vi strävat efter att beskriva vår forskningsmetod 
tydligt och i detalj. Då pålitlighet motsvarar reliabilitet vill vi även förtydliga att vi använder oss av både 
semistrukturerade intervjuer och dokumentgranskning för att samla in data och verifiera dem, vilket vi 
tidigare beskrivits som en form av triangulering. Att genomföra en triangulering styrker reliabiliteten på 
undersökningen enligt Noor (2008) och Leung (2015).  

2.8.1.4 Objektivitet 
Objektivitetskriteriet belyser att forskaren ska vara medveten om att det inte går att anamma fullständig 
objektivitet vid samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2018). Med det i åtanke ska forskaren försöka 
påvisa att undersökningen har genomförts utan att personliga värderingar eller teoretiska förkunskaper 
påverkar genomförandet eller resultatet.  

Vi har haft kriteriet för objektivitet i åtanke under studiens genomförande och har kontinuerligt kritiskt 
diskuterat det som vi skrivit. Vi har även genomfört respondentvalidering av vårt transkriberade 
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material, den presenterade empirin och resultatet av studien. Detta anser vi styrker att vi inte vinklat 
empirin, genom att vår objektivitet har blivit validerad av våra respondenter.  

2.8.2 Äkthet 

Inom äkthetskriteriet skriver Bryman (2018) att det finns fem generella frågor som rör undersökningens 
konsekvenser i allmänhet.  

Den första frågan, rättvis bild, syftar till att ifrågasätta om undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild 
av de åsikter och uppfattningar som den undersökta gruppen har (ibid.).  

Andra frågan, ontologisk autenticitet, söker efter svaret om undersökningen hjälper respondenterna att 
förstå den sociala miljö de lever i (ibid.). 

Tredje frågan, pedagogisk autenticitet, är inne på samma spår som ontologisk autenticitet men syftar till 
om undersökningen givit respondenterna en bättre bild av hur andra personer i samma sociala miljö 
upplever saker och ting (ibid.). 

Fjärde frågan, katalytisk autenticitet, ifrågasätter om undersökningens resultat leder till att 
respondenterna kan förändra sin situation (ibid.).  

Femte frågan, taktisk autenticitet, utvärderar om undersökningen bidragit till att respondenterna fått en 
bättre möjlighet till att vidta de åtgärder som krävs (ibid.). 

Då vi, som tidigare nämnts, anammat respondentvalidering är vi säkra på att våra respondenter upplever 
att deras faktiska åsikter och upplevelser är speglade i denna undersökning. Vi hoppas att 
undersökningens resultat kommer fungera som ett kunskaps bidrag för våra respondenter och andra 
personer verksamma inom samma typ av kontext. Vi hoppas att resultatet ska leda till att våra 
respondenter ska få ytterligare förståelse för den miljö de arbetar i. Denna undersökning berör två olika 
parter och vi har enbart intervjuat den ena parten, Leverantören. Vi hoppas därför att våra respondenter 
som representerar den privata sektorn ska genom denna undersökning få en bättre förståelse för hur den 
offentliga sektorn arbetar i den undersökta miljön. Resultatet av denna undersökning tror vi inte kommer 
leda till att våra respondenter kommer kunna förändra sin situation, dock tror vi att resultatet kan leda 
till att respondenterna kan få en ökad förståelse för situationen. Värt att ha i åtanke är att Bryman (2018) 
skriver att frågorna som ingår inom äkthetskriteriet inte har fått någon större slagkraft inom 
samhällsvetenskaplig forskning men är något som vi ändå vill ta hänsyn till i denna studie. 

2.8.3 Källkritik 

Under genomförandet av vår litteraturgenomgång har källkritiken stått i fokus. Vi har i huvudsak utgått 
ifrån vetenskapliga källor som är peer reviewed. Peer reviewed innebär att källan har blivit granskad av 
ämnesexperter innan artikeln eller undersökningen publicerats (Linköpings universitet, 2019).  Vi har 
under genomförandet av studien varit källkritiska och i de fall vi var tvungna att gå utanför vetenskapens 
ramar har vi anammat ett extra källkritiskt synsätt. Vi har i enstaka fall refererat till politiker och 
näringslivsnära personer. När vi gjort detta har vi försökt att redovisa tydligt hur vi har förhållit oss till 
innehållet av källan. 

Vi har haft Leth och Thuréns (2000) fyra kriterier, Tid, Beroende, Äkthet och Tendens, för källkritik i 
åtanke under litteraturöversikten. Författarnas fyra kriterier är främst riktade mot källkritik på internet, 
vi tycker dock dessa kriterier lämpar sig för att tillämpas mot databassökningar och litteratursökning 
överlag. Med tid, menar författarna att källan inte ska vara för gammal. Med beroende menar författarna 
att forskaren ska undersöka vilket beroende källans författare har. De gånger vi använt oss av artiklar 
skrivna av näringslivspersoner har vi undersökt vad författaren bland annat har för sysselsättning för att 
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förstå en möjlig agenda med artikeln. På detta vis har vi kunnat diskutera källans trovärdighet. Äkthet 
innebär att forskaren ska vara kritisk mot källans äkthet (ibid.). Med Tendens menar författarna att 
forskaren ska vara kritisk mot om källan redovisar information som är vriden för ett speciellt syfte. Då 
vi använt oss av myndighetsrapporter eller artiklar från näringslivet har vi diskuterat om källorna verkar 
vara vinklade mot något specifikt syfte som kan påverka vår undersökning. 

2.9 Sammanfattning av metod 
I avsnittet presenterar vi att undersökningen genomfördes med en kvalitativ ansats och att vi anammat 
ett tolkande perspektiv. Vi lyfter att den kvalitativa ansatsen är lämplig att använda om det är människan 
och dess miljö som står i fokus i undersökningen. Då vi strävat efter att komma nära våra respondenter 
och deras perspektiv på den kontext vi undersökt har vi använt oss av ett abduktivt angreppssätt. Vi har 
genomfört en iterativ process där vi successivt utvecklat vår analytiska referensram utefter den empiri 
vi samlat in.   

Som forskningsdesign har vi valt att genomföra en fallstudie. Vi lyfter att fördelen med fallstudier bland 
annat är att forskaren får en helhetsbild av det undersökta fenomenet men lyfter också nackdelar med 
fallstudien som design. I kombination med fallstudien har vi valt att samla in empiri genom tre 
semistrukturerade-intervjuer samt granskning av ett dokument. Fördelen som vi bland annat lyfter med 
kvalitativa intervjuer är att forskaren tenderar att få en beskrivande berättelse om specifika upplevelser 
från respondenten. Intervju-urvalet har vi baserat på ett målinriktat urval vilket innebär att de 
respondenter som deltagit i studien har vi valt ut utifrån hur relevant för studien deras roller varit. Vi 
presenterar att intervjuerna spelades in under genomförandet och att materialet sedan transkriberats. För 
att ytterligare förtydliga genomförandet av intervjuerna redovisas även vårt resonemang kring den 
intervjuguide som togs fram och användes under respektive intervjutillfälle. Vi presenterar sedan vidare 
att vi skickade ut reflektionsfrågor till våra respondenter. Vi lyfter även att vi med hjälp av 
dokumentgranskningen ansett att vi triangulerat delar av den empiri som samlades in genom 
intervjuerna. Dokumentgranskningen genomfördes på dokumentet som ansågs vara relevant för studien. 
Analysen valde vi att genomföra med hjälp av en tematisk analys där vi utgick ifrån Bazeleys (2009) 
tillvägagångsätt; beskriv, relatera och jämför. Vi presenterar våra identifierade teman samt hur vi tagit 
fram dem.  

Vi presenterar sedan vårt förhållningssätt till de etiska aspekter som forskare bör ha i åtanke vid 
genomförandet av en studie där människor är involverade. Vi har valt att utgå ifrån vetenskapsrådets 
(2002) fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Slutligen presenteras hur vi har förhållit oss till kvalitetssäkring av studien. Här lyfts 
tillförlitlighet och äkthet som centrala kriterier inom kvalitetssäkring. Vi har anammat ett kritiskt synsätt 
och kontinuerligt diskuterat det som skrivits för att i så stor utsträckning som möjligt uppnå en god 
kvalitet på både undersökningen samt dess resultat.   



 17

3 Analytisk referensram 

Syftet med detta kapitel är att redovisa för läsaren vad för teori och tidigare forskning vi utgår ifrån 
och vad de begrepp vi använder oss av innebär när vi sedan analyserar våra identifierade teman. 
Kapitlet kallar vi för en analytisk referensram då det utgör en grund för analys av de identifierade 
temana. Kapitlet är i det närmsta synonymt med den vanliga termen ”Litteraturöversikt”.  

Kapitlet ger en förförståelse för agil projektmetodik och dess tillämpning i offentlig sektor. Forskningen 
inom detta ämnesområde är i behov av mer forskning enligt Ribiero och Domingues (2018) samt 
Noutilla et al. (2016) och vi har upplevt det svårt att hitta tidigare forskning som kan utgöra en 
vetenskaplig grund. Särskilt svårt har vi haft att hitta forskning som undersöker den samverkanskontext 
mellan två parter som denna studie behandlar. På grund av detta har vi valt att utgå från den tidigare 
forskning som vi presenterat i det inledande kapitlet i uppsatsen, vilken har studerat övergången till, och 
tillämpningen av, agil projektmetodik i offentlig sektor. Vår förhoppning är att kunna dra nytta av 
lärdomar i en sådan miljö och se utmaningar som kan vara aktuella även i en samverkanskontext. 

I kapitlet ges även en introduktion till agil projektmetodik och det agila manifestet för att visa den filosofi 
som agila projekt ska sträva efter. Den agila kravhanteringen redogörs och tidigare utmaningar relaterat 
till kravhanteringen exemplifieras med hjälp av en flerfallsstudie. Slutligen presenteras hur en offentlig 
upphandling kan se ut både teoretiskt och praktiskt. 

3.1 Agil projektledning i offentlig sektor 
Vilket nämndes i bakgrunden så har inte den offentliga sektorn lyckats lika väl med att anpassa sig efter 
en agil filosofi som den privata sektorn (Ribiero & Domingues, 2018; Nouttila et al., 2016). Bland annat 
nämns organisering och projektledning som utmanande. Nerur, Mahapatra och Mangalaraj (2005) 
skriver om att övergå till agil projektmetodik handlar om att gå från en organisation där ledningen ger 
order och sedan kontrollerar verksamheten, till en situation där ledningen samarbetar mer nära 
verksamheten. Den offentliga sektorns organisationer har ofta byråkratiska tendenser (Ribiero & 
Domingues, 2018) vilket kan innebära att det finns likheter med en organisation som ger order och 
kontrollerar.  Boehm och Turner (2005) har också identifierat organisatoriska utmaningar och menar att 
det kan uppstå förändringskonflikter för både utvecklingsprocesser och verksamhetsprocesser. 
Utvecklingsprocesserna är något som kan ha tagit många år att ta fram i en organisation och är ofta 
förfinade över tid (ibid.) Vid appliceringen av en agil metodik finns en utmaning i att sammanfoga de 
nya, mycket flexibla, processerna från den agila filosofin. Etablerade HR-processer kan också försvåra 
en organisatorisk övergång eftersom projektmedlemmar ofta behöver ha utökade kunskaper och utmana 
de traditionella rollbeskrivningarna (Boehm & Turner, 2005).  

Fitriani et al (2016) har genom en litteraturgranskning av 20 tidigare publikationer identifierat 30 
utmaningar med agil projektmetodik. Dessa utmaningar varierar från prioriteringar av krav, budget och 
dokumentation till organisation, processer och projektledning. Den organisatoriska utmaningen hade 
hög frekvens som tema i litteraturgenomgången av författarna och därför värderats som en utmaning 
med stor påverkan i genomförandet av projekt. Utmaningen har flera mjuka aspekter som till exempel 
organisatorisk kultur och att bedriva agila projekt i en icke-agil miljö. Att bedriva agila projekt i en icke-
agil miljö kan också benämnas som utmaningen att bedriva agila projekt i en vattenfallsmiljö, att 
projektet är agilt men resten av organisationen inte är det (Gregory, Barroca, Sharp, Deshpande & 
Taylor, 2016). Eftersom den litteratur vi tagit del av konstaterar att den offentliga sektorn inte lyckats 
tillämpa agil projektmetodik i hög grad så kan vi anta att en sådan situation ofta uppstår. Externa IT-
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projekt i offentlig verksamhet får en specifikation och en deadline att klargöra projektet (Ribiero, 2018), 
vilket kan antyda att förutsättningarna talar för traditionell projektledning med en tillämpning av 
vattenfallsmodellen, något som Lappi och Aaltonen (2017) kom fram till i sin studie. Detta är ett 
påstående som höjer risken för utmaningen att bedriva projekt agila i en icke-agil miljö riskerar att 
uppstå i offentlig sektor.  

Vidare skiljer sig mål med IT-projekt i offentlig sektor från den privata sektorn som har ett finansiellt 
intresse till skillnad från den offentliga sektorn som har ett socialt ansvar mot samhället, där 
verksamheten regleras statligt, regionalt eller kommunalt (Lappi & Aaltonen, 2017). Detta leder till att 
det är svårt att kommunicera ut en gemensam vision med projektet gentemot intressenter. 

3.2 Agil projektmetodik 
För att förstå utmaningar som kan uppstå när man bedriver agila projekt i en icke-agil, eller traditionell, 
miljö, är det viktigt att förstå skillnaderna mellan de olika projektmodellerna. En övergripande 
beskrivning om argument till varför man bör bedriva projekt agilt och hur detta praktiseras ges nedan. 

Agil metodik har av företag setts som ett svar på flera utmaningar och brister som vattenfallsmodellen 
har (Raza & Waheed, 2018). Att bedriva agila projekt innebär bland annat att verksamheten bedrivs på 
ett iterativt sätt (Kisielnicki & Missiak, 2017). Iterationer används i verkligheten på olika sätt beroende 
på tillämpningen av den agila filosofin. I Scrum, som är en populär tillämpning (Faniran, Badru, Ajayi, 
2017), kallas iterationerna för sprintar. Dessa sprintar utgår från en lista med uppgifter, kallad en 
backlog, och varar i 30 dagar. I slutet av sprinten ska en bit fungerande mjukvara kunna levereras till 
kund (ibid.). Denna typ av intressentinvolvering används för att kontrollera att framtagningen av en 
produkt är på rätt väg (Kisielnicki & Missiak, 2017). Kisielnicki och Missiak (2017) menar att denna 
typ av kontroll skapar en fördelaktig möjlighet för leverantören att diskutera projektet med köparen. 
Genom att arbeta agilt finns det möjlighet att återbesöka redan avklarade uppgifter i projektet. 
Iterationerna kan vara en av de mest igenkännbara skillnaderna mot vattenfallsmodellen. Istället för att 
arbeta med iterationer och ha en backlog är traditionella projekt mer sekventiella. Vattenfallsmodellen 
innebär ofta en noggrann planering och styrning av projekt där varje aktivitet måste godkännas innan 
nästa kan påbörjas (Fernandez & Fernandez, 2008). 

Krav beskrivs ofta i user stories (Alsaqaf, Daneva och Wireringa 2017) vilket är korta och enkla 
beskrivningar av en egenskap eller funktion av mjukvaran som produceras (Wautelet et al, 2017). De 
skrivs ur perspektivet av den person eller roll som önskar funktionen och beskriver även hur funktionen 
önskas utföras. Verktyget kan därför ses som ett välanpassat verktyg då människor och organisatoriska 
aspekter innehar en nyckelroll i mjukvaran som produceras (ibid.). 

Den agila och den traditionella filosofin skiljer sig åt i hur de förhåller sig till produktens egenskaper 
som kvalitet, kostnad och tidsram för utveckling. Dessa faktorer ingår i vad som kallas för 
projekttriangeln (Kisielnicki & Missiak, 2017). Det agila projektet fokuserar mer på att leverera värde 
under den pågående utvecklingsfasen till skillnad från ett traditionellt projekt som fokuserar i högre grad 
på projektets kostnad och tid (ibid.) samt betraktar kravspecifikationen för produktens egenskaper som 
konstant. I agila projekt anses konstanterna vara tid, kostnad och kvalitet. Det är istället 
kravspecifikationen som förväntas förändras (ibid.).  

En jämförelse av dessa projekttrianglar redovisas i figur 1 nedan. 
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Figur 1. Jämförelse av projekttrianglar. 

Fernandez och Fernandez (2008) beskriver styrkorna med en iterativ ansats som att kunden kan granska 
lösningar kontinuerligt och ge återkoppling, att ändring av projektomfattning kan genomföras mellan 
iterationer samt att projektet kan anpassas efter verksamhetsfaktorer. Projektmetodiken lämpas således 
väl då projekt har komplexa och osäkra krav (ibid.) Svagheterna med strategin menar författarna är att 
projektet kräver en aktiv kund och att den slutgiltiga lösningen inte kan specificeras från början av 
projektet. Baserat på det Fernandez och Fernandez (2008) tar upp, samt projekttrianglarna som 
presenterats ovan, kan den iterativa projektansatsen lämpa sig mindre bra då en kund definierar en 
kravspecifikation tidigt och inte aktivt kan delta i utvecklingen av mjukvaran. 

Fernandez och Fernandez (2008) skriver att en traditionell sekventiell projektmetods styrkor är att det 
finns tydligt definierade mål, ett tydligt schema som sträcker sig över hela projektet, projektets 
resursbehov är känt samt att inga större omfattningsförändringar krävs. Denna typ av projektmetod 
lämpar sig bäst vid projekt som är återkommande samt när det finns tydliga mallar att följa (ibid.). En 
traditionell sekventiell projektmetod lämpar sig mindre bra vid projekt som kräver utrymme för 
förändring. Om förändring skulle ske blir projektet i regel försenat och kostnaderna riskerar att öka. En 
annan svaghet som Fernandez och Fernandez (2008) lyfter med denna typ av projektmetod är att fokus 
riktas mer mot att leverera enligt plan snarare än att skapa kundvärde. 

Att förstå agil projektmetodik, och dess skillnad från traditionell projektmetodik enligt 
vattenfallsmodellen, kan ge oss förståelse för varför vissa utmaningar upplevdes i projektet. Om vi 
lyckas upptäcka skillnader i filosofi mellan Kund och Leverantör i projektet kan dessa skillnader förklara 
varför utmaningar uppstod. Den filosofi inom projektledning som vi kommer ge mest tid åt är den agila 
och denna filosofis grundvärderingar definieras i det agila manifestet.  

   

Källa: Kisielnicki & Missiak, 2017. (Egen komponerad) 
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3.3 Det agila manifestet 
För att förstå den utgångspunkt som ett agilt företag har presenterar vi nedan det agila manifestet som 
lagt grunden för agila projektmodeller.  

2001 skrevs det agila manifestet för mjukvaruutveckling av 17 experter (Hohl, et al., 2018) och kan ses 
som en grundpelare för agil projektmetodik. Målet med manifestet var att definiera grundläggande 
principer och värderingar för IT-utveckling och har sedan det publicerades accepterats av många 
organisationer, både inom och utanför IT-branschen (ibid.). Manifestet stödjer en projektmiljö som 
karaktäriseras av sin anpassningsförmåga, grupparbete, självorganisering, snabba leveranser, kundfokus 
och tydliga prioriteringar (Elghariani & Kama, 2016).  

Det agila manifestet presenterar fyra värderingar (Girvan & Paul, 2017): 

 Individer och interaktioner prioriteras över processer och verktyg 
 Fungerande mjukvara prioriteras över omfattande dokumentation 

 Samarbete med kund prioriteras över kontraktsförhandlingar 

 Att svara på förändringar prioriteras över att följa en plan 

Dessa värderingar sätter utvecklaren i fokus och ämnar bidra till en bättre arbetsmiljö för projektgruppen 
(Hohl, et al., 2018). 

Individer och interaktioner prioriteras över processer och verktyg 

Denna värdering belyser att projekt för att skapa lösningar är en prestation som uppnås genom samarbete 
(Girvan & Paul, 2017). Projektmedlemmar måste kommunicera med varandra, ställa frågor och 
diskutera idéer. Värderingen innebär inte att processer och verktyg bör negligeras i ett projekt. De kan 
bidra med att ett projektteam arbetar med rätt saker vid rätt tidpunkt, att repetitiva uppgifter görs på ett 
effektivt sätt. Vissa vanliga arbetssätt inom agil projektmetodik skulle förstås falla utan processer och 
verktyg, som till exempel versionshantering och kontinuerlig integration. Men budskapet med 
värderingen är att projektteamet och kommunikationen internt bör etableras först, innan processer och 
verktyg får fokus (ibid.). 

Fungerande mjukvara prioriteras över omfattande dokumentation 

Värderingen tillämpar perspektivet att ett projektteam existerar för att ta fram fungerande lösningar för 
kunden (Girvan & Paul, 2017; Faniran et al., 2017). Även denna värdering negligerar inte 
dokumentationsprocessen. Dokumentation är viktigt i flera avseenden, men i slutändan är det en 
fungerande lösning som kunden behöver först och främst. 

Samarbete med kund prioriteras över kontraktsförhandlingar 

Kundsamarbete och kundinvolvering får mycket fokus i agil projektmetodik. Detta grundar sig i att det 
i slutändan är kunden och slutanvändaren som vet bäst om den framtagna lösningen kommer att bidra 
till arbetsplatsen och skapa värde (Girvan & Paul, 2017). Särskilt viktigt är detta då det enligt Girvan 
och Paul (2017) alltid kommer en punkt i projekt där förändrar av kravspecifikationen görs, antingen på 
grund av missuppfattningar eller att nya insikter uppkommer under projektets gång. 

Att svara på förändringar prioriteras över att följa en plan 

Denna värdering kan vara den som kännetecknar agil projektmetodik bäst då den handlar om att inte 
bara förvänta sig förändringar utan också välkomna dem (Girvan & Paul, 2017; Faniran et al., 2017). 
Värderingen lyfter att den miljö som lösningen tas fram för kan och troligtvis kommer att förändras 
under projektets gång. Om projektet är förberett på att förändringar kommer att ske kan lösningen bättre 
anpassas efter dem (Girvan & Paul, 2017). 
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Det agila manifestet ämnar vi använda som ett verktyg för att identifiera och kategorisera utmaningar 
vilka ger uttryck för skillnader i filosofi mellan de två parterna i vårt studerade projekt.  

I det agila manifestet nämns även 12 agila principer som kompletterar de fyra grundvärderingarna och 
förklarar agilitet (Boral, 2016). Dessa principer radas upp och förklaras av Boral (2016). Principerna 
presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 2. De tolv agila principerna 

Nummer Princip 

1 Den högsta prioriteringen är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig 
leverans av värdeskapande mjukvara. 

2 Välkomna föränderliga krav, även sent i utvecklingsfasen. Agila processer nyttjar 
förändring till kundens konkurrenskraft. 

3 Leverera fungerande mjukvara frekvent, inom ett intervall av ett par veckor eller ett par 
månader, med fördel till kortare intervaller. 

4 Affärsinvolverade personer och utvecklare måste dagligen arbeta tillsammans genom 
projektet.   

5 Bygg projektet på motiverade individer. Ge dessa individer den miljö och det stöd som 
de behöver samt lita på att de klarar av uppgiften. 

6 Den mest effektiva och verkningsfulla metoden för att förmedla information till och inom 
ett utvecklingsteam är genom muntlig konversation, ansikte mot ansikte. 

7 Fungerande mjukvara är den primära mätenheten för framsteg. 

8 Agila processer uppmuntrar hållbar utveckling. Sponsorer, utvecklare och användare bör 
kunna vidhålla en konstant takt genom projektet. 

9 Kontinuerlig uppmärksamhet på teknisk excellens och god design förstärker agilitet. 

10 Enkelhet, konsten att minimera andelen onödigt arbete, är väsentlig. 

11 De bästa strukturerna, kraven och den bästa designen kommer från själorganiserande 
team. 

12 Teamet ska regelbundet reflektera över hur de kan bli mer effektiva och sedan justera 
deras beteende enligt detta. 

 

De agila principerna är en central del av det agila manifestet men är inte något som vi valt att ta hänsyn 
till i uppsatsen eftersom vi fokuserat på de grundläggande värderingarna och den överhängande filosofin 
som råder i projekt som följer dessa. Principerna är dock något som kan vara intressant i framtida 
forskning om syftet är att göra en djupare utvärdering av tillämpningen av principerna i ett agilt projekt 
i offentlig sektor.  

3.4 Agil kravställning och analys 
Då offentlig sektor är den kontext vi rör oss inom innebär detta att lagen om offentlig upphandling (SFS 
2016:1145) måste tas i beaktning som bland annat konstaterar att kravspecifikationen inte får förändras 
under upphandlingsprocessen då ett öppet förfarande tillämpas. Därför är det intressant för oss att förstå 
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hur framtagning av krav och analys av dessa i agila samt traditionella projekt genomförs. Ämnet agil 
kravställning och analys är därför ett ämne som ligger nära studiens kontext.   

De flesta organisationer som utvecklar mjukvara måste hantera föränderliga krav som kan utvecklas 
eller bli utdaterade innan projektet är genomfört (Ramesh, Cao & Baskerville, 2010). De agila 
metoderna stödjer kortare utvecklingsfaser, tidigare beskrivna som iterationer, för att svara på de 
förväntande förändringarna. Detta innebär att kraven på mjukvaran tas fram under utvecklingsprocessen 
och stödjer sig till stor del på återkoppling från kunden. Kunden själv kan ses som en del av 
utvecklingsteamet och deltar i framtagningen av user stories, acceptanstester och prioriteringar av krav 
(ibid.). Dessutom följer kunden nära projektets framsteg för att säkerställa att mjukvaran kan på ett 
lyckat vis levereras (Elghariani & Kama, 2016). På grund av en lättåtkomlig intressent som snabbt kan 
svara på frågor, stärks förståelsen av kraven i projektet (Ramesh et al, 2010).  

Turk, France och Rumpe (2005) presenterar 14 underliggande antaganden i den agila filosofin som 
presenteras med hjälp av det agila manifestets grundvärderingar och principer. Ramesh et al (2010) har 
sedan tittat närmare på fyra av dessa, presenterade nedan, och dess skillnader mot ett traditionellt 
genomfört projekt, kopplat till kravställning och analys. 

Antagandet om föränderliga krav – Krav förändras alltid på grund av bland annat förändringar i teknik 
och kundbehov. Agil utveckling lägger därför inte mycket tid och fokus på kravställning i den initiala 
fasen av ett projekt. 

Antagandet om dokumentation – Att ta fram omfattande dokumentation är enligt agil filosofi 
kontraproduktivt. Därför dokumenterar inte agila projekt krav i detalj.  

Antagandet om kundinvolvering – Kunder är tillgängliga för att ofta föra diskussion och ge återkoppling, 
något som det agila projektet använder för att ta fram och validera krav. 

Antagandet om förändringskostnader – Kostnaden för att genomföra förändringar av mjukvaran som 
utvecklas ökar i agila projekt inte över tid på grund av projektet genomförs iterativt.  

Sillitti, Cheschi och Russo (2005) har samma år som Turk et al. (2005) identifierat underliggande 
antaganden, eller karaktärsdrag, kopplat till kravanalys i dokumentdrivna projekt som bedrivs 
traditionellt, likt Turk, et al. (2005) gjorde med agila projekt.  

 Kunden ska kunna specificera alla krav och behov i den initiala fasen av projektet. 

 För att låsa kraven och garantera resultat ska projektet använda sig av ett fastpriskontrakt med 
en låst projektomfattning. 

 Analytikern eller projektledaren är ansvarig för kravställningen och kunden har sedan sällan 
kontakt med utvecklarna i projektet.  

 Kundinteraktion sker i den initiala fasen och därefter arbetar projektmedlemmarna med 
antagandet att de sedan förstår kundens behov utan framtida förtydligande. 

Antaganden om agil kravställning och analys är inte absoluta. Elghariani och Kama (2016) radar upp 
flera aktiviteter som ingår i agil kravställning där bland annat kravdokumentation är en av dem. 
Antagandet betyder alltså inte att dokumentation av krav inte existerar i agila projekt men de tar sig i 
uttryck i till exempel user stories.  

3.5 Utmaningar vid agil kravställning och analys 
Det finns givetvis kritik mot agil kravställning likt det finns mot kravställning enligt vattenfallsmodellen. 
Att agil projektledning skiljer sig från vattenfallsmodellens fasta kravspecifikation menar Alsaqaf et al. 
(2017) kan ha en negativ påverkan på kvalitetsaspekten av projektet. De agila metoderna för 
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kravställning kritiseras för att enbart fokusera på de funktionella kraven och därmed negligera 
kvalitetskraven (Alsaqaf et al., 2017; Ramesh, et al., 2010). I traditionella projekt sker kravställningen i 
början av projektet medan de i agila projekt sker iterativt med kommunikation ansikte mot ansikte under 
projektets gång (Alsaqaf et al., 2017). Kraven är dessutom vanligtvis inte dokumenterade i ett 
specifikationsdokument utan existerar informellt i listor av egenskaper eller user stories (ibid.).  Att 
arbeta med en iterativ kravställning leder sällan till formell dokumentation, vilket lagen om offentlig 
upphandling (SFS 2016:1145) bland annat kräver vid upphandlingsprocessen. 

Kasauli, et al. (2017) genomförde en studie som undersökte kravställningsförfarandet i storskaliga agila 
projekt. Deras forskning genomfördes som en multipel fallstudie av ett telekommunikationsföretag, två 
bilföretag och ett mjukvaruutvecklingsföretag där samtliga företag hade tidigare erfarenhet av agil 
projektmetodik. Kasauli et al. (2017) diskuterar validiteten av studien och nämner att generaliseringar 
från undersökningen kan vara svårt att göra, precis som Noor (2008) tagit upp som en svaghet med 
fallstudier. Kasauli et al. (2017) menar dock att andra liknande större bolag och storskaliga projekt 
troligtvis också kan uppleva samma utmaningar som samtliga företag upplevt i studien. 

I studiens samtliga fall har en utmaning identifierats på grund av att de agila projekten har bedrivits i en 
annars plandriven, icke-agil, omgivande organisation. Resultatet är att projekten har svårt att integrera 
agila aktiviteter som till exempel snabba återkopplingsiterationer (Kasauli et al., 2017). Beroende på 
vad vår empiri presenterar kan det visa sig att kunden i vårt studerade projekt arbetar agilt och därför 
lyckas integrera iterationer, men om det framkommer att kunden tillämpar en traditionell projektmodell 
finns det risk att en liknande utmaning som Kasauli et al. (2017) beskrivit identifieras. 

Flera av fallföretagen i studien utförd av Kasauli et al. (2017) bedrev verksamhet som styrdes av 
standarder och regleringar. Standarden ISO26262, om funktionell säkerhet för vägfordon, nämns som 
ett exempel där två företag uttryckte att kraven på dokumentation förhindrade den agila verksamheten, 
även om inte alla respondenter i företagen gav medhåll (Kasauli et al., 2017). I denna utmaning vill vi 
dra en parallell mellan ISO26262 och lagen om offentlig upphandling ([LOU] SFS 2016:1145). Likt 
den nämnda standarden ställer LOU krav på den upphandlande parten om att den ska ta fram 
upphandlingsdokument, bland annat kravspecifikation och anbudsunderlag. Vi förväntar oss alltså att 
se en liknande utmaning som beskrivits ovan i och med appliceringen av LOU i vårt studerade fall. 

Krav som specificerats initialt visade sig i studien vara sedda av många som ett hinder för agilitet. 
(Kasauli, et al., 2017). Kraven tenderar att ses som en order som stör den agila filosofins principer om 
att förstärka projektteam. Projektmedlemmarna föredrog user stories över hårda krav eftersom de inte 
begränsar dem på samma sätt som en kravspecifikation. User stories sågs mer som mål att nå utan att 
definiera en nödvändig väg till det specifika målet (ibid.). Respondenterna i studien svarade att agila 
metoder innebär ett dubbelriktat informationsflöde eftersom projektfilosofin förespråkar att utforska, på 
ett iterativt sätt, vad som är det bästa sättet att skapa värde för kunden. Eftersom user stories föredrogs 
bland utvecklarna i studien är det förstås viktigt att skriva bra user stories, något studien visade inte 
nödvändigtvis var lätt att göra. Flera utmaningar identifierades internt, men en utmaning identifierades 
också som en konsekvens av att kunden inte var agil (Kasauli et al., 2017). Detta innebar att kunden tog 
lång tid på sig att testa och godkänna nya funktioner i systemet. När återkoppling väl skedde kunde 
utvecklarna redan ha gått vidare med att utveckla en annan funktion (ibid.).   

Ytterligare ett hinder som identifierats av deltagarna i studien var distansen mellan kund och utvecklare 
(Kasauli et al, 2017). Enligt vad som presenterades av Ramesh et al. (2010) är det önskvärt att kunden 
är nära utvecklingsprocessen. Resultatet i ett av fallföretagen var att mycket information förlorades då 
den skickades mellan det höga antalet olika nivåer som fanns mellan utvecklare och kund (Kausali, et 
al., 2017).  
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Fler utmaningar och hinder än de som presenterats här identifierades i studien av Kasauli et al. (2017). 
Vi valde att göra ett urval av dem baserat på det som enligt oss var mest relevant för vår studie och den 
kontext vi rör oss inom. Vi tror att Kasuali et al. (2017) kan hjälpa oss att identifiera egna teman och 
koppla dessa till deras resultat då vi studerar projekt i offentlig verksamhet ur leverantörernas perspektiv. 
Dessa projekt regleras också, av bland annat lagar, och agila ansatser i icke-agila miljöer kan här också 
uppstå då agil projektmetodik inte har tillämpats i lika hög utsträckning i offentlig sektor som i privat 
sektor (Ribiero & Domingues, 2018).  

Vi har vidare valt att inte lyfta tidigare forskning som undersöker utmaningar vid kravställning och 
analys i traditionella projekt eftersom vi aktivt har tillämpat Leverantörens perspektiv där företaget har 
arbetat med en iterativ ansats. Detta innebär inte att projekt som tillämpar en mer traditionell 
vattenfallsmodell inte upplever samma eller liknande utmaningar, men är inte av samma intresse i vår 
studie eftersom vi ämnar undersöka hur studiens kontext påverkar förutsättningarna för specifikt en agil 
ansats.  

3.6 Offentlig upphandling 
Offentlig upphandling världen över präglas av diverse olika regleringar vid genomförandet av 
upphandlingsprocessen, länder inom Europeiska Unionen (EU) är inget undantag (Moe, Newman & 
Sein, 2017). Regleringen som EU tagit fram syftar till att skapa en rättvis upphandlingsprocess som är 
lika för alla deltagande parter samt en god transparens (ibid.). Moe och Päivärinta (2013) menar att det 
är viktigt att den offentliga upphandlingen regleras då den har en potential att stimulera samhällen och 
att den kan spela en viktig roll i att uppnå politiska mål.  

Moe och Päivärinta (2013) skriver att det är riskfyllt för en offentlig sektor att ta sig an ett IS-
upphandlingsprojekt då det i regel är ett väldigt omfattande och kostsamt projekt att genomföra. 
Författarna lyfter att det är vanligt förekommande att offentliga projekt drar över både tid och kostnad, 
vilket drabbar verksamheten negativt. De skriver vidare att upphandlingsprocessen i sig medför diverse 
utmaningar och att dessa utmaningar inte blir mindre när upphandlingen berör informationssystem. 
Detta är något som styrks av Thai (2001) då han menar att en offentlig upphandling är en väldigt 
komplex funktion inom den offentliga sektorn och kräver av upphandlaren både kunskap om lag, 
verksamhet och det som ska upphandlas, vilket författaren menar är svårt att bistå med på egenhand. 
Upphandlingar som berör informationssystem innebär att den upphandlande parten skall ställa krav på 
ny eller okänd teknik, vilket författarna menar är en svår uppgift för den upphandlande parten. Vi har 
upplevt det utmanande att hitta forskning som berör offentlig upphandling av informationssystem, vilket 
Moe och Päivärinta (2013) menar är ett relativt outforskat område. Carl Erik Moe är en av flera forskare 
vi har använt oss av i detta avsnitt och är ett återkommande namn då han har fokuserat en del av sin 
forskning mot just detta outforskade område.  

3.6.1 Två olika upphandlingsförfaranden 

I följande avsnitt hämtar vi information från en studie som genomförts av Moe et al. (2017) vilka 
samtliga är forskare inom området informationssystem. Studien som vi baserar detta avsnitt på har är en 
flerfallstudie som genomförts i Norge. Författarna följde tre olika offentliga verksamheter som använt 
sig av tre olika upphandlingsförfaranden vid upphandling av informationssystem. I detta avsnitt har vi 
valt att enbart lyfta två av dessa genomförande, då vi finner dessa mest relevanta för studien. Norge är 
inte medlem i Europeiska Unionen men är däremot medlem i det Europeiska Ekonomiska 
Samarbetsrådet (Moe et al., 2017) vilket gör att norska offentliga sektorer måste följa samma typ av 
regleringar som svenska. Vi menar därför att de upphandlingsförfaranden och utmaningar som Moe et 
al. (2017) lyfter i sin artikel kan appliceras på svenska offentliga myndigheter. 
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Vi börjar med att presentera hur respektive upphandlingsprocess går till, teoretiskt, och sedan hur det i 
en flerfallstudie gick till praktiskt. Anledningen till att vi inte enbart presenterar den teoretiska delen av 
upphandlingsförfarandena är för att vi vill presentera och ta med oss de utmaningar som Moe et al., 
(2017) samt andra forskare har uppmärksammat i samband med diverse olika studier, till vår analys. Då 
en del i vår studie är att kartlägga de utmaningar som Leverantören stötte på under det projektet vi har 
undersökt, anser vi att en presentation av det praktiska genomförandet är värdeskapande för studien. Vi 
anser också att det praktiska genomförandet skapar en förtydligande bild, både för oss och för läsaren, 
av hur olika typer av offentliga upphandlingar faktiskt kan gå till enligt tidigare forskning. För att 
bibehålla en tydlig struktur i avsnittet samt för att förenkla återkoppling vid senare diskussion har vi valt 
att använda oss av djupa underrubriker.  

3.6.1.1 Öppet förfarande  
Öppet förfarande är den vanligaste upphandlingsformen och har varit tillgänglig sedan 1988 (Moe et al., 
2017). Öppet förfarande innebär att leverantörer konkurrerar utifrån den upphandlande partens 
anbudsförfarande och, som Moe et al. (2017) beskriver det, en frusen kravspecifikation. Inom öppet 
förfarande är möjligheten för dialog mellan den upphandlande parten och leverantören begränsad (ibid.).  
Beroende på hur den upphandlande parten har framställt sina krav finns det en möjlighet till att utesluta 
de leverantörer som inte har, exempelvis, tillräcklig ekonomisk stabilitet eller teknisk förutsättning för 
att med säkerhet kunna genomföra projektet. Denna möjlighet finns enbart inom öppet förfarande (ibid.). 
Då kravspecifikationen är frusen har leverantörer små möjligheter att påverka den upphandlande partens 
ställda krav (ibid.). Figur 2 visualiserar hur upphandlingsprocessen går till när en öppet förfarande 
tillämpas. 

 

Figur 2. Processkarta, Öppet förfarande. 

3.6.1.2 Öppet förfarande i praktiken 
Första offentliga upphandlingen som Moe et al. (2017) undersökte i sin studie baserades på öppet 
förfarande. Kommunen satte ihop en projektgrupp som blev ansvarig för upphandlingsprojektet internt 
inom kommunen och beslutade att genomföra upphandlingen enligt en öppet förfarande. Under tre 
månader arbetade projektgruppen för att ta fram en kravspecifikation. Moe et al. (2017) skriver att 
projektgruppen samarbetade med två andra kommuner som tidigare genomfört liknande projekt. 
Projektgruppen fick ta del av samarbetskommunernas kravspecifikationer, vilket hjälpte projektgruppen 
framåt med deras kravspecifikation. Enligt Moe et al. (2017) var projektgruppens fokus på att framställa 
kraven på rätt sätt och lade inte mycket fokus på regleringarna runt själva upphandlingen. 
Projektgruppen lyckades ta fram en skräddarsydd kravspecifikation som återspeglade deras behov, 
enligt dem själva. De tog även fram kriterier som leverantörerna skulle uppfylla för att få lov att vara 
med i upphandlingsprocessen. Den enda leverantör som klarat sig igenom anbudsprocessen blev 

Källa: Moe et al. (2017). (Egen komponerad) 
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inbjuden för att genomföra en demonstration av det system som de ämnade att implementera. Efter 
demonstrationen kontaktade projektgruppen flertalet andra kommuner som varit kund till den aktuella 
leverantören. Moe et al. (2017) beskriver denna process dels som en form av referenskontroll för att 
säkerställa att det leverantören säger stämmer överens med verkligheten och dels för att lära sig av 
tidigare kunders erfarenheter. Under implementationsfasen uppmärksammades det att det redan 
existerande systemet inte var kompatibelt med det nya, vilket tog en månad att lösa. Sedan uppkom 
ytterligare problem med integrationen systemen emellan, vilket resulterade i mycket manuellt arbete. 
Mer än ett år efter implementationen upplevde den berörda verksamheten fortfarande problem, vilket 
Moe et al. (2017) här leder till valet av det öppna förfarandet. 

Moe et al. (2017) riktar, i denna artikel, kritik mot beslutet att basera projektet på ett öppet förfarande. 
Författarna menar att ett öppet förfarande inte lämpar sig för ett informationssystemsprojekt då det inte 
finns mycket möjlighet för dialog parterna emellan. Projektgruppen hade som mål att införskaffa ett 
system som bäst mötte verksamhetens behov men gruppens beslut att samarbeta med andra kommuner 
visade sig vara en sårbarhet i projektet, då de kommuner som användes som referens visserligen hade 
implementerat samma system men fel version. 

Vi upplever öppet förfarande som omodernt och komplext då den både hämmar möjligheten för dialog 
och förändring av krav. Detta menar vi ställer onödigt stora krav på den upphandlande parten. Moe et 
al. (2017) samt Moe och Päivärinta (2013) skriver dessutom att en stor utmaning som den upphandlande 
parten i regel upplever vid en offentlig upphandling är att ta fram kravställningen för, i detta fall, det 
informationssystem som upphandlingen ska beröra.  

3.6.1.3 Konkurrenspräglad dialog  
Offentlig upphandling är ständigt under utveckling (Thai & Piga, 2006) och den konkurrenspräglade 
dialogen är ett bevis på detta. Det är en annan typ av upphandlingsförfarande som togs fram av den 
Europeiska unionen 2004 för att förenkla samarbeten mellan privat och offentlig sektor (Moe et al., 
2017). Till skillnad från det öppna förfarandet är konkurrenspräglad dialog den ovanligaste 
upphandlingsformen inom EU. Konkurrenspräglad dialog bygger på att den upphandlande parten bjuder 
in leverantörer att delta i förstadiet av upphandlingen, minst tre leverantörer måste delta (Moe et al. 
(2017). Till skillnad från öppet förfarande bygger den konkurrenspräglade dialogen på dialog mellan 
den upphandlande parten och parten som är intresserad att delta i upphandlingsprocessen (ibid.). Den 
upphandlande parten ska genom annonsering bjuda in till den kommande konkurrenspräglade dialogen. 
I annonsen ska det framgå vilka behov som ska täckas samt vilka kriterier som leverantören ska uppfylla 
för att bli, så kallat, förkvalificerad. När det efterfrågade antalet förkvalificerade leverantörer har visat 
sitt intresse har de deltagande parterna möjlighet att diskutera kraven som ska ingå i avtalet. Dessa 
diskussioner, menar Moe et al. (2017), kan pågå över flertalet möten och det som diskuteras ska 
användas i den slutgiltiga kravspecifikationen. Under diskussionsfasen kan det uppkomma krav som 
deltagande leverantörer inte har en möjlighet att uppfylla, vilket gör att berörda leverantörer faller bort 
ur den konkurrenspräglade dialogen (ibid.). När sedan dialogen är avslutad och kravspecifikationen har 
diskuterats fram mellan den upphandlande parten och leverantörerna ska leverantörerna lämna in sina 
slutgiltiga anbud. Vid detta skede är det inte längre möjligt att diskutera och förändra kraven i 
anbudsförfrågan. Sedan utgår den upphandlande parten utifrån, för projektet, det mest ekonomiskt 
fördelaktiga anbudet (ibid.). Det är alltså upp till den upphandlande parten att avgöra vad som är mest 
ekonomiskt fördelaktigt för det berörda projektet (ibid.). Moe et al. (2017) lyfter driftkostnad, teknisk 
merit, kostnadseffektivitet och leveranstid som några faktorer som kan avgöra vilket anbud som är mest 
ekonomiskt fördelaktigt. Figur 3 illustrerar hur processen ser ut när en konkurrenspräglad dialog 
tillämpas. En konkurrenspräglad dialog får enbart tillämpas vid komplexa projekt (Moe et al., 2017). Ett 
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tekniskt komplext projekt kan vara när den upphandlande parten inte kan avgöra vilket av flera olika 
alternativ på marknaden som är mest fördelaktigt för den berörda verksamhetens behov.  

 

Figur 3. Processkarta, Konkurrenspräglad dialog.  

3.6.1.4 Konkurrenspräglad dialog i praktiken 
Moe et al. (2017) skriver att projektgruppen i detta fall hade svårt att avgöra vilka behov som fanns i 
verksamheten samt vilka krav de borde ha på systemet de skulle införskaffa. Detta gjorde att de valde 
att basera upphandlingen på en konkurrenspräglad dialog. Innan de annonserade om den kommande 
upphandlingen var projektgruppen tvungna att kontrollera med verksamhetens jurist för att säkerställa 
att de fick lov att anamma en konkurrenspräglad dialog utifrån EU:s reglering. Projektgruppen saknade 
kunskap kring denna typ av upphandlingsform vilket gjorde att dem riktade mycket fokus på att följa de 
regler som fanns. Efter att upphandlingen hade utannonserats hade leverantörer möjlighet att anmäla sitt 
intresse för att delta som en förkvalificerad leverantör. De förkvalificerade leverantörerna kom sedan 
med ett eller flera förslag på hur varje enskild leverantör tänkte lösa problemet. Moe et al. (2017) skriver 
att projektgruppen hade erfarenhet från tidigare upphandlingsprojekt vilket gjorde att de valde ut fem av 
sju leverantörer, baserat på leverantörernas förslag, som fick gå vidare till nästa steg. Nästa steg i den 
konkurrenspräglade dialogen var att inleda samtal med de deltagande leverantörerna. Totalt 
genomfördes två möten per leverantör, första mötet gick ut på att introducera behovet som fanns inom 
verksamheten. Andra mötet genomförde projektgruppen separat med varje enskild leverantör och syftet 
var att leverantören skulle presentera sina förslag på vad de ansåg att verksamheten behövde samt hur 
de skulle gå tillväga för att implementera systemet. Utifrån dessa möten kunde sedan projektgruppen 
formulera en slutgiltig anbudsförfrågan med en välutvecklad kravspecifikation (Moe et al., 2017). 
Projektgruppen var noga med att inte fortsätta förhandlingarna efter det att anbudsförfrågan var klar, då 
det strider mot reglerna. Leverantörerna fick sedan en möjlighet att skicka in anbud baserat på denna 
anbudsförfrågan. De inlämnade anbuden rangordnades utifrån olika kriterier som tagits fram av 
projektgruppen och det anbud som bäst mötte projektgruppens förväntningar blev utvalt. Själva 
implementationen av systemet gick smidigt och dialogen mellan projektgruppen och leverantören 
fungerade bra. I slutskedet av projektet insåg projektgruppen att leverantören missat att implementera 
en sista modul som stod med i anbudet, därför försenades projektet något. Dock var problemet löst redan 
efter tre veckor (Moe et al., 2017).  

Källa: Moe et al. (2017). (Egen komponerad) 
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Moe et al. (2017) menar att denna typ av offentlig upphandling ger maximal möjlighet för dialog vilket 
de menar skapar goda förutsättningar för den upphandlande parten att införskaffa det system som bäst 
speglar verksamhetens behov. Författarna skriver vidare att projektgruppens kravställning påvisar att 
dialogen med leverantörerna var värdeskapande. Att alla leverantörer fick ta del av samma information 
under anbudsprocessen var en utmaning som projektgruppen tog på stort allvar, enligt Moe et al. (2017). 
En nackdel med att anamma en konkurrenspräglad dialog, enligt författarna, var att projektgruppen 
upplevde att den krävde mycket tid av leverantörerna vid de inledande mötena för skapandet av 
kravspecifikationen. Moe et al. (2017) menar att detta riskerar att leda till att enbart större aktörer på 
marknaden har möjlighet att delta. 

Vi upplever den konkurrenspräglade dialogen som mer modern till skillnad från det öppna förfarandet. 
Att diskutera fram en kravbild gemensamt med leverantörer som är kunniga inom området anser vi vara 
en värdefull möjlighet inom konkurrenspräglad dialog. Moe och Päivärinta (2013) skriver att den 
upphandlande parten bör använda sig i största möjliga mån av leverantörer vid en upphandling. 
Författarna skriver att leverantörerna besitter en stor branschkunskap vilket den upphandlande parten 
inte gör. Thai (2001) styrker detta och menar att dialogen mellan leverantören och den upphandlande 
parten är viktig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för projektet. Han skriver dock att en 
sådan dialog kan vara utmanande och svår att få ett meningsfullt resultat ifrån. Moe et al. (2017) är 
delvis inne på samma spår men menar att mer förtroende för leverantören ger automatiskt mer makt. 
Mer makt åt leverantören kan leda till att de försöker påverka kraven till deras fördel (Moe et al., 2017). 
Moe et al. (2017) skriver dock att den långsiktiga relationen mellan en leverantör och offentlig sektor är 
värdefull för en leverantör.  

Att den konkurrenspräglade dialogen kräver mycket tid av de deltagande parterna och att Thai (2001) 
menar att dialogen kan vara utmanande anser vi är negativa aspekter. Vi tror dock att dialogen är så pass 
gynnsam för båda parter att det kan vara värt att spendera mer tid på kravställningen för att lyckas 
genomföra ett framgångsrikt projekt. Att kraven efter slutförd dialog är svåra att förändra anser vi vara 
ett problem som kvarstår. 

3.7 Sammanfattning av den analytiska referensramen 
I den analytiska referensramen har vi presenterat tidigare forskning som gett oss en förståelse för vilka 
typer av utmaningar som kan uppstå då agila projekt drivs internt inom offentlig sektor. Den 
genomgående trenden för denna forskning har varit att den organisatoriska aspekten är den med störst 
påverkan. Detta kan ge oss en möjlig anledning till att den offentliga sektorn inte lyckats anamma agil 
filosofi i samma utsträckning som den privata. Forskningen har inte redovisat hur dessa utmaningar 
relaterar till en samverkanskontext med en extern leverantör som strävar efter att driva projekt agilt. Vi 
tror dock tror att forskningen fortfarande kan hjälpa oss att förstå den empiri som vi samlar in genom 
intervjuer.  

Hur agil projektmetodik bedrivs praktiskt har redovisats kort genom att bland annat ta upp den iterativa 
delen av ansatsen samt hur user stories används för att kartlägga krav. Projektmetodiken har även 
jämförts på ett övergripande sätt mot traditionell projektmetodik där bland annat projekttrianglar har 
jämförts vilka visar på hur ansatserna förhåller sig till funktionalitet, kvalitet, tid och kostnad i projektet. 
I jämförelsen uppenbarar det sig att funktionaliteten är en variabel i agila projekt och kostnad som en 
variabel för traditionella projekt. I traditionella projekt ses funktionaliteten som en konstant och tid som 
en konstant för agila.  

Den agila filosofin och dess härkomst har presenterats. De grundläggande värderingarna har lyfts som 
visar på hur filosofin prioriterar människor, fungerande mjukvara, samarbete med kund och svar på 
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förändringar. Med tanke på att agil filosofi dessa aspekter över kontraktsförhandlingar, har vi tolkat det 
som att kommunikation står i fokus i filosofin.  

En något djupare genomgång har gjorts kring hur agil kravställning och analys genomförs och vilka 
antaganden som finns i agila projekt. Dessa antaganden är nära kopplade till de grundläggande agila 
värderingar som presenterats tidigare i den agila filosofin och visar på vikten av kommunikation i ett 
agilt projekt. Antaganden i traditionella projekt har också lyfts för att illustrera skillnaden mot agil 
kravhantering, bland annat hur krav specificeras i ett tidigt stadie i projektet för att sedan mer eller 
mindre låsas.  

Kritik och utmaningar kring den agila kravhanteringen har också tagits upp och illustrerats med hjälp 
av tidigare forskning. Dessutom har potentiella utmaningar exemplifierats av en flerfallsstudie 
genomförd av Kasauli et al. (2017). Studien tar upp flera utmaningar till vilka vi kan dra paralleller till 
projektet vi studerat, bland annat om hur reglerande standarder kan försvåra den agila kravhanteringen. 
Att user stories skrivna för att kartlägga krav försvårades av att kunden inte var agil samt distans mellan 
kund och utvecklare i projektet är två andra utmaningar som togs upp. 

Avslutningsvis presenteras två olika typer av förfaranden för offentlig upphandling. I avsnittet för 
offentlig upphandling presenteras de båda typernas teoretiska genomförande samt hur de praktiskt 
genomförts när Moe et al. (2017) genomförde en fallstudie på två offentliga norska myndigheter. Både 
fördelar och nackdelar lyfts för att illustrera att det finns utmaningar med de båda 
upphandlingsförfarandena.  
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenterar vi Lagen om offentlig upphandling med fokus mot två olika 
upphandlingsformer samt den empiri som vi samlat in genom intervjuer och granskning av ett dokument 
under studiens gång. Respondenterna är personer som var innehavare av olika roller på olika nivåer i 
projektet. Empirin delas upp i två huvudkategorier: kravhantering och upphandlingens påverkan samt 
projektledning och organisation. Som en del av empirin presenteras även innehåll från ett 
upphandlingsdokument som vi mottagit från Leverantören.  

Vi har under insamlingen av empiri fått önskemål om att anonymisera innehållet. Därför namnges aldrig 
leverantören, kunden eller respondenterna vid deras riktiga namn. Detta önskemål är inte något som 
försvårat vår insamling eller som påverkat substansen av den empiri vi samlat in. Det har dock viss 
påverkan i ett analytiskt avseende eftersom potentiella paralleller till Kunden inte kan redovisas då det 
skulle innebära att deras identitet synliggörs. För att tackla detta presenterar vi empirin i sin helhet för 
att sedan i analysen dra paralleller till tidigare forskning. 

4.1 Upphandlingsformer och beställning 
Nedan presenteras lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) samt två olika upphandlingsformer 
som vi anser relevanta för studien. Anledningen till att vi lyfter LOU (SFS 2016:1145) i detta avsnitt är 
för att exemplifiera hur lagen ser ut i Sverige. Sedan presenteras en tidigare revisionsrapport av 
Riksrevisionen (RIR 2018:20) som redovisar en rådande brist på beställarkompetens i offentlig sektor. 
Upphandlingsformerna och rapporten utgör empiri på egen hand och är något vi kan ta hänsyn till i 
analysen men utgör även en kontext för den empiri vi samlat in via intervjuer och dokument från fallet. 
Upphandlingsformerna lyfts i korthet igen för att presentera hur Sverige har realiserat EU-direktivet 
2004/18/EG och hur svenska upphandlande parter måste förhålla sig till dessa upphandlingsformer. 

4.1.1 Lagen om offentlig upphandling 

Lagen har en större omfattning än den vi lyfter i detta avsnitt. För att minska omfattningen av 
presentationen av lagtexten har vi valt att presentera den del som vi anser är mest relevant för denna 
undersökning. Lagen utgör en del av den kontext som projektet vi undersöker har bedrivits i. Efter detta 
avsnitt lyfter vi två upphandlingsförfaranden som vi även anser är relevant för studien. 

När både leverantör och kund verkar inom den privata sektorn kan projekt genomföras med relativt fria 
tyglar, till skillnad från när ena parten verkar i den offentliga sektorn då diverse olika lagar och 
regleringar påverkar projektets genomförande. Framförallt regleras projekt i offentlig sektor av lagen 
om offentlig upphandling ([LOU] SFS 2016:1145). 

Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) reglerar detaljerat offentliga myndigheters köp som 
är finansierade med allmänna medel. Lagen reglerar hur den offentliga sektorn får agera vid en 
upphandlingsprocess, till exempel får inte en offentlig verksamhet enligt LOU (SFS 2016:1145) välja 
fritt bland leverantörer på marknaden och till exempel ta det företag som har starkast rykte. LOU (SFS 
2016:1145) är skriven för att gynna konkurrensen så att alla företag ska ha en möjlighet att vara med 
och konkurrera om avtalet med den upphandlande parten. Sveriges upphandlinsmyndighet (2018) menar 
att en offentlig upphandling innebär att alla företag som uppnår de grundläggande krav som den 
upphandlande parten ställt, har enligt lag rätt att delta i upphandlingsprocessen.  
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LOU (SFS 2016:1145) framför krav på att den upphandlande parten ska ta fram upphandlingsdokument 
som hela upphandlingen baseras på. Dessa upphandlingsdokument ska innehålla en beskrivning av den 
upphandlande partens behov och vad som förväntas av de tjänster eller varor som ska anskaffas, ett så 
kallat anbudsunderlag. Behoven och förväntningarna ska beskrivas och en kravlista, som till exempel 
ska innehålla tekniska specifikationer så som prestanda och funktionskrav, ska sammanställas i 
anbudsunderlaget. Det ska även tydligt framgå vilka minimikrav och kriterier som ställs på tjänsten eller 
varan som leverantören ska skapa eller erbjuda. Dessa minimikrav och kriterier omfattar i regel bland 
annat pris, tidsomfattning, kvalitet på projektet i helhet och är betydelsefulla vid beslutet av vilken 
leverantör som ska bli tilldelad kontraktet. Informationen i upphandlingsdokumenten ska vara tydligt 
framförd så att leverantörer kan bedöma om det är möjligt för dem att delta i upphandlingen eller inte. 
När tiden för att lämna anbud har passerat är det upp till den upphandlande parten att avgöra vilken 
leverantör som ska bli tilldelad avtalet. Dock reglerar LOU (SFS 2016:1145) även denna process. Alla 
krav som den upphandlande myndigheten ställt i början av upphandlingsprocessen måste leverantören 
kunna uppfylla. Skulle flera leverantörer klara av att uppfylla samtliga krav måste den upphandlande 
parten enligt lag välja det billigaste.  

Adolfsson (2013), som är verkställande direktör på Microsoft Sverige har tillsammans med andra 
verkställande direktörer på större IT-bolag i Sverige skrivit artikeln IT-upphandling har stora brister. 
Där framför han att Lagen om offentlig upphandling ställer så pass strikta krav på den upphandlande 
parten att det är vanligt förekommande att kraven blir orimligt detaljerade och inte 
verksamhetsförankrade krav. I lagtexten framgår det att dessa krav sedan står fast under 
upphandlingsprocessen och kan vara svåra att förändra när väl upphandlingen resulterat i ett färdigt avtal 
(17kap 8§, SFS 2016:1145). Det är möjligt att göra förändringar i avtal och kravställningar men LOU 
(2016:1145) reglerar även detta. Förändringar som inte påverkar avtalets värde mer än 10% kan 
genomföras utan att en ny upphandling måste initieras. Det är även möjligt för den upphandlande parten 
att genomföra kompletterande beställningar mot den leverantör som vunnit upphandlingen. 
Beställningen får dock varken öka eller minska med mer än 50% av avtalets totala värde. 

4.1.2 Öppet förfarande 

När en offentlig verksamhet anammar öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud när 
förfrågningsunderlaget har annonserats ut av en upphandlande part (SFS 2016:1145). I övrigt följer 
öppet förfarande den upphandlingsprocess som beskrivs i avsnitt 4.1. 

4.1.3 Konkurrenspräglad dialog 

Konkurrenspräglad dialog är ett upphandlingsförfarande som innebär att leverantörer som är 
intresserade av att delta i upphandlingen får lov att ansöka om att få lämna anbud. Kravet är att 
leverantörerna uppfyller de kriterier den upphandlande parten tagit fram (SFS 2016:1145). I LOU (SFS 
2016:1145) framgår det att den upphandlande parten sedan har en möjlighet att bjuda in de leverantörer 
som de vill ha med i upphandlingsprocessen. Den upphandlande parten har en möjlighet att begränsa 
antalet anbudssökande men får inte vara mindre än tre stycken. Syftet med den konkurrenspräglade 
dialogen är enligt lagen att ange och identifiera hur den upphandlande partens behov bäst kan 
tillgodoses.  

Upphandlingsdokumenten ska innehålla ungefär samma delar som beskrivs för upphandlingsdokument 
i avsnitt 4.1. Det ska framgå vilka behov som verksamheten har samt vilka krav som ställs på systemet. 
Det ska även framgå vilka tilldelningskrav som den upphandlande parten har (SFS 2016:1145).  
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I lagen skrivs det att dialogen får genomföras i successiva steg. Den upphandlande parten har efter varje 
genomfört steg en möjlighet att välja ut den lösning som de vill fortsätta utveckla genom mer diskussion 
med leverantörerna i nästkommande steg. Valet som den upphandlande parten gör angående de olika 
lösningarna ska baseras på de tilldelningskrav som formulerats i upphandlingsdokumenten (SFS 
2016:1145). Den upphandlande parten måste se till att det hela tiden uppstår konkurrens mellan de valda 
lösningarna, vilket innebär att det hela tiden måste finnas tillräckligt många lösningar kvar. Dialogen 
ska fortlöpa tills dess att myndigheten funnit den lösning som tillgodoser myndighetens krav och behov 
(SFS 2016:1145). När sedan en eller flera lösningar har valts ut som slutgiltiga löningar ska de 
leverantörer som deltagit i dialogprocessen få en möjlighet att lämna in ett slutgiltigt anbud (SFS 
2016:1145). Sedan går upphandlingsprocessen över till samma typ av tilldelningsprocess som beskrivs 
i avsnitt 4.1. 

4.1.4 Bristande beställarkompetens 

Riksrevisionen är en myndighet tillsatt av regeringen vars uppdrag är att granska den verksamhet som 
bedrivs av staten (RIR 2018:20). I Riksrevisionens revisionsrapport Staten som inköpare av 
konsulttjänster – tänk först handla sen (RIR 2018:20) redovisar Riksrevisionen resultatet av en 
granskning av statliga myndigheters inköp av konsulttjänster. Riksrevisionen lyfter att det ofta saknas 
struktur och ett helhetsperspektiv i myndigheternas inköpsarbete. Det saknas även tillräckligt stöd och 
tillräckliga verktyg för att det ska finnas en möjlighet för myndigheter att fatta välgrundade beslut vid 
en inköpsprocess. Riksrevisionen skriver att de har kommit fram till att myndigheternas 
beställarkompetens ofta är bristande. Riksrevisionen menar att det riskerar att resultera i att 
myndigheterna inte får den tänkta effekten eller den kompetens som de förväntade sig vid inköpet. 
Anledningen till att beställarkompetensen är bristande menar Riksrevisionen bero på att samverkan 
mellan myndigheters inköpsfunktion och att den faktiska verksamheten inte fungerar som den ska. 
Riksrevisionen skriver att myndigheterna följer de lagar och förordningar som styr 
upphandlingsprocessen men att de inte utnyttjar möjligheterna för att göra goda affärer fullt ut.  

Riksrevisionens rapport lyfts som empiri då Kunden i det undersökta projektet är en svensk myndighet 
och kan därför ha rådande brist på beställarkompetens vilket kan ha påverkat framtagningen av 
kravspecifikationen.  

4.2 Presentation av Leverantören och studiens respondenter 
Då vi anonymiserat Leverantören samt våra respondenter genomgående i studien kan vi inte presentera 
vilket företag det är vi använt oss av. För att bistå med lite kontext har vi presenterat vilken bransch och 
vilken typ av verksamhet företaget driver. Vi presenterar även våra tre respondenter genom att beskriva 
vilka roller de innehaft under projektet samt hur lång erfarenhet de har i företaget.  

4.2.1 Leverantören 

Leverantören är ett privat tjänsteföretag i IT-branschen och motsvarar den svenska delen av en nordisk 
koncern med ungefär 1000 medarbetare där majoriteten är konsulter. Företaget arbetar med anpassning 
och införande av supportsystem inom både offentlig och privat sektor som ett sätt att digitalisera 
processer. De arbetar på ett övergripande sätt med affärsprocesser och erbjuder lösningar för att bland 
annat mäta, automatisera och standardisera dem. Deras systeminföranden utgår från en egenutvecklad 
projektmodell, vilken är baserad på en standardiserad agil projektmodell. 
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4.2.2 Respondenter 

Samtliga respondenter är anställda på Leverantören och var delaktiga i projektet med Kunden. De 
presenteras i tabellen nedan anonymiserat och deras roller i projektet används som namn i genomgången 
av empirin. 

Tabell 3. Presentation av respondenter 

Roll Beskrivning 

Affärsområdesansvarig, 
konsultchef 

Vår första respondent var i projektet innehavare av rollen som 
affärsansvarig vilket innebar att han satt med i styrgruppen för projektet 
och översåg projektet. Han har snart 20 år inom företaget med sig och 
har hunnit arbeta mot många olika kunder, både i privat och offentlig 
sektor, vilket har gett honom erfarenhet och möjligheten att jämföra 
samt reflektera över genomförande av projekt, något som vi ville dra 
nytta av i uppsatsen. 

Verksamhetskonsult Vår andra respondent var verksamhetskonsult på Leverantören och har 
varit anställd snart fem år. Under dessa fem år har hon innehaft roller 
som lösningsarkitekt, verksamhetsutvecklare, projektledare och 
utvecklare. I projektet var hon verksamhetskonsult och delprojektledare 
för applikationsutvecklingen. Hon befann sig på den operativa nivån i 
projektet, tillsammans med bland annat den biträdande 
verksamhetskonsulten.  

Biträdande 
verksamhetskonsult 

Vår tredje respondent var biträdande verksamhetskonsult och trainee 
under projektets genomförande. Hon såg till att dokumentera alla krav 
och följde upp alla aktiviteter som genomfördes samt hjälpte till att 
konfigurera i systemet. Hon assisterade verksamhetskonsulten och 
genomförde workshops för att arbeta fram en kundanpassad lösning som 
sedan kunde levereras.  

 

Leverantören har låtit oss ta del av upphandlingsdokument skrivna av Kunden. Här ingår bland annat 
ett förfrågningsunderlag. Med dokumenten bifogades även anbudssvaret från Leverantören. Med den 
samlade empirin fick vi olika perspektiv från Leverantörens sida av projektet, på olika nivåer. Detta såg 
vi som en fördel då det hjälpte oss att få en större helhetsbild av projektet och dess genomförande.  

4.3 Genomgång av empiri 
Utifrån genomgången av rådata, som transkriberingar och dokument, har vi genomfört en initial 
kategorisering för att ordna empirin till ett mer lätthanterligt avsnitt. Dessa kategorier är kravhantering 
och upphandlingens påverkan samt projektledning och organisation. I detta avsnitt ges en 
projektbeskrivning och kategorierna, som vi identifierat under transkriberingsprocessen av intervjuerna, 
samt det som våra respondenter har sagt presenteras. För att förenkla och tydliggöra eventuella 
kopplingar som dras till detta avsnitt i analysen används en djup struktur.   

4.3.1 Projektet 

Kunden annonserade under 2017 att verksamheten var i behov av ett nytt supportsystem. Kunden hade 
nyligen beslutat att implementera ett nytt processramverk i verksamheten vilket krävde ett IT-system 
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som kunde appliceras på och stödja dessa processer. Leverantören upplevde att kraven som Kunden 
tagit fram passade väldigt bra för Leverantörens utbud och lämnade därför ett anbud till upphandlingen.  

Förfrågningsunderlaget som tagits fram av Kunden består av flertalet dokument och bilagor där 
upphandlingsprocessen beskrivs i sin helhet. Dokumenten innefattar bland annat tidsram, omfattning 
och krav. Det framgår att det är mycket höga krav på dokumentering av hur krav uppfylls. Totalt 
framställs 463 väl detaljerade ska- och bör-krav i förfrågningsunderlaget. Dessa krav omfattar allt ifrån 
hur det grafiska gränssnittet ska se ut, vilka processer som ska stödjas av systemet, säkerhetskrav både 
på system och på konsulterna samt tekniska krav. Kraven presenteras utifrån diverse olika kategorier 
och efter varje listad kategori ska leverantören kryssa i ja eller nej om företaget har en möjlighet att 
genomföra kravet. Om företaget konstaterat att de inte kan uppfylla alla krav tas anbudet inte längre i 
beaktning av Kunden. Förfrågningsunderlaget är strikt formulerat och det är det som står som ska gälla 
under projektet.  

”Anbud ska överensstämma med samtliga de krav som redovisas och ska även 
utformas enligt de förslag som beställaren utarbetat och som redovisas i 

förfrågningsunderlaget. Varken alternativa anbud eller reservationer tillåts”         
- Förfrågningsunderlag 

”Visar det sig [..] att ett enskilt krav inte motsvarar kravställningen, ska 
anbudsgivaren kunna visa inom tre dagar att kravet uppfylls och på vilket sätt. Om 

detta inte kan visas, kommer anbudet att förkastas från vidare prövning”                
- Förfrågningsunderlag 

Det framgår i förfrågningsunderlaget att öppet förfarande tillämpades under upphandlingen. När alla 
leverantörer lämnat in sina anbud förklarades det i förfrågningsunderlaget att en utvärdering skulle 
genomföras. När denna utvärdering var slutförd stod de leverantörer kvar som uppfyllt de krav och 
kriterier som framställts. Sedan var det den leverantör som hade det lägsta priset för 
projektgenomförandet som blev tilldelad kontraktet. Detta kontrakt, eller avtal, skulle redan vid 
inskickandet av anbudet vara accepterat i sin helhet av leverantören. 

I anbudet som Leverantören lämnat till Kunden framgår det hur Leverantören tänkte ta sig an projektet. 
Även detta dokument är omfattande och lämnar inte mycket för egen tolkning. Det framgår hur varje 
enskilt krav skulle uppfyllas samt hur lång tid det skulle ta att konfigurera systemet så att kravet 
uppfylldes. I en bilaga till anbudet beskrivs det i detalj hur tillvägagångsättet för projektet var planerat 
att se ut från Leverantörens sida. En del som beskrivs i denna bilaga var att workshoppar skulle användas 
i projektet. Workshopparna var tänkta att vara till för att dels ta fram en designlösning men även anpassa 
processerna i systemet. Under denna period rekommenderade Leverantören att arbetet skulle ske 
iterativt. Detta menade Leverantören skulle öka acceptansen för systemet och det var tänkt att bli mindre 
överraskningar när väl arbetet led mot sitt slut. Leverantören beskriver också hur de önskade att 
kommunikationen inom projektet skulle gå till. Ett exempel på detta är hur olika frågor eller händelser 
skulle eskaleras inom projektorganisationen samt vilken typ av verktyg Leverantören önskade använda 
för kommunikation projektdeltagarna och Kunden emellan. 

4.3.2 Kravhantering och upphandlingens påverkan 

Kraven i projektet sattes till största del i upphandlingsprocessen där Leverantören vann med sitt 
inskickade anbud.  Under hela denna process reglerade LOU vilket företag det var som till slut fick 
projektet och i slutskedet gavs Leverantören ett erbjudande om avtal för genomförandet av den 
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efterfrågade tjänsten. Utöver krav från detta avtal så specificerades även leveranspunkter och begrepp 
som ”faktisk startdag” stod med i avtalet. Den juridiska innebörden av detta begrepp och dess påverkan 
för projektet tas upp i större utsträckning när vi presenterar empiri om projektledning.   

4.3.2.1 Offentlig upphandling som kontext 
Kraven från upphandlingsprocessen har satt en kontext för projektleveransen som den affärsansvariga 
upplevde förhindrade Leverantören från att leverera ett välanpassat system. Enligt honom så var 
projektet hindrat att ge Kunden maximal nytta för pengarna i projektet. Det Kunden faktiskt behövde 
menade han inte var så lätt för Kunden att specificera ett halvår innan systemet skulle levereras. 

”Det är mer rätt att ge ett system som kunden tycker är okej och som är enligt 
kraven än ett system som kunden tycker är fantastiskt [..]” – Affärsansvarig 

Det verkade inte finnas en garanti på att kraven svarade för de verksamhetsbehov som fanns hos kunden 
eftersom det var konsulter inblandade i framtagningen av förfrågningsunderlaget. Den Affärsansvariga 
förklarade att i just detta projekt hade en konsult varit inblandad vilket han hävdade kan ha orsakat att 
de som arbetade i projektet från Kundens sida inte kände till alla krav. Kunden hade även anlitat en 
konsult i ett tidigare skede för att få hjälp att definiera sina verksamhetsprocesser. Konsulten följde ett 
specifikt ramverk vilket innebar att beskrivningen av processerna i förfrågningsunderlaget var hårt 
kopplade till det. Ramverket är specifikt framtaget för IT-processer vilket den affärsansvariga tyckte var 
konstigt på grund av den verksamhet som kunden bedrev. Dessutom verkade inte ramverksmognaden 
vara hög i organisationen vilket utöver kravhanteringen påverkade de iterativa workshopparna.  

”Jag minns att jag frågade deras beställare varför dem hade så tydligt kravställt 
på [ramverket] i och med att de inte är IT-verksamhet som ska införa stödet.”           

– Affärsansvarig 

”Jag tror inte att [ramverks]-mognaden var jättehög hos kunden vilket gjorde att 
det krävdes också en del utbildning under workshopen i att förklara de här olika 

delarna [..]” – Verksamhetskonsult 

Den affärsansvariga uttryckte under intervjun att det förstås inte var deras eller projektets sak att 
ifrågasätta verksamhetens processer som de definierats men att han var osäker på om det var rätt 
processer att basera sin verksamhet på.  

Samma person beskrev att han önskade att upphandlingsformen gav möjlighet till större flexibilitet i hur 
projektet sedan utformades och hur lösningen kunde växa fram. Han visade förståelse för 
upphandlingskontexten eftersom upphandlare måste ha något sätt att jämföra de olika anbuden som kom 
in. Vidare ville han att upphandlingen skulle ge möjlighet till dialog om framtidsvisioner, att en 
upphandlare skulle kunna värdera in möjliga framtidsprojekt. Han menade att det ställer enorma krav 
på en upphandlare eller en upphandlingskonsult om man ska genomföra en upphandling av system som 
ska hålla under många år framöver. Även verksamhetskonsulten lyfte detta under intervjun och 
instämmer att upphandlaren måste vara duktig på att kravställa. 

”[..] det räcker ju att gå till ett par byxor eller köpa en bil. Köper du den med 
lägsta pris? Nej det gör du inte. Nej då måste du banne mig vara duktig på att 
kravställa så att det uppfyller mina krav, inte bara idag, utan att det håller i tre 

och fem år.” – Affärsansvarig 
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”Det ställer ju väldigt mycket krav på kunden att de har en bra som tar fram den 
[kravspecifikationen] [..]” – Verksamhetskonsult. 

4.3.2.2 Krav från upphandlingen 
Personen som var affärsansvarig menade att en offentlig upphandling innebar utmaningar, då de fick 
många ställda krav att förhålla sig till. Det var även viktigt att förhålla sig till avtalet som Leverantören 
var tvungen att acceptera i sin helhet redan vid inskickandet av anbudet. Det var hela tiden en fråga om 
att bevisa att kraven som Kunden specificerat innan upphandlingsprocessen blev uppfyllda under 
projektets gång. Här uttryckte han sig kluvet kring att de upplevde sig låsta av kraven. 

”Man måste förhålla sig till kraven, ändå så vill man ju leverera ett system till 
kunden som uppfyller deras egentliga behov [..]” – Affärsansvarig 

Han fortsatte att förklara att den slutliga kravspecifikationen egentligen borde vara den som man arbetat 
fram tillsammans med kunden, vilket upplevdes svårare när de var tvungna att utgå från en fast 
kravspecifikation i en offentlig upphandling. Det var inte omöjligt att göra ändringar av, eller frångå, 
krav i projektet som specificerats i upphandlingen. Men han poängterade att det kunde vara en längre 
process att förändra krav i denna kontext. Ord som ”överbevisa” användes för att beskriva hur 
Leverantören kunde motivera ändringen av den ursprungliga kravställningen. Verksamhetskonsulten 
beskrev dock att kraven i sig inte nödvändigtvis omformulerades, utan att Leverantören genom 
diskussion kunde visa att de kunde uppfylla kraven på ett annat sätt än tidigare tänkt. Men likt den 
affärsansvariga menade hon att komma fram till detta kunde vara en lång väg. Beslut för att ändra 
specifikationen av systemet gick genom långa beslutsled, något som hon menade var vanligare i 
offentlig sektor än i privat sektor. Hon hade arbetat inom andra offentliga myndigheter där hon upplevt 
samma sak. Hon spekulerade lite kring vad det kunde vara som gjorde att det var så pass långa beslutsled 
och förklarade att det kunde bero på kostnadsfrågan. 

”[..] alla krav skulle vi sedan mappa mot alla aktiviteter som vi gjorde i projektet. 
Vi var tvungna att bevisa att vi uppfyllt allting och det tar väldigt lång tid,” 

 – Verksamhetskonsult  

”Jag skulle vilja säga att beslutsleden är mycket längre, av den erfarenhet jag har 
utifrån andra kunder jag jobbat med, än vad det är i privat sektor. I privat [sektor] 
så har man ofta en tillsatt processledare eller typ systemägare som har mandat att 
fatta beslut [..]. Medan i offentlig sektor så behövs det eskaleras till en chef och i 

vissa fall chefens chef eller att det ska fattas på strategiskt möte [..].” 
 – Verksamhetskonsult 

”[..] budgeten är kanske lite mer strikt vilket gör att man behöver säkerställa om 
vi ska lägga pengar på det här eller inte.” - Verksamhetskonsult 

 

Den biträdande verksamhetskonsulten berättade också om hur Kunden var väldigt noggrann med att 
kraven skulle uppfyllas och att de skulle uppfyllas på ett visst sätt. På grund av detta upplevde hon det 
svårt att övertyga kunden om att ändra tillvägagångssättet för att uppfylla kraven. Detta var något hon 
såg som en skillnad mot den privata kunden hon arbetade med då vi intervjuade henne.  
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”[..] om jag ser till kunden jag har idag så känner jag att dem litar mycket mer på 
vår kunskap och expertis.” – Biträdande verksamhetskonsult 

4.3.2.3 Nya krav från workshoppar 
I och med att ramverksmognaden inte var hög i organisationen påverkade det diskussioner på 
workshoppar för att ta fram nya krav. Den biträdande verksamhetskonsulten berättade även att det kunde 
vara olika personer från olika avdelningar som ville ha olika funktioner. Vidare var IT-kompetensen låg 
i organisationen vilket också påverkade de iterativa workshopparna samt att prioritera mellan de olika 
avdelningsansvarigas önskemål var utmanande. Kunden hade dessutom för många deltagande 
representanter på dessa iterativa workshoppar, vilket presenteras mer detaljerat i avsnitt 4.5.2.5, som 
försvårade framtagningen av nya krav ytterligare.  

 ”Och då är det ju svårt för oss som inte kan verksamheten att veta vilket som är 
viktigt. Och har man då inte heller någon direkt IT-kunnighet så är det kanske 

också svårt att veta hur enkelt är mitt krav? [..].” – Biträdande 
verksamhetskonsult 

”Det var väldigt mycket folk på dem här workshopparna med olika roller i 
verksamheten. Och som egentligen inte var speciellt IT-kunniga. Så vissa lägen var 

det så många röster som skulle bli hörda.” – Biträdande verksamhetskonsult 

4.3.3 Projektledning och organisation 

Att samverka mellan privat och offentlig sektor innebar i detta projekt, enligt våra respondenter, en del 
utmaningar. Inte bara med strikta och specifika krav utan även skillnader i tankesätt och projektfilosofi 
vilket påverkat kommunikationen i projektet.  

4.3.3.1 Leverantörens projektorganisation 
Leverantörens interna projektorganisation bestod totalt 10 personer bland annat en projektledare, 
verksamhetskonsult, biträdande verksamhetskonsult, affärsansvarig, och leveransansvarig. Personen 
som var affärsansvarig satt även med som representant från Leverantörens sida i kundens styrgrupp för 
projektet. Vid flera tillfällen bildades även en inofficiell styrgrupp innehållande från Leverantörens sida 
den affärsansvariga och projektledaren samt från kundens sida beställaren och deras projektledare. 
Denna inofficiella styrgrupp samlades då det uppkom problem som behövde lösas snabbt. Den 
inofficiella styrgruppen samlades även inför diverse olika leveranser då det behövdes stämmas av om 
alla krav som leveransen skulle omfatta var korrekt uppfyllda.  

På en mer operativ nivå var det främst projektledaren, verksamhetskonsulten samt de två 
integrationsansvariga som var single point of contact (SPOC) vilket innebar att det var dessa personer 
som projektdeltagare från Kundens sida främst skulle kontakta vid frågor. Om inte frågan ställdes direkt 
till någon av de fyra ovannämnda personer skulle någon av dem alltid få en kopia på frågan som ställdes. 
På så sätt hade dessa fyra SPOC-personer alltid en inblick i vad som pågick i projektet.  

4.3.3.2 Kommunikation 
Den affärsansvariga beskrev kommunikationen som överlag god i projektet. Han förklarade att på 
ledningsnivå var det överlag en god stämning och välviljan att lösa problem var god från båda parter. 
Dock lyfte han problematiken kring att projektgruppen från Leverantörens sida inte var på plats fysiskt 
hela tiden hos Kunden. Geografiskt befann sig Leverantören och Kunden långt ifrån varandra vilket 
försvårade kommunikationen något. Enligt verksamhetskonsulten befann sig delar av projektgruppen 
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från Leverantörens sida hos Kund ca två dagar varannan vecka. Detta drabbade framförallt 
kommunikationen på den operativa nivån, enligt den affärsansvariga. Verksamhetskonsulten som 
verkade mer operativt beskriver samma sak. Hon förklarar att kommunikationen till stor del sköttes på 
distans. Hon beskrev att de hade ett projektplaneringsverktyg innehållande kommunikationskanaler som 
det var tänkt att all kommunikation mellan SPOC-personerna och Kundens projektdeltagare skulle gå 
igenom. Detta skulle skapa en strukturerad kommunikationskanal som samlade alla frågor och svar på 
samma ställe. Hon förklarade dock att det inte riktigt fungerade som det skulle. Hon berättade att det 
var enklare för projektdeltagarna att skicka mail direkt till henne, eller någon annan SPOC-person, vid 
frågor vilket resulterade i väldigt många mail. Verksamhetskonsulten menade att det tog extra mycket 
tid för att hon dels behövde svara på mailet och sedan föra in både frågan och svar i deras 
kommunikationsverktyg så att alla kunde få ta del av informationen. Distansen mellan Leverantören och 
Kunden resulterade, enligt Verksamhetskonsulten, i att det blev en kund-leverantörs relation. Med en 
kund-leverantörs relation menade hon att det inte fanns något naturligt samarbete mellan parterna. Hon 
förklarade att Kunden bara såg bristerna i systemet och ifrågasatte varför saker och ting inte var gjorda. 
Hon menade dock att detta var något som förbättrades med tiden men att inledningsfasen där personerna 
i projektet skulle lära känna varandra var ovanligt lång i detta projekt.  

”[..] det blev en ganska så här kund-leverantörs relation under det här projektet. 
Vilket är ganska vanligt men då blir det lite så här, varför har ni inte gjort det här 

och det här fungerar inte som det ska. Istället för att bli ett team så blir man 
verkligen bara du är leverantör gör det här vi har beställt det här av er”  

- Verksamhetskonsult 

4.3.3.3 Skillnader i filosofi mellan parterna 
Den bakomliggande filosofin från de två parterna i samverkan kan framstå som om de skiljer sig åt. 
Personen som var affärsansvarig menade att projektet i stort genomfördes traditionellt och jämförde med 
hur han genomförde projekt för tio år sedan, vilket illustreras med det första citatet. Han menade att 
Leverantören hade utvecklats och strävar efter att arbeta mer modernt i projekt, att de kan arbeta agilt 
med iterativa workshoppar under vissa delar av projektet trots förutsättningar som talar emot det. 
Framförallt vill Leverantören sätta sig nära kunden för att jobba fram en lösning som är behovskopplad. 
Detta projektförfarande var något som inte landade helt hos Kunden vilket resulterade i att Leverantören 
arbetade iterativt och Kunden arbetade traditionellt. Detta illustreras framförallt av det andra och det 
tredje citatet nedan. Både han och verksamhetskonsulten upplevde att Kunden, likt i ett traditionellt 
projekt, väntade på en färdig leverans. 

”[..]det är ju snarlikt egentligen hur vi implementerade nu, det är en 
vattenfallsmodell egentligen. Vi har ju en mängd krav initialt [..]” 

 – Affärsansvarig 

”[..] med facit i hand så kan man säga att vi jobbade iterativt men inte kunden. Så 
att vi kom ifrån varandra där.” – Affärsansvarig 

”[..] vi sprang vidare och kunden var inte inne och gjorde det som förväntades i 
systemet, utan när vi hade gått igenom dem här tre workshopparna och 

iterationerna så satt kunden fortfarande och väntade på att vi skulle leverera ett 
system till dem, enligt dem kraven som hade beskrivits initialt” – Affärsansvarig 
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”Att vi byggde systemet i vår kammare och kunden väntade på att vi skulle 
leverera. Då blev det som ett traditionellt utvecklings-, vattenfallsprojekt” 

 – Affärsansvarig 

Den förväntade traditionella leveransen av systemet uppenbarade sig också i avtalet som nämndes i 
tidigare avsnitt om kravhantering och upphandlingens påverkan. Begreppet ”faktisk startdag” användes 
här som ett sätt att beskriva när kunden skulle börja använda systemet, då det skulle vara konfigurerat 
och klart. Systemet var dock planerat att verksamhetsintroduceras vid två olika tillfällen, för två olika 
avdelningar. Kunden ville att systemet skulle vara konfigurerat och klart vid första 
verksamhetsintroduktionen vilket talade emot den iterativa konfigurationen som Leverantören 
eftersträvade. 

”[..] när grupp 1 gick live, var det konfigurerat och klart? Nej det var det inte. 
Den var ju tillräckligt konfigurerad och klar för att grupp 1 skulle kunna använda 
den, nyttja den och komma med feedback med hur den fungerade så att vi skulle 

kunna justera den för grupp 2.” – Affärsansvarig 

4.3.3.4 Workshopparna 
Verksamhetskonsulten var ansvarig för workshopparna som hölls hos Kunden och den biträdande 
verksamhetskonsulten var med och assisterade samt tog anteckningar. Syftet med workshopparna var, 
enligt verksamhetskonsulten, att samla in krav och idéer rörande designen på systemet. Hon förklarade 
att det inledningsvis hölls en huvudworkshop där alla de krav och idéer som fanns diskuterades. Sedan 
genomfördes workshopsprocessen iterativt och totalt genomfördes 4 uppföljningsworkshops. Under 
perioden mellan workshopparna jobbade Leverantören med att konfigurera systemet utifrån de krav och 
idéer som lyftes under mötena.  

”[..] så bygger man ju mellan workshopparna, vi har ett möte och så säger vi att 
knappen ska vara blå och listan ska se ut så här. Till nästa gång har vi ju byggt det 

då är det tid att avgöra om det var så här ni tänkte” - Verksamhetskonsult 

Mellan workshopparna var det tänkt att kunden skulle gå in i systemet och testa olika funktioner samt 
granska den konfiguration som Leverantören gjort. Kunden skulle sedan lyfta sina åsikter och nya 
förslag på nästkommande workshop. Personen som var biträdande verksamhetskonsult förklarade att 
Leverantören hade som rekommendation att ett maxantal på 4–5 personer skulle delta vid varje 
workshoptillfälle. Hon menade att det helst skulle vara personer med roller som hade befogenhet att 
fatta beslut som deltog. De beslutsfattande personerna var viktiga deltagare för att Leverantören skulle 
kunna driva konfigurationsprocessen snabbare framåt.  

”Det ska inte vara att man ska kolla upp något och komma med ett beslut senare, 
utan beslut ska fattas på workshoppen. Och har man inget att tillkomma med till 

workshopen så ska man inte vara med” - Biträdande verksamhetskonsult 

Samtliga respondenter lyfte att antalet deltagare från Kundens sida var en utmaning under 
workshopparna. Trots deras rekommendation för antalet deltagare dök det upp runt 15 personer på 
samtliga workshoppar. Den biträdande verksamhetskonsulten och verksamhetskonsulten var överens 
om att det ovanligt stora antalet deltagare medförde att många viljor fanns och alla ville göra sin röst 
hörd vilket påverkade framförallt kravinsamlingen. 
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”Ja, det blir svårare att samla ihop krav. För den som skriker högst är ju den man 
lyssnar på. Så det kunde bli rätt så rörigt [..] på workshoppar och vi hade svårt att 

veta vilket ben man skulle stå på [..]” – Biträdande verksamhetskonsult 

”[..] sen att man är så många då blir det att det är fler som ska tycka och det är 
fler som ska tänka och fler som har frågor” - Verksamhetskonsult 

Verksamhetskonsulten menade att det höga antalet deltagare troligtvis berodde på att verksamheten inte 
hade tillsatt specifika processägare, troligtvis för att de inte riktigt hade anammat IT-ramverket helt i 
verksamheten ännu. Hon menade att kunden behövde ta in många representanter för alla olika processer 
för att säkerställa att samtliga inkluderades i diskussionerna. Hon förklarade också att den låga 
ramverksmognaden resulterade i att mycket tid under workshopparna gick åt för diskussion kring 
processer som projektdeltagarna inte var vana vid. 

”krävdes också en del utbildning under workshopen i att förklara de här olika 
delarna och det åt ju också lite tid. När man hellre kanske bara ville fokusera på 
ska knappen vara blå eller grön så behövde man istället förklara [ramverkets] 

processer” - Verksamhetskonsult  

Något som den biträdande verksamhetskonsulten beskrev påverkade workshopparna var distansen 
mellan Leverantören och Kunden. När hon och verksamhetskonsulten väl var på plats hos Kunden för 
att hålla i workshopparna blev det väldigt intensivt.  

”Hade dem varit mycket närmre så hade man ju kunnat träffats mer frekvent och vi 
hade kunnat lagt upp workshopparna på ett annat sätt” - Biträdande 

verksamhetskonsult 

4.3.4 Sammanfattning av empiri 

I början av empirin presenterades lagen om offentlig upphandling samt hur Sverige har realiserat två, 
för studien, relevanta upphandlingsförfaranden vilket utgör en del av den kontext som det studerade 
projektet befann sig i. Vidare presenterade vi i korthet att det finns en rådande brist på 
beställarkompetens inom svenska offentliga myndigheter. 

Fallet som vi har baserat denna undersökning på presenteras sedan. Kunden var i behov av ett nytt 
supportsystem för sin verksamhet och ville genom en upphandling tilldela den leverantör som bäst 
uppfyllde de krav som presenterades i förfrågningsunderlaget. Beskrivningen av fallet baseras på det 
förfrågningsunderlag som Kunden använde sig av vid annonsering av upphandlingen. Vi presenterade, 
utifrån Leverantörens anbud som är ett svar på Kundens förfrågningsunderlag, hur Leverantören 
planerade att ta sig an projektet.  

Sedan presenterade vi kravhanteringen och hur upphandlingsprocessen har påverkat Leverantörens 
förmåga att ändra eller att ta fram nya krav. Upphandlingsprocessen innebar ett avtal vilket Leverantören 
var tvungen att acceptera i sin helhet om de ville ha uppdraget. Detta upplevdes under projektet, ur 
Leverantörens perspektiv, som stelt och hindrande till att leverera ett system som skapade högsta möjliga 
värde för kunden. Enligt våra respondenter berodde detta bland annat på att krav från 
upphandlingsprocessen var svåra att ändra på. Detta är något som vi kan koppla till LOU (17 kap., §8–
14 SFS 2016:1145), där ändringar av specifikationen måste prövas kostnadsmässigt om ändringen 
påverkar projektets totala kostnad om en minskning eller ökning av 10 % av projektets totala kostnad. 
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Att ändra på krav upplevdes också utmanade i och med de långa beslutsleden som fanns samt att 
respondenterna såg det som att de behövde överbevisa varför ändringarna borde genomföras.  

Respondenterna har också lyft att de upplevt det svårt att arbeta med kraven med kunden eftersom de 
inte verkade själva vara helt insatta i vad kraven innebar för projektet och att uppskattningsförmågan 
för hur svåra och omfattande kraven var saknades. Det framgår att en upphandlingskonsult hade anlitats 
för att ta fram upphandlingsunderlag. Kunden var dock väldigt noggrann med att kraven skulle 
uppfyllas. Personen som var affärsansvarig gav oss reflektioner och tankar kring upphandlingen i 
projektet och upphandlingsformen överlag som illustrerar möjliga faktorer till varför kraven såg ut som 
de gjorde. 

Kunden som organisation besatt enligt Leverantören inte hög kompetens om ramverket, som en tidigare 
konsult kartlagt verksamhetsprocesserna mot, eller om IT vilket var något som försvårade bearbetningen 
av krav och framtagningen av nya krav ytterligare. Detta var något som framförallt upplevdes under 
genomförandet av workshopparna och resulterade i att verksamhetskonsulten och den biträdande 
verksamhetskonsulten fick lägga extra mycket tid på att svara på frågor och diskutera kring ramverket, 
snarare än att fokusera på det som workshopparna faktiskt syftade till. 

Projektorganisationen var välorganiserad enligt våra respondenter och både Kunden och Leverantören 
var lika intresserade av att driva projektet framåt. Samtliga respondenter beskrev dock det som att antalet 
projektdeltagare från Kundens sida var för stort och påverkade framförallt workshopparna negativt. 
Workshopparna påverkades genom att det var svårt för verksamhetskonsulten och den biträdande 
verksamhetskonsulten att få struktur på mötena samt att dom upplevde det svårt att samla in krav under 
dessa tillfällen. Verksamhetskonsulten menade att mängden deltagare eventuellt berodde på att det fanns 
en avsaknad av tillsatta processägare, vilket resulterade i att fler deltagare behövdes för att säkerställa 
att alla processer inkluderas i diskussionerna. Det var framförallt workshopparna som var tänkta att 
drivas iterativt. Detta landade inte riktigt hos kunden vilket resulterade i att projektet fick en mer 
traditionell karaktär. Distansen mellan Leverantören och Kunden påverkade parternas 
samarbetsförmåga och kommunikationen blev under projektet ostrukturerad och krävde extra mycket 
tid från Leverantörens konsulter för att styra upp situationen. 

Den empiri som vi presenterat utgår från Leverantörens perspektiv. Detta innebär at vi kunnat få en djup 
empiri men innebär också en risk i att empirin blir vinklad till Leverantörens fördel eftersom Kundens 
perspektiv inte har inkluderats. Detta är något som kan ha påverkat studiens resultat men som vi inte 
kunnat åtgärda på grund av en begränsad tidsram i projektet. 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer vi presentera våra identifierade teman samt analysera dessa med hjälp av den 
tidigare forskning som tagits upp i den analytiska referensramen.  

5.1 Identifiering av teman 
Vår empiri har visat upplevda utmaningar i fallet, vilka vi har relaterat till varandra och kategoriserat in 
i diverse områden på en hög abstraktionsnivå. Inom dessa kategorier har vi sedan skapat teman genom 
att internt inom kategorin relatera utmaningarna till varandra. Flera utmaningar som vi identifierat har 
kopplats till flera teman. På grund av detta är vissa delar av temana kategoriöverskridande.  

Våra identifierade teman redovisas i tabell 2 nedan och härleds sedan från empirin.  

Tabell 4. Identifierade teman 

Tema Utmaningar Kategori 

Utmanande att ändra 
kravspecifikation och att 
bevisa uppfyllelse av krav  

 

 Svårt att ändra krav 

 Svårt att fatta flexibla beslut på grund av 
långa beslutsled 

 Behov av ”överbevisning” att krav 
uppnåtts 

Agil kravhantering och 
upphandlingens påverkan 

Kommunikationssvårigheter 
mellan Kunden och 
Leverantören gällande krav 

 Svårt att fatta flexibla beslut på grund av 
långa beslutsled 

 Kunden väntade på ett färdigt konfigurerat 
system likt i ett traditionellt projekt 

 Behov av ”överbevisning” att krav uppnåtts. 

 Bristande IT-kompetens 

 Bristande IT-ramverksmognad 
 Arbete på distans 

 Röriga workshoppar 

Projektledning och 
kommunikation 

Upplevd bristande 
förståelse för kraven av 
kunden 

 

 Bristande IT-kompetens 

 Bristande IT-ramverksmognad 

 Röriga workshoppar 
 Arbete på distans 

Agil kravhantering och 
upphandlingens påverkan 

 

5.2 Analys av teman 
I analysen av teman jämför vi dem mot den tidigare forskning som redovisats i den analytiska 
referensramen och drar paralleller för att höja generaliseringsnivån av de identifierade utmaningarna. 
Noor (2008) argumenterar för att resultat från flera fallstudier kan ses som en form av replikering och 
kan stärka nivån av generalisering av studiens resultat.  
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5.2.1 Utmanande att ändra kravspecifikation och att bevisa uppfyllelse av krav 

I empiriavsnittet lyfter samtliga respondenter att det uppstår utmaningar med projektets 
kravspecifikation. En av respondenterna menar att kravspecifikationen förhindrade dem från att leverera 
ett system som skulle kunna skapa mer värde för Kundens verksamhet. Det finns åsikter bland 
respondenterna som riktas mot att kraven borde formulerats tillsammans med Leverantören för att 
kraven på ett bättre sätt skulle återspegla verksamhetens egentliga behov. I empiriavsnittet presenteras 
det även att våra respondenter upplevde det som att de var tvungna att överbevisa för Kunden att de 
faktiskt uppfyllt de krav som framställts. Detta gjordes genom att koppla alla krav mot 
kravspecifikationen. Samma upplevelse fanns vid förändring av tillvägagångsättet för att uppfylla 
kraven. Dessutom lyfts det att respondenterna ansåg att Kunden hade långa beslutsled, vilket påverkade 
projektets effektivitet och att ta beslut tog längre tid än förväntat. 

Kunden i vårt fall beslutade att anamma ett öppet förfarande vid genomförandet av upphandlingen. Att 
genomföra ett öppet förfarande är den vanligaste upphandlingsformen samt det upphandlingsförfarande 
som är minst lämpat för Informationssystemsupphandlingar, enligt Moe et al., (2017). Moe et al. (2017) 
lyfter i sin forskning att ett öppet förfarande inte lämpar sig för IS-upphandlingar då det hämmar 
möjligheten till dialog mellan den upphandlande parten och leverantören, vilket Moe och Päivärinta 
(2013) menar leder till att den upphandlande parten går miste om viktig kunskap som leverantörerna 
besitter. Thai (2001) är inne på samma spår och menar att en dialog mellan den upphandlande parten 
och leverantören är viktig för upphandlingens resultat. I empirin lyfter en av våra respondenter ett 
önskemål om en upphandlingsform som skapar en större möjlighet för flexibilitet kring hur projektet 
ska utformas. Utöver det önskade respondenten att lösningen för projektet skulle ha en möjlighet att 
kunna växa fram snarare än att de ska mötas av en fastställd kravlista direkt i förfrågningsunderlaget. 
Detta tankesätt kopplar vi till det agila manifestet och Girvan och Paul (2017) som menar att det är 
viktigt att det finns en möjlighet till förändringar i kravspecifikationen under projektets gång, eftersom 
det kan uppkomma nya insikter eller missförstånd som påverkar kravspecifikationen. Girvan och Paul, 
(2017) samt Faniran et al., (2017) menar dessutom att förändringar inom projekt välkomnas inom den 
agila projektfilosofin. Thai (2001) skriver dock att det kan vara svårt att föra en dialog mellan 
upphandlaren och leverantören så att ett meningsfullt resultat nås. Detta är dock inget som vår empiri 
har visat någon indikation på, att en dialog med kund inte skulle vara givande, utan är snarare något som 
önskas.  

Moe et al. (2017) menar att den strikta kravspecifikationen som författarna beskriver i deras forskning 
främst beror på det förfarande som upphandlingen baserats på och lyfter konkurrenspräglad dialog som 
ett alternativ till öppet förfarande. Moe et al. (2017) menar framförallt att skillnaden mellan öppet 
förfarande och konkurrenspräglad dialog är möjligheten för dialog mellan de deltagande parterna. I den 
konkurrenspräglade dialogens inledande fas är processen mer flexibel än vad processen för öppet 
förfarande är (Moe et al., 2017). Konkurrenspräglad dialog bygger på att kraven successivt skapas 
gemensamt med de deltagande leverantörerna. Dessa förfaranden kopplar vi till projekttrianglarna 
skapade av Kisielnicki och Missiak (2017) som redovisas i avsnitt 3.2. Där vi anser att det öppna 
förfarandet speglar det traditionella projektet där funktionaliteten ses som en konstant och den 
konkurrenspräglade dialogen speglar den agila ansatsen där funktionaliteten är en variabel och kan 
förändras.  Utifrån den beskrivning som Moe et al. (2017) gör anser vi att den konkurrenspräglade 
dialogen skulle kunna vara ett svar på vår respondents önskemål om en mer flexibel 
upphandlingsprocess. Viktigt att ha i åtanke är att Moe et al. (2017) skriver i sin artikel att 
konkurrenspräglad dialog enbart får lov att tillämpas vid komplexa projekt till exempel av teknisk 
karaktär. Teknisk komplexitet innebär att den upphandlande parten har svårt att avgöra vilket system 
som finns på marknaden som är bäst lämpat för den upphandlande partens behov (ibid.). Utifrån denna 
beskrivning av ett tekniskt komplext system anser vi att projektet i denna undersökning skulle kunna 
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anses vara ett tekniskt komplext system. Detta baserar vi på att Kunden dels anlitade en konsult för att 
kartlägga verksamhetens processer och sedan ytterligare en konsult för att skapa kraven för projektet. 
Att konkurrenspräglad dialog enbart får anammas vid komplexa projekt är dock inte något som framgår 
i den svenska lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145).  

Moe et al. (2017) samt Moe och Päivärinta (2013) lyfter i sin forskning att en stor utmaning som en 
offentlig myndighet upplever under en offentlig upphandling är att specificera kraven för projektet. 
Riksrevisionen (RIR 2018:20) lyfter i sin revisionsrapport (RIR 2018:20) att det finns en övergripande 
brist av beställarkompetens bland svenska myndigheter. Riksrevisionen menar att det framförallt saknas 
integrerade processer mellan inköpare och den faktiska verksamheten. Riksrevisionen antyder att 
svenska myndigheter därför inte kan utnyttja upphandlingens fulla potential. I det studerade projektet 
anlitade Kunden en upphandlingskonsult som hjälpte till med att skapa kravspecifikationen. Vi anser att 
upphandlingskonsulten fungerade som den saknade länken mellan inköp och verksamhet som 
Riksrevisionen lyfter i sin revisionsrapport (RIR 2018:20). Vi anser dock att upphandlingskonsulten inte 
löste problemet som Riksrevisionen (2018:20) lyfter då våra respondenter menar att de upplevde att 
Kundens beställare inte kände till alla krav som ingick i kravspecifikationen. En av våra respondenter 
menar att det skulle kunna bero på att beställarna inte var helt involverade i kravspecificeringsprocessen 
som troligtvis sköttes av upphandlingskonsulten.  

I vår empiri framgår det att våra respondenter upplevde kravspecifikationen frustrerande och att det 
påverkade deras möjlighet till att leverera ett system som dem ansåg vara mer värdeskapande för 
Kundens verksamhet. Moe et al. (2017) menar att kravspecifikationen är frusen under genomförandet 
av ett öppet förfarande. Detta var något som våra respondenter kände av, även om det framgår i lagen 
om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) att krav får förändras om de inte är av större karaktär. Trots 
detta framgår det i empirin att kraven i sig upplevdes som svåra att förändra. Respondenterna menar att 
Kundens långa beslutsled var en påverkande faktor vid förändring av kraven då projektet tappade 
effektivitet när beslut inte fattades tillräckligt snabbt. I empirin framgår det att respondenterna upplevde 
att det snarare var enklare att motivera en förändring av tillvägagångsättet för att uppnå kravet, än att 
ändra kravet i sig. Detta innebar dock, som respondenterna upplevde det, en form av överbevisning för 
att Kunden skulle gå med på förändringen. I lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) framgår 
det att de krav som är framtagna av den upphandlande parten ska uppfyllas, vilket våra respondenter 
menar att Kunden såg till att efterfölja noggrant. Kunden krävde att Leverantören skulle påvisa att 
eventuella nya tillvägagångsätt verkligen resulterade i ett uppfyllt krav och krävde även att samtliga 
delar av implementationen som Leverantören genomförde skulle kopplas mot kravspecifikationen. Detta 
skulle sedan Leverantören använda som bevis för att alla krav var uppfyllda. Våra respondenter menar 
att processen att koppla samtliga aktiviteter till kraven var en väldigt tidskrävande del i projektets 
genomförande.  

Trots en välformulerad och omfattande kravspecifikation har vi visat att Leverantören stötte på ett antal 
utmaningar under genomförandet av projektet. Dessa utmaningar menar vi kan ha sett annorlunda ut om 
upphandlingsformen varit annorlunda. Vi vill även påstå att den strikta kravspecifikationen som 
användes i detta projekt påverkade förutsättningarna negativt för Leverantören att driva projektet agilt 
då den agila filosofin bygger på att systemets funktionalitet ska ha en möjlighet att förändras. 

5.2.2 Kommunikationssvårigheter mellan Kunden och Leverantören 

Även om kommunikationen, enligt våra respondenter överlag var god, framgår det i empiriavsnittet att 
våra respondenter upplevt kommunikativa utmaningar under projektets gång. Samtliga respondenter 
lyfte under intervjuerna att för många representanter från kundens sida deltog på workshopparna som 
genomfördes i projektet. Detta skapade, enligt den ena respondenten som var med på workshopparna, 
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en utmaning i att ta fram nya krav och hålla kommunikationen på den nivå som eftersträvades. 
Leverantören upplevde dessutom inte att kunden hade en hög IT-kompetens, eller hög en mognadsgrad 
i det IT-ramverk till vilket verksamhetsprocesser och kravspecifikationen hade kartlagts mot. Detta 
resulterade i att tid på workshopparna behövde läggas för att utbilda deltagarna istället för att fokusera 
på de funktionella kraven.  

Geografiskt befann sig kunden och Leverantören långt ifrån varandra vilket enligt respondenterna 
försvårade kommunikationen något. Kommunikationen sköttes till stor del på distans vilket i projektet 
resulterade i mycket e-post. E-posten ersatte till viss del kommunikation som egentligen var planerad 
att gå via projektets kommunikationsverktyg.  

En aspekt som lyfts i empirin var att Kunden hade långa beslutsled, något som en respondent menar är 
mer vanligt i offentlig sektor än privat, där ärenden kunde eskaleras flera nivåer innan beslut togs. 
Noutilla et al. (2016) lyfter i sin studie att organisering och projektledning är svåra aspekter vid 
övergången till en agil organisation för offentlig sektor. Utmaningen för offentliga verksamheter, som 
ofta präglas av byråkrati (Ribiero & Domingues, 2018), är att övergå från en organisation där ledningen 
ger order och sedan kontrollerar, till en där ledningen samarbetar nära verksamheten (Nerur et al., 2005). 
Våra respondenter har upplevde att Kunden satt och väntade på ett färdigt system. Därför vill vi dra en 
parallell till den organisatoriska övergångsutmaningen nämnd av Noutilla et al. (2016), att den initiala 
kravspecifikationen, vilken visade sig svår att ändra under projektet, kan ses som en order. Kunden som 
i fallet också varit noggrann och velat ha bevis på att krav uppnåtts bör betraktas som en form av kontroll 
och uppföljning. Även om kontroll och uppföljning bör vara en vanlig del av ett agilt projekt, likväl ett 
traditionellt projekt, är nyckelskillnaden i vår mening till vilken grad som uppfyllelsen av krav skulle 
styrkas. Att ge order och sedan kontrollera på det sätt som Kunden i projektet har gjort hävdar vi bör 
betraktas som en form av kommunikativ distansering. Ramesh et al. (2010) menar att kunden i agil 
projektmetodik kan ses som en del av utvecklarna och har ett nära samarbete med dem, vilket stärker 
förståelsen av krav i projektet. Vi kan åter se utmaningen av de långa beslutsleden i studien utförd av 
Kasauli et al. (2017). Att beslut behövde eskaleras ser vi som ett tecken på att Kunden och utvecklarna 
i projektet inte var tillräckligt nära varandra vilket vidare kan ha försvårat kommunikationen i projektet. 
Med hänsyn till de långa beslutsleden och ambitionen att kartlägga samt dokumentera hur projektet 
uppfyllde kraven med hög noggrannhet, kan vi argumentera för att Kunden är av en mer 
dokumentdriven, byråkratisk karaktär. Detta innebär att projektet kan stå inför liknande organisatoriska 
utmaningar som Noutilla et al. (2016) kartlagt i sin fallstudie vilket vi härlett bör betraktas som något 
som försvårar kommunikation.  

En annan utmaning som togs upp av samtliga respondenter var att samarbetet i projektet skedde mycket 
på distans då Leverantören och Kunden satt ungefär 60 mil ifrån varandra. Om vi utgår från de 
underliggande antaganden som finns i agil kravställning och analys, presentat av Turk et al. (2005) kan 
vi hävda att den geografiska distansen försvårat kommunikation kopplat till kraven. Turk et al. beskriver 
att ett antagande innebär att kunder ska finnas lättillgängliga för att ofta föra diskussion och ge 
återkoppling vilket leder till nya krav och validering av dem. Ramesh et al. (2010) står bakom antagandet 
och argumenterar för att projekt uppnår en hög förståelse för krav på grund av de lättåtkomliga 
intressenterna. Detta är något som det inte fanns goda förutsättningar för i det studerade projektet på 
grund av distansen mellan de två parterna och att Kunden inte följde de kommunikationsrutiner som 
Leverantören önskade. 

I det studerade projektet befann sig Leverantören hos Kunden två dagar varannan vecka. Då 
Leverantören var på plats hos Kunden genomförde man de iterativa workshopparna som beskrivits i 
empirin. Workshopparna var något som samtliga respondenter ofta pratade om och framstod ofta som 
röriga. Leverantören upplevde i projektet att det fanns en överlag bristande IT-kompetens, låg 
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mognadsgrad för ramverket som verksamhetsprocesser var kartlagda mot, vilket lett till en låg förståelse 
för kraven. Kommunikationen under tillfällena har inte legat på den nivå som eftersträvats och tid kunde 
gå till att utbilda deltagarna.  Vi har identifierat att den största påverkan av dessa utmaningar härrör 
kravhanteringen i projektet vilket analyseras i temat upplevd bristande förståelse för kraven av kunden. 
Dock är det uppenbart att empirin talar för en kommunikationssvårighet samt konsekvensen av att tid 
lades på fel saker under workshoppar.  

På grund av vad som redovisats ovan menar vi att det framgår att förutsättningarna inte varit optimala 
för ett agilt projekt i studiefallet. Kundens organisation och skillnad i filosofi från Leverantörens har 
enligt vår analys försvårat den kommunikativa aspekten av fallet. Denna aspekt har förefallit vara en 
viktig del av agila projekt utifrån den redovisade analytiska referensramen.  

5.2.3 Upplevd bristande förståelse för kraven av kunden 

I empiriavsnittet framkommer det att en av våra respondenter upplevt att de från Kunden som arbetade 
i projektet inte nödvändigtvis kände till alla krav som specificerats i upphandlingen. Respondenten 
trodde det berodde på att kunden hade använt sig av en upphandlingskonsult vid framtagningen av 
förfrågningsunderlaget. Samtliga respondenter framhäver att det fanns bristande förståelse för kraven, 
bland annat på grund av en låg mognadsnivå av IT-ramverket som använts för att kartlägga 
verksamhetsprocesser. Kartläggningen hade genomförts av en tidigare konsult hos kunden. Även en låg 
IT-kompetens överlag hos kunden verkar ha försvårat kravhanteringen under projektets gång, något som 
framförallt uttrycktes av en respondent i samband med att de iterativa workshopparna genomfördes. 

I avsnitt 3.6 om agil kravställning och analys, presenterades tidigare forskning om hur krav hanteras i 
agila projekt. Det konstateras att mjukvaran, på grund av föränderliga krav som kan utvecklas under 
projektets gång, är beroende av återkoppling från kunden (Ramesh et al., 2010). Att kunden i vårt fall 
inte hade en hög förståelse för kraven kan i detta fall ha gjort det svårt att få ta del av den värdefulla 
återkopplingen. Ramesh et al. (2010) menar att kunden kan ses som en del av utvecklingsteamet där den 
följer upp utvecklingen av mjukvaran, deltar i framtagning av user stories, acceptanstester och 
prioriteringar av krav. Empirin har också berättat att kunden i fallet använde sig av en konsult vid 
kartläggningen av verksamhetsprocesser och en annan konsult vid framtagning av 
upphandlingsdokumentation. Detta har enligt empirin lett till en låg mognad eller förståelse för det IT-
ramverk som användes för att kartlägga processer och för kraven överlag. Att kunden inte är nära 
bekanta med kraven, eller det ramverk verksamheten är modellerat efter, kan leda till flera utmaningar. 
Vilket presenteras av Wautelet et al. (2017) skrivs user stories i agila projekt ur det perspektiv som den 
person har vilken önskar funktionaliteten. Styrkan med det beskrivs som att den organisatoriska aspekten 
får en nyckelroll i utvecklingen. Men eftersom kunden inte har en hög förståelse för ramverket finns det 
en potentiell utmaning för leverantören att perspektivet inte inkluderar viktiga aspekter av verksamheten 
och i längden kan fel system utvecklas.  

En av respondenterna förklarade syftet med workshopparna, vilket bland annat var att kunna fatta beslut 
på mötet. Många fler representanter från Kunden än rekommenderat av Leverantören deltog vilket 
innebar att många ville uttrycka sin åsikt och höras. Leverantören tror att det var på grund av 
ramverksmognadsgraden som Kunden ville skicka med många representanter i ett försök att inkludera 
alla verksamhetsprocesser. En av deltagarna från Leverantörens sida beskrev att det blev svårt att arbeta 
fram krav. Kravhantering är, i vår uppfattning, en kritisk del av det agila projektet eftersom 
kravspecifikationen förväntas att förändras under projektets gång (Girvan & Paul, 2017). I jämförelsen 
mellan det traditionella projektets och det agila projektets projekttrianglar konstaterar vi att 
funktionaliteten av systemet är en variabel i och med en agil ansats. Detta kan betraktas som en styrka i 
den agila filosofin då kravspecifikationen förväntas att förändras (Kisielnicki & Missiak, 2017). 
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Förändringar i projektets kontext är inte bara förväntat utan något som välkomnas (Girvan & Paul, 2017; 
Faniran et al., 2017). Då det är svårt att arbeta fram nya krav menar vi att det kan vara utmanande att 
dra nytta av den agila ansatsens iterativa egenskap för att arbeta fram ett välanpassat system. 

Upphandlingen har i och med behovet av en upphandlingskonsult bidragit till en lägre förståelse av de 
krav som specificerats i projektet. Detta verkar i sin tur påverkat möjligheterna för leverantören att 
bedriva sitt arbete agilt då Ramesh et al. (2010) lägger vikt vid kundens nära arbete i kravhanteringen i 
projektet vilket visat sig svårt dels i detta tema men även det tidigare presenterade temat 
kommunikationssvårigheter mellan Kunden och Leverantören gällande krav.  

Den agila kravställningen och analysen har dock fått kritik för att den negligerar kvalitetsaspekter 
(Alsaqaf et al., 2017). Eftersom IT-projekt i offentlig sektor har ett samhällsansvar kan det förklara 
varför Kunden i fallet varit så noggrann med att kraven som specificerats har uppfyllts. I empiri avsnittet 
presenteras lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) som en kontext för fallet. Denna lag kräver 
av den upphandlande parten att den ska ta fram upphandlingsdokument som bland annat beskriver 
kvalitetsfaktorer. Upphandlingskontexten kan alltså enligt vår analys skapa förutsättningar som inte 
gynnar ett agilt arbetssätt.  

5.3 Diskussion  

5.3.1 Skillnader i filosofi 

Empiriskt visas inte tydliga skillnader i filosofi i hög utsträckning men i analysen av de teman som vi 
identifierat i det empiriska materialet, har vi dragit flera paralleller till den tidigare forskning som vi 
presenterat i vårt analytiska ramverk. Vårt analytiska ramverk har bestått av tidigare forskning om agil 
projektmetodik och vilka utmaningar som kan finnas för ett agilt projekt överlag samt i traditionella 
projektmiljöer. Det faktum att vi lyckas dra paralleller till vårt analytiska ramverk anser vi tyder på en 
möjlighet att härleda till skillnader i filosofi mellan de två parterna. 

På en övergripande nivå kan namnen på de teman som vi presenterat indikera på en problematik för 
samverkanskontexten mellan det studerade projektets två parter, speciellt med hänsyn till en agil 
projektfilosofi. Utmanande att ändra kravspecifikation och att bevisa uppfyllelse av krav framstår att 
vara i direkt motsats till agil projektmetodik där förändringar i kraven förväntas (Kisielnicki & Missiak, 
2017) och dessutom välkomnar förändringarna (Girvan & Paul, 2017; Faniran et al., 2017). 

”Traditionell” var ett ord som användes mycket av framförallt en respondent för att beskriva hur 
projektet genomfördes. Till stor del berörde det relationen i projektet till Kunden som väntade på ett 
färdigt system och som var väldigt noggrann med bevisning av krav. Att kravspecifikationen framstod 
som svårförändrad kan vi dra en parallell till de projekttrianglar som Kisielnicki och Missiak (2017) 
tagit fram. Kravspecifikationen verkar ha betraktats som konstant, eller åtminstone ett dokument som 
inte får ändras ofta utan noggrann övervägning, vilket vi hävdar bör ses som ett traditionellt perspektiv. 
Den affärsansvariga för projektet från Leverantörens sida ansåg att projektet i stort genomfördes 
traditionellt. Det fanns en ambition att få tillämpa iterativa workshoppar i projektet, något som inte 
landade hos Kunden. Upplevelsen var att Leverantören arbetade iterativt med systemet men inte 
Kunden. Att bedriva agila projekt i traditionell, vattenfallsmiljö kan enligt Gregory et al. (2016) 
benämnas som att bedriva agila projekt i en icke-agil miljö. Fitriani et al. (2016) kartlade många 
utmaningar i agila projekt och benämner den organisatoriska utmaningen som en av de med störst 
påverkan på projekt. Samma författare nämner också det som en specifik utmaning att bedriva agila 
projekt i en icke-agil miljö. I och med att tidigare forskning, och vår egen empiri, visar att agila projekt 
i en traditionell miljö i sig kan vara en utmaning för projektets genomförande, hävdar vi att 
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förutsättningarna för studiens projekt inte varit optimala. Det går dock att diskutera huruvida det är 
skillnad i tankesättet mellan Leverantören och Kunden. Endast en begränsad del av den analytiska 
referensramen har presenterat tidigare forskning som tagit upphandlingsprocessen i beaktning, som 
dessutom inte tagit hänsyn till projektmetodik eller filosofi. Det är därför svårt för oss i vår analys att 
komma fram till huruvida skillnaden i filosofi är en kulturell faktor hos Kunden i studiens projekt, eller 
om det är en konsekvens av upphandlingsprocessen.  

5.3.2 Generella utmaningar 

Vi har i analysen dragit paralleller från de identifierade utmaningarna till tidigare forskning som 
behandlat agil projektmetodik som ämne. Av den anledningen hävdar vi att våra identifierade teman kan 
betraktas som agila utmaningar, att utmaningarna har uppstått som en konsekvens av Leverantörens 
valda projektansats. Men den höga abstraktionsnivån på utmaningarna, som till exempel 
kommunikationssvårigheter mellan Kunden och Leverantören gällande krav, bjuder in till en viss 
diskussion kring om de faktiskt är agila utmaningar eller om de kan ses som generella utmaningar för 
IT-projekt oavsett tillämpad projektmetodik. Karuppiah, Marthandan och Shanmugam (2018) skriver 
bland annat om att kommunikation i tidigare forskning har setts som en viktig faktor som påverkar ett 
projekts framgång.  Författarna skriver att kommunikation är en aspekt som återfinns i alla 
projektprocesser vilket vi menar tyder på att kommunikation inte bara är viktigt utan påverkar ett projekt 
i sin helhet. Detta påstående skapar möjligheten att flera identifierade utmaningar i det studerade 
projektet har sin grundorsak i bristande kommunikation i projektet och kan underminera den analytiska 
härledningen. Eftersom denna studie inte har som syfte att undersöka kommunikationsaspekten specifikt 
är det svårt att både bekräfta och förkasta denna möjlighet. De konsekvenser den låga förståelsen för 
kraven samt den strikta kravspecifikationen har haft i vårt studerade projekt, som våra respondenter har 
beskrivit och som vi härlett i analysen, kan potentiellt vara en konsekvens av bristande kommunikation 
och inte den offentliga upphandlingen. Shafiq et al. (2018) lyfter att kravställning och ändring av krav 
är två delar av mjukvaruutvecklingsprojekt som kräver mycket kommunikation. Denna kommunikation 
menar författarna påverkas av bland annat geografiska och kulturella skillnader och gör kommunikation 
ett utmanande område. De kulturella skillnaderna diskuterade vi om i avsnittet 5.3.1 Skillnader i filosofi 
och lyfte dessa som en möjlig orsak till utmaningarna som uppstått. Denna möjlighet är inte heller något 
som vi kan förkasta eller bekräfta, men vi hävdar att vår argumentation tydligt kopplar till 
upphandlingsprocessen och att den har en påverkan på ett projekts förutsättningar att lyckats. Vidare 
gjorde vi i den analytiska referensramen tolkningen att kommunikation är en viktig aspekt i agila projekt 
och av den anledningen hävdar vi att oavsett om utmaningarna kan ses som generella eller inte, är de 
relevanta att ta hänsyn till i agila projekt.   
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6 Slutsatser och kunskapsbidrag 

I detta avsnitt lyfts studiens syfte och frågeställning för att återkoppla till dessa och svara på våra 
forskningsfrågor. Studiens slutsatser presenteras också som baserats på den empiri och den tematiska 
analys som vi har gjort i studien vilket leder till en sammanställning av studiens kunskapsbidrag. 

6.1 Återkoppling till frågeställning 
Syftet med denna studie var, som beskrivs i avsnitt 1.3, att utforska problematiken kring att bedriva agila 
projekt mot en kund i offentlig sektor och undersöka vilka förutsättningar som finns för att bedriva 
projektet agilt efter en offentlig upphandling. Vi genomförde en kvalitativ fallstudie för nå ett djup och 
för att svara på följande frågeställning. 

 Vilka utmaningar uppstod vid Leverantörens implementation av ett ärendehanteringssystem 
hos Kunden? 

o Hur påverkade upphandlingen förutsättningarna för att bedriva projektet agilt? 

6.1.1 Vilka utmaningar uppstod vid Leverantörens implementation av ett 
ärendehanteringssystem hos Kunden? 

De tre största utmaningarna som uppstod vid Leverantörens implementation av ett 
ärendehanteringssystem är framförallt att kravspecifikationen upplevdes som svår att ändra, utmaningar 
i kommunikation kring krav samt en upplevd låg förståelse för kraven av Kunden. Dessa tre utmaningar 
är i sig en kategorisering av flera mindre utmaningar som respondenter gav uttryck för vid intervjuer. 
Dessa mindre utmaningar kunde i flera fall relateras till fler än en av de större utmaningarna och kunde 
påverka fler aspekter av projektet. Ett exempel på detta är att utmaningen bristande IT-ramverksmognad 
kunde kopplas till de större utmaningarna kommunikationssvårigheter mellan Kunden och Leverantören 
gällande krav och upplevd bristande förståelse för kraven av kunden eftersom det enligt Leverantören, 
försvårade diskussioner på workshoppar och gjorde så att Kunden inte hade en önskvärd nivå av 
förståelse för kraven som specificerats i upphandlingen. 

Flera av de utmaningar som uppstod i projektet relaterade till kravhantering. Bland annat identifierade 
vi utifrån den insamlade empirin att det var svårt att ändra krav, fatta flexibla beslut på grund av långa 
beslutsled samt att det fanns ett behov av tydligt bevisa för Kunden att krav hade uppnåtts. Även en, av 
Leverantören upplevd, bristande kompetens hos Kunden inom IT och en låg IT-ramverksmognad 
försvårade kravhanteringen i projektet. Utmaningarna, svårt att fatta flexibla beslut, behov av 
”överbevisning” att krav uppnåtts, bristande IT-kompetens, bristande IT-ramverksmognad, röriga 
workshoppar, arbete på distans relaterades till, utöver kravhantering, kommunikationsaspekten i 
projektet.  

6.1.2 Hur påverkade upphandlingen förutsättningarna för att bedriva projektet agilt? 

Den offentliga upphandlingen har medfört konsekvenser för kravhanteringen i projektet då endast 
mindre förändringar av den initiala kravspecifikationen kunde genomföras. Detta eftersom lagen om 
offentlig upphandling (SFS 2016:1145) konstaterar att större förändringar ska leda till att projektet 
konkurrensutsätts på nytt i en upphandlingsprocess. I det studerade projektet har upphandlingen 
inneburit att konsulter har varit inblandade vid framtagning av förfrågningsunderlag vilket gjort att 
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Kunden har haft en, av Leverantören upplevd, låg förståelse för kraven. Detta har försvårat arbetet med 
att ta fram nya krav och ändra de krav som specificerats redan i upphandlingsfasen.  

Upphandlingen och en mer styrande kundorganisation har lett till att förutsättningarna för att driva 
projektet agilt har påverkats negativt. Kommunikativa utmaningar är ett resultat av att Kunden inte varit 
nära Leverantören under systemets utveckling, vilket den agila filosofin tydligt förespråkar. Den strikta 
kravspecifikationen och den låga förståelsen av kraven som en konsekvens av den offentliga 
upphandlingen har gjort det svårt att fullt ut nyttja den iterativa egenskapen av en agil ansats. 

6.2 Slutsatser 

6.2.1 Påverkan av lagen om offentlig upphandling och upphandlingsförfaranden 

Kunden i det studerade projektet hade tagit fram ett välformulerat och innehållsrikt förfrågningsunderlag 
inför upphandlingen. Kravspecifikationen som omfattades av det här upplevdes dock som utmanande 
eftersom det var svårt att ändra kraven som ställts. Med hjälp av tidigare forskning, framförallt Moe et 
al (2017) samt Moe och Päivärinta (2013), påstår vi att val av upphandlingsförfarande bidragit till den 
upplevda utmaningen att kravspecifikationen var svår att ändra. En konsekvens av upphandlingen var 
en, av Leverantören, upplevd bristande förståelse för kraven som specificerats i upphandlingen. Orsaken 
beskrevs som att Kunden tog in en upphandlingskonsult för att ta fram förfrågningsunderlag som i 
slutändan enligt Leverantören inte nödvändigtvis speglade Kundens egentliga behov. Riksrevisionens 
revisionsrapport staten som inköpare av konsulttjänster – tänk först handla sen (RiR 2018:20) slår fast 
att myndigheters beställarkompetens ofta är bristande. I det studerade projektet uppenbarade sig den 
bristande IT-kompetens och ramverksmognaden i att Leverantören ansåg att kunden inte alltid förstod 
kraven de ställt i den initiala kravspecifikationen, som upphandlingskonsulten varit inblandad i. Detta 
verkar vara en utmaning inte bara för den studerade myndigheten då Riksrevisionens rapport (RiR 
2018:20) skriver att det ofta saknas ett helhetsperspektiv vid upphandlingar samt att den faktiska 
verksamheten och upphandlare inte alltid står varandra nära. Rapporten förklarar att resultatet ibland är 
att behov tappas bort i upphandlingen. Då Kunden hade låg förståelse för de krav som specificerats blev 
det i projektet svårt att arbeta med en iterativ ansats, framförallt påverkades de iterativa workshopparna 
där anpassningar av systemet och krav skulle diskuteras. Den agila metodiken som värdesätter 
återkoppling från en kund (Ramesh et al., 2010) visade sig svår att tillämpa i detta avseende då Kundens 
representanter på workshopparna inte nödvändigtvis förstod kraven som diskuterades. 

I vår analys har vi kommit fram till att konkurrenspräglad dialog som en upphandlingsform är ett 
alternativ till det öppna förfarandet. Detta hävdar vi hade skapat bättre förutsättningar för att bedriva det 
studerade projektet med en iterativ ansats, eftersom det hade gett Leverantören möjlighet att påverka 
och förändra kraven innan de fastställdes i kravspecifikationen. I och med att förändringar av en initial 
kravspecifikation tillåts i den konkurrenspräglade dialogen hävdar vi att upphandlingsförfarandet 
speglar vissa aspekter av det agila manifestet som både förväntar och välkomnar förändringar i projektet 
(Girvan & Paul, 2017; Faniran et al., 2017).  

6.2.2 Utmaningar vid tillämpning av agil filosofi 

Det empiriska materialet visade på att den bakomliggande projektfilosofin skiljde sig åt mellan Kunden 
och Leverantören. Leverantören upplevde att Kunden väntade på att ett färdigt system skulle levereras 
efter att Leverantören fått kravspecifikationen. I vår analys kom vi fram till att Leverantören stod inför 
utmaningen att bedriva ett projekt med en iterativ ansats i en traditionell vattenfallsmiljö, något som 
explicit beskrivits som en utmaning av forskare (Fitriani et al, 2016; Gregory et al., 2016). Utifrån denna 



 51

utmaning drog vi i analysen paralleller till att Kunden befann sig närmare en organisation med styrande 
och uppföljande egenskaper istället för mer deltagande egenskaper där det senare alternativet föredras 
vid en agil ansats enligt Ramesh et al. (2010). Kundens organisation präglades även av långa beslutsled 
som gjorde det svårt att fatta snabba beslut i projektet. Beslut behövde ibland eskaleras flera nivåer innan 
ett beslut kunde fattas. Detta tolkade vi som att Kunden inte var tillräckligt nära utvecklarna i projektet 
vilket kan betraktas som en kommunikativ utmaning. Den strikta kravspecifikationen fick mycket 
uppmärksamhet vid studiens intervjuer av respondenter hos Leverantören. Även om de specificerade 
kraven framstod som svåra att arbeta med så innebar detta inte att det inte gick komma runt dem. Genom 
att övertyga Kunden att kraven kunde uppfyllas på annat sätt än tidigare tänkt kunde leverantören arbeta 
sig runt den strikta kravspecifikationen. Men här återkom utmaning med de långa beslutsleden eftersom 
ändring av hur krav skulle uppfyllas kunde eskaleras som en beslutspunkt flera nivåer.  

Den kommunikativa aspekten hävdar vi har präglats av utmaningar kopplat till hur den agila filosofin 
fungerar i en traditionell vattenfallsmiljö, med en byråkratisk omgivande organisation. Den låga 
förståelsen för kraven av Kunden var något som också försvårade kommunikationen i projektet eftersom 
det påverkade diskussioner om krav under de iterativa workshopparna som genomfördes.  

6.3 Kunskapsbidrag 
Studiens bidrag till forskningen är en redovisning av utmaningar som en privat aktör kan möta då 
företaget strävar efter att driva ett IT-projekt agilt i offentlig sektor. Dessa utmaningar har vi identifierat 
som (1) utmanande att ändra kravspecifikation och att bevisa uppfyllelse av krav, (2) 
kommunikationssvårigheter mellan Kunden och Leverantören gällande krav och (3) upplevd bristande 
förståelse för kraven av kunden. Utmaningarna har vi identifierat genom att göra en djupgående studie 
av ett enskilt projekt vilket möjliggjort en mer detaljrik tematisk analys. Flera av de utmaningar som vi 
kommit fram till har vi dragit paralleller från till tidigare forskning vilket vi menar stärker studiens 
tillförlitlighet. Utmanande att ändra kravspecifikation och att bevisa uppfyllelse av krav och upplevd 
bristande förståelse för kraven av kunden är två utmaningar vi härlett som en möjlig konsekvens av en 
upphandlingsprocess med ett öppet förfarande. Kommunikationssvårigheter mellan Kunden och 
Leverantören gällande krav är en utmaning som vi anser har uppstått som en konsekvens av att de två 
parterna i det studerade projektet haft olika filosofier kring projektledning.  

En viktig aspekt i studien har varit den offentliga upphandlingen och dess påverkan på förutsättningarna 
för att driva ett projekt agilt. Vi har vid analys av denna aspekt jämfört med andra tillgängliga 
upphandlingsformer som vi anser, utifrån våra respondenters önskemål, hade kunnat skapa bättre 
förutsättningar för agila projekt. Därför hävdar vi att vi genom studien visat på vikten vid val av 
upphandlingsform då en offentlig verksamhet upphandlar ett informationssystem. Vi anser att studiens 
kunskapsbidrag är värdefullt för både privat och offentlig sektor. Då det är vanligt förekommande att 
offentlig sektor använder sig av privata aktörer vid genomföranden av digitaliseringsprojekt 
(Ekonomistyrningsverket, 2018:31) anser vi att den upphandlande parten kan dra lärdom av de 
utmaningar som vi lyft i samband med ett öppet förfarande. Vi anser att den privata sektorn kan dra 
nytta av resultatet genom att kunna förbereda sig och införskaffa sig en kunskap om de eventuella 
utmaningar som kan uppstå. 

För framtida forskning anser vi resultatet intressant då studien lyfter utmaningar i samband med en 
offentlig upphandling med öppet förfarande och visar hur möjligheten att driva IT-projekt agilt påverkas 
av upphandlingsprocessen. Forskningsområdet behöver mer forskning enligt Nouttila et al. (2017) samt 
Ribiero och Domingues (2018), vi hoppas därför att studiens resultat ska agera som en referens inom 
forskningsområdet samt fungera som en fingervisning för framtida forskning. Vad vi anser behöver mer 
forskning lyfter vi i avsnitt 7.2 Framtida forskning.  
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7 Reflektion, kritik och fortsatta studier 

I detta avsnitt reflekterar vi kritiskt kring faktorer som kan ha påverkat undersökningen, över de metoder 
vi använt oss av i studien och det resultat som vi kommit fram till. Förslag på framtida forskning 
presenteras också. 

7.1 Reflektion och kritik 
Syftet med vår studie var att utforska problematiken kring att bedriva agila projekt mot en kund i 
offentlig sektor och undersöka vilka förutsättningar som fanns för ett sådant typ av projekt efter en 
offentlig upphandling. Detta var ett syfte som vi landade i efter att ha börjat väldigt brett. Att arbeta ned 
omfattningen av studien och dess syfte var en stor utmaning vi hade. I efterhand anser vi att vi hade 
kunnat smalna av studien ännu mer än vad vi har gjort. Bland annat blev det naturligt för oss att titta på 
hur kravhantering påverkades av en offentlig upphandling vilket vi hade kunnat enskilt fokuserat på för 
att skapa en djupare förståelse för ämnet.  

Att generera empiri med god kvalité genom våra intervjuer upplevde vi utmanande. Vi hade i ett tidigt 
stadie skapat en intervjuguide som vi kände oss trygga med och hade en inställning att vi kunde 
improvisera fram frågor utefter de svar som vi fick. Faktum var dock att vi inte riktigt var helt säkra på 
varken syfte eller frågeställning i detta skede av studien. I efterhand inser vi att datainsamlingen 
eventuellt hade gynnats av att vi väntat ytterligare en vecka med att genomföra intervjuerna då vi 
troligtvis hade varit säkrare på vad vi ville åstadkomma med studien. Vi anser dock att resultatet av 
intervjuerna blev bra och vi har efter datainsamlingen kunnat forma studien utefter våra respondenters 
upplevelser och åsikter snarare än våra egna, något som vi anser styrker studiens objektivitet. Antalet 
respondenter är dock en nackdel för studiens överförbarhet och slutsats. Då det finns forskning som 
pekar på att en forskare bör använda sig av 12–60 respondenter för att kunna underbygga en slutsats 
(Bryman, 2018) kan vi konstatera att studiens överförbarhet har påverkats negativt.   

Att läsa in sig på tidigare forskning och teorier visade sig vara svårt. Forskningsområdet om agil 
projektmetodik i offentlig sektor behöver mer forskning och den forskning som vi hittade var svår att 
applicera på det projekt som vi tittat på. Därför valde vi att försöka dra paralleller till mer generell 
forskning i vår analys även om vi tror att detta påverkar studiens tillförlitlighet negativt. Vi upplevde 
det även utmanande att hitta tidigare forskning rörande offentlig upphandling som var relevant för vår 
undersökning. Detta resulterade i att vi presenterade endast en studie som genomförts i Norge där 
studiens syfte och resultat var möjligt att applicera på det svenska regelverket som påverkade vårt 
undersökta projekt. Detta är ytterligare en aspekt som vi tror påverkar studiens tillförlitlighet negativt. 

Teori som vi kan ha kommit för nära är den agila filosofin och agil projektmetodik överlag. Eftersom vi 
båda två under uppsatsskrivandet har studerat på det systemvetenskapliga kandidatprogrammet på 
Linköpings universitet har vi utbildats inom agil projektmetodik sedan innan och fått en förkärlek för 
projektmetodiken. Detta kan ha påverkat hur vi analyserat det empiriska materialet vi samlat in, även 
om vi hela tiden eftersträvat att återge empirin i sin helhet utan egna tolkningar. Vi är nöjda med det 
empiriska materialet, även om vi hade önskat att vi haft mer tid för att intervjua ytterligare respondenter. 
Vi har dessutom endast Leverantörens perspektiv i vår uppsats och vi tror att Kundens perspektiv hade 
kunnat bidra till studien. Avsaknaden av perspektiv från den offentliga sektorn är en svaghet i vår studie 
som vi är medvetna om men som var en nödvändig avgränsning i studien för att uppnå ett djup i empirin 
och analysen.  
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Då syftet för studien presenterades förklarades det att vi har en förhoppning om att studien bland annat 
resulterar i en fingervisning för framtida forskning och utgöra en referens inom detta område. Vi hoppas 
att resultatet har belyst viktiga aspekter i en samverkanskontext mellan en privat extern leverantör och 
en offentlig verksamhet som upphandlande part. Men eftersom vi valde fallstudie som forskningsdesign 
är det svårt att generalisera resultatet (Bryman, 2018; Noor, 2008). På grund av detta finns det risk att 
vår studie blir svår att använda i framtida forskning som en referens. Vi anser dock fortfarande att 
framtida forskning kan dra nytta av vår studie på grund av att vi belyst viktiga aspekter i en 
samverkanskontext som inte är fallspecifikt. Exempelvis är offentliga upphandlingar något som är en 
obligatorisk del vid inköp av omfattande tjänster och större projekt i offentlig verksamhet.   

Avslutningsvis har vi lärt oss en hel del under genomförandet av denna studie. Vi har både fått en djupare 
kunskap inom ämnet i fråga men också en djupare kunskap kring att planera och genomföra ett större 
arbete. Vi är nöjda med vår insats och vi anser att vi har genererat ett intressant resultat men vi har insett 
att det krävs en mer ambitiös studie för att ha möjlighet att kartlägga fler utmaningar i den studerade 
kontexten och föra en diskussion kring hur dessa kan mötas.  

7.2 Framtida forskning 
En faktor som i vår studie har en stor påverkan på möjligheten för att driva IT-projekt agilt mot en kund 
i offentlig sektor är upphandlingsprocessen. Det kan finnas flera olika angreppssätt för att minimera 
påverkan av en upphandlingsprocess samt olika perspektiv på vad det är som försvårar genomförandet 
av ett agilt IT-projekt. Vi har dock sett potential i upphandlingsprocessen om ett annat förfarande 
tillämpas. I vårt studerade projekt hade ett öppet förfarande tillämpats vilket inte tillåter diskussion 
mellan anbudslämnande företag och den upphandlande parten om kravspecifikationen (Moe et al., 
2017). Ett annat förfarande som vi presenterade var den konkurrenspräglade dialogen som enligt Moe 
et al. (2017) skapar bättre möjlighet för dialog, parterna emellan, och en gemensam framtagning av en 
kravspecifikation. Den konkurrenspräglade dialogen är fortfarande lik det öppna förfarandet efter att en 
kravspecifikation har tagits fram. Dessa två upphandlingsförfarande utgör en liten del av samtliga 
upphandlingsförfaren som offentlig verksamhet kan tillämpa. Därför föreslår vi att en eller flera studier 
genomförs som undersöker hur olika upphandlingsförfaranden påverkar förutsättningar för agila projekt 
i offentlig verksamhet, vilket skulle innebära en djupdykning på det som vi presenterat i denna studie. 
Forskning om offentlig upphandling och dess påverkan överlag är efterfrågad av Moe (2014) men 
särskilt efterfrågas mer forskning om upphandling av informationssystem (Moe et al., 2017). 
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Bilagor 

Bilaga 1. Reflektionsfrågor 
Intervjun kommer beröra projektet som Leverantör genomförde i Kunden. Frågorna nedan är tänkta som 
reflektionsfrågor och är inte de faktiska frågorna som kommer lyftas under intervjutillfället. Vi tänker 
att frågorna nedan mest ska ge dig en inblick vad intervjun kommer beröra samt ge dig en chans att 
förbereda dig.  

 

Hur var det att arbeta med Kunden som kund? 

 

Hur gick det att samarbeta med Kunden?  

 

Är det något speciellt som sticker ut med projektet gentemot andra projekt? 

 

Vad gick bäst i projektet enligt dig? 

 

Vad gick sämst i projektet enligt dig? 

 

Vilka utmaningar minns du att du stötte på i projektet? 

 

Hur var det att genomföra ett projekt i offentlig verksamhet med tillhörande regleringar och lagar? 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Teman (nyckelord): Organisation, offentlig verksamhet, projektledning, projektorganisation, 
upphandling, lagen om offentlig upphandling, 

 

Intervjuguide 

 Presentation, hur länge har du arbetat på Leverantör? Vilken befattning / roll har du haft tidigare 
och vilken har du? 
 

 Hur skulle du beskriva att du som anställd på Leverantör arbetar i projekt? 
Projektmodell/metodik? 

o Om agilt - Hur skiljer det sig åt mellan projekt vad gäller tillämpningen av agil 
metodik? 
 

 Om vi har förstått det rätt så var du involverad i implementationen av ett 
ärendehanteringssystem hos Kunden, korrekt? 
 

 Vill du berätta lite om hur det var att arbeta i det projektet..? 
o Ställ följdfrågor på sådant som relaterar till upphandling, offentlig verksamhet, 

organisation, utmaningar överlag. Fiska efter utvecklande av citat. 
 

 Hur var det att arbeta i ett projekt med en offentlig verksamhet som kund? 
o Ställ följdfrågor på sådant som relaterar till upphandling, offentlig verksamhet, 

organisation, utmaningar överlag. Fiska efter utvecklande av citat. 
 

 Har du arbetat i andra projekt som haft en privat aktör som kund? 
o Om ja - Hur tycker du att det skiljer sig att arbeta mot en privat aktör och en offentlig 

aktör? 
o Ställ följdfrågor på sådant som relaterar till upphandling, offentlig verksamhet, 

organisation, utmaningar överlag. Fiska efter utvecklande av citat. 
 

 Varför tror du att det skiljer sig om man arbetar mot offentlig sektor eller privat sektor? 
 

 Vilka personer samarbetade du med från Kunden? 
 

 Hur var det att samarbeta med dem? 
 

 Vad var lätt att samarbeta om och vad var svårt att samarbeta om? 

 

Om det inte redan täckts av tidigare frågor: 

 

 Vad är dina tankar om upphandlingsprocessen? Hur upplevde du att lagen om offentlig 
upphandling påverkade implementationen hos Kunden? 
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 Hur var upplevde du projektledningen i projektet? 

 

 Hur såg projektorganisationen ut, internt på Leverantör men även hos Kunden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


