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Sammandrag: 

För sex år sedan beslutade företaget Esmi att införa agila systemutvecklingsmetoder i 

sin produktutveckling för brandlarmsystem. Förändringen var ett initiativ för att tackla 

de problem som Esmi kämpat med under en längre tid i fråga om försenade releaser, 

kvalitetsbrister, höga utvecklingskostnader och svag kundkommunikation. De agila 

metoderna, som betonar kommunikation, fungerande mjukvara, kundsamarbete och 

anpassningsförmåga, utgör i dag en megatrend inom systemutveckling. Att koppla ihop 

agila utvecklingsmetoder med ett relationsmarknadsföringsperspektiv är ett aktuellt 

och relevant forskningsområde inom vilket få tidigare studier har utförts. 

Syftet med denna avhandling är att analysera hur tillämpningen av agila 

systemutvecklingsmetoder har påverkat relationen mellan Esmi och Esmis interna 

kunder. För att nå syftet analyseras både Esmis och de interna kundernas syn på vilka 

följder de agila metoderna haft för relationen mellan dem.  

Grunden för den empiriska studien utgörs av en teoretisk referensram som kopplas 

samman i en för studien relevant modell, Relationsmodellen. Den empiriska 

undersökningen är en kvalitativ, casespecifik studie där datamaterialet består av 11 

djupgående intervjuer med sammanlagt 16 informanter och av 7 observationer av agila 

tillfällen. 

Resultaten i denna studie påvisar att den agila systemutvecklingen har skapat en ny 

interaktionsplattform mellan Esmi och de interna kunderna och den påverkar på det 

sättet relationen mellan dem och bidrar till värdeskapandet i båda parternas processer. 

Esmis verksamhetsprocesser är i dag i och med de agila metoderna mera 

serviceorienterade, de kan erbjuda de interna kunderna bättre stöd i form av ökad 

kommunikation i relationen, ökad genomskinlighet i utvecklingsprocessen, höjd 

mjukvarukvalitet, regelbundna releaser och mera flexibelt tekniskt stöd. Detta stöd 

underlättar de interna kundernas egna affärsprocesser och deras hantering av sina 

kundrelationer. Som ett resultat av dessa positiva följder har både förtroendet och 

kundnöjdheten i relationen mellan Esmi och de interna kunderna ökat. 

Nyckelord: Kundrelation, relationsmarknadsföring, B2B, interaktionsplattform, 

värdeskapande, agil, agil systemutveckling, agila metoder, scrum, extreme 

programming, mjukvaruutveckling  
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1 INTRODUKTION 

1.1. Inledning 

Agil systemutveckling har fångat mjukvaruutvecklares och forskares intresse runt om i 

världen (Abrahamsson, Warsta, Siponen & Ronkainen 2003:244) och påverkar numera 

i hög grad hur mjukvara utvecklas. Enligt en undersökning utförd år 2005 i USA och 

Europa använde sig 14 % av företagen av agila metoder, medan 49 % av de företag som 

var medvetna om agila metoder hade funderat på att implementera dem (Dybå & 

Dingsøyr 2008:837). VersionOne (2013), som årligen undersöker tillämpningen av 

agila metoder bland företag involverade i mjukvaruutveckling, rapporterar vidare att 

84 % av företagen tillämpade någon form av agil systemutvecklingsmetod år 2012. Det 

är med andra ord fråga om en trend som numera är känd världen runt och tillämpas i 

stor utsträckning inom mjukvaruutveckling. 

Agil systemutveckling, där fokus ligger på människan, teamet, resultatet samt 

samarbetet med kunden, skiljer sig betydande från de så kallade traditionella 

metoderna för systemutveckling (Dybå & Dingsøyr 2008:833). De agila metoderna 

anses ha uppkommit som en reaktion på de problem som förknippas med de 

traditionella metoderna (Dybå & Dingsøyr 2009:6). De sägs därmed vara det senaste 

initiativet eller tillskottet när det gäller att ta itu med de nyckelproblem som vanligen 

kopplas ihop med systemutveckling, nämligen för långa utvecklingstider, för höga 

kostnader och problem och/eller fel i mjukvaran när den äntligen är färdig att levereras 

(Fitzgerald, Hartnett & Conboy 2006:200; Lindstrom & Jeffries 2004:41).  

Som framgår ovan är en av huvudprinciperna inom agil systemutveckling att kunden 

har en aktiv roll, kundsamarbete värdesätts i högre grad än kontraktsförhandlingar 

(Williams & Cockburn 2003:39). Esmi har använt sig av agila metoder i sin 

systemutveckling i sex år. Implementeringen har inte varit problemfri, det har tagit tid 

att vänja sig vid nya arbetssätt, nya tekniker och metoder, och framför allt ett nytt 

tänkesätt. Utvecklingsteamen arbetar dock i dag enligt agila principer och inom Esmi 

satsar man konstant på förbättring och på att bättre förstå det agila arbetssättet. När 

dessa metoder nu blivit en del av vardagen har det dykt upp frågor kring hur man ska 

gå vidare, vad som kunde göras bättre, vad dessa metoder egentligen har fört med sig. 

Hur upplever kunderna de agila metoderna och hur har dessa metoder påverkat 

relationen mellan Esmi och Esmis kunder? 
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1.2. Esmi 

Vår mission är att förbättra säkerheten inom företag och organisationer med hjälp av 
tekniska övervakningssystem. 

Esmis mission 2013 

Esmi grundades år 1936 av två finländska familjer. Företaget specialiserade sig till en 

början på installationsprodukter och reläer. Under 1960-talet började de sälja också 

klocksystem med en marknadsandel på 70 %. Dessa klocksystem kan i dag ses på 

många allmänna platser och i byggnader. Under 1950-talet utvecklade och sålde Esmi 

sina första brandlarmsystem och deras produktfokus gled därefter långsamt mot 

säkerhetsprodukter, då de på 1970-talet tog in inbrottssystem och på 1980-talet 

passerkontrollsystem i sitt systemutbud. Esmi är i dag verksamt inom 

säkerhetsbranschen och deras systemutbud består av brandlarmsystem, 

passerkontrollsystem, inbrottssystem, videoövervakningssystem och 

integreringslösningar.  

År 1999 blev Esmi en del av det globala franska företaget Schneider Electric. I och med 

det kommuniceras varumärket Esmi inte längre aktivt externt på marknaden. Enligt en 

undersökning som Schneider Electric beställde av en kommunikationsbyrå våren 2013 

(Soprano Oyj 2013) är Esmi dock fortfarande det andra kändaste varumärket inom 

företagssäkerhetsbranschen i Finland, direkt efter Siemens. När det gällde förtroende 

kom Esmi på första plats som det mest pålitliga varumärket, med Siemens på andra 

plats. I Finland har Esmis brandlarmsystem en marknadsandel på 50 %, i de övriga 

nordiska länderna är siffran 20 %. Brandlarmsystemen, som också denna studie 

begränsats till, är därmed Esmis största och viktigaste produktgrupp. Esmis största 

konkurrenter i Finland är Siemens och Hedengren, i övriga Europa utgörs de av Eltek, 

Esser, Autronica, Notifier, Lenel och Siemens. 

Esmis system är utvecklade så att de kan säljas till många olika segment. Som de 

viktigaste slutanvändarsegmenten har utbildning, industri, hälsovård och kontor 

identifierats. Övriga segment utgörs av hotell, transportering, köpcentrum, sport och 

kultur, logistik och energi. För att nämna några exempel hör t.ex. riksdagshuset, 

sjukhuset Hucs, handelshögskolan vid Aalto-universitetet samt kärnkraftverken i 

Lovisa och Olkiluoto till Esmis slutanvändare eller slutkunder i Finland. Exempel på 

några stora slutkunder utomlands är Birmingham Library i London, Eremitaget i S:t 

Petersburg och Globen i Stockholm. 
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Figur 1 Esmis flödeskedja 

Inom Schneider Electric har Esmi rollen som en produktutvecklingsenhet. 

Organisationen består av 47 personer, av vilka 25 stycken jobbar med 

produktutveckling. Esmi säljer inte sina system direkt till slutanvändarna, utan de går 

via Schneider Electrics landorganisationer, som sedan säljer systemen, via kunniga 

partner eller direkt, till slutanvändarna. Figur 1 illustrerar denna kedja. Schneider 

Electrics landorganisationer (Sverige, Norge, Danmark och Finland i figur 1) fungerar 

som försäljningsorganisationer i kedjan. De har som uppgift att ta hand om och driva 

den lokala affärsverksamheten i respektive land.  Kundorganisationerna har med andra 

ord själva ingen produktutveckling, de säljer färdiga system som de köper in av Esmi 

eller andra Schneider Electric-enheter. 

Denna studie är begränsad till att innefatta relationen mellan Esmi och Schneider 

Electrics landorganisationer, som med andra ord är Esmis interna kunder inom 

Schneider Electric. Den streckade linjen i figur 1 klargör ytterligare denna begränsning. 

I denna avhandling kommer Schneider Electrics landorganisationer att hänvisas till 

med termen interna kunder och med förkortningarna SE (Sverige), NO (Norge), FI 

(Finland) och DK (Danmark). Esmi har sammanlagt 20 interna kunder, alla inom 

Europa. 

Tidigare hade Esmi egna försäljningsenheter i de nordiska länderna och dessa enheter 

sålde endast Esmis produkter. Under 2000-talet integrerades de lokala enheterna 

småningom till att bli delar av Schneider Electric (det som här kallas Schneider 

Electrics landorganisationer) och därmed blev de interna kunder för Esmi. Även om 
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Esmi och de interna kunderna hör till samma koncern, Schneider Electric, är de inte 

längre en del av samma organisation, och detta har betytt en utmaning för Esmi. Esmi 

måste se till att deras utbud framstår som intressant i de interna kundernas ögon så att 

de interna kunderna aktivt driver försäljningen av Esmis produkter vidare. 

1.3. Problemområde 

Kommunikation och interaktion mellan köpande och säljande företag sker konstant på 

affärsmarknader. Denna interaktion leder med tiden till att relationer mellan parterna 

bildas, och relationen skapar således en kontext för fortsatt interaktion (Turnbull, Ford 

& Cunningham 1996:45). Grunden för att en relation mellan två affärsparter bildas 

hänger ihop med att parterna anser att de får något sådant ut av relationen som de inte 

kan åstadkomma på egen hand, oftast någon typ av resurser. Det råder med andra ord 

ett beroendeförhållande mellan parterna i en affärsrelation. 

Esmi har en lång historia inom säkerhetsbranschen och har under denna tid byggt upp 

långvariga nära relationer till sina interna kunder. Även om Esmi haft ett bra rykte på 

marknaden bland partner och slutanvändare fanns det en del problem som de ständigt 

fick kritik för. De interna kunderna menade t.ex. att de inte fick tillräcklig information 

om kommande datum för publicering (release) av mjukvaru- och produktegenskaper, 

releaseinnehåll och över lag om planer för framtiden. De hade svårt att kommunicera 

sådan information vidare till sina kunder, partner och slutanvändare, då de inte visste 

om händelser i förväg. Ett annat problem gällde kvaliteten på mjukvaran som Esmi 

utvecklade. De måste ofta ge upp tidigare fastställda releasedatum eftersom mjukvaran 

inte var färdig i tid. Det uppkom ofta oväntade problem i mjukvaran just innan releasen 

och det tog tid innan problemen var lösta så att mjukvaran kunde publiceras för de 

interna kunderna. Detta ledde till att Esmi inte visste exakt när de kunde publicera en 

viss mjukvaruegenskap, och de kunde därför inte heller kommunicera den 

informationen till de interna kunderna. Ett tredje problem var att när mjukvaran sedan 

publicerades kunde den ibland fortfarande innehålla fel och orsaka problem hos 

slutanvändaren. 

Det fanns med andra ord brister i den service som Esmi erbjöd sina interna kunder. De 

ovannämnda problemen, dålig kommunikation, förlängda utvecklingstider och 

kvalitetsbrister, orsakade sannolikt skada t.ex. i form av försämrat förtroende i den till 

synes stabila relationen mellan Esmi och de interna kunderna. Att erbjuda rätt service 

på ett suveränt sätt ökar kundens förtroende för företaget, vilket i sin tur skapar 
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djupare engagemang i relationen (Berry 2002:73). Förtroende är därmed ett 

fundamentalt element att upprätthålla i en långsiktig affärsrelation (Ganesan 1994:1). 

För att ta itu med problemen kände man på Esmi att man behövde hitta ett mera 

kundfokuserat sätt att jobba på, ett sätt som samtidigt tacklade kvalitetsproblemen i 

produktutvecklingen.  

Kring millennieskiftet blommade mjukvaruvärldens intresse för de agila 

systemutvecklingsmetoderna upp på allvar. Dessa metoder användes dock redan på 

1980-talet i sina tidigaste former (Highsmith 2002:4), och vissa agila tekniker 

tillämpades sporadiskt så tidigt som på 1960-talet (Williams & Cockburn 2003:40). 

Begreppet agil eller agilt (från eng. agile, agility) introducerades officiellt i 

mjukvaruvärlden i och med att Agile Alliance grundades år 2001 och ett manifest 

innehållande de agila grundprinciperna, ”Manifest för Agil systemutveckling” 

(Manifesto for Agile Software Development), publicerades för att väcka omvärldens 

intresse. Det agila manifestet blev till när sjutton systemutvecklare träffades i februari 

år 2001 i Utah för att tillsammans diskutera och begrunda sina erfarenheter av 

lättrörliga metoder, metoder som sedan kom att kallas agila metoder (Williams & 

Cockburn 2003:39). Drivkraften bakom de agila metoderna är med andra ord praktiska 

erfarenheter snarare än teoretiska modeller, och man kan därför säga att metoderna är 

”utvecklarvänliga”. Det agila manifestet innehåller fyra huvudprinciper (se appendix 1 

för hela manifestet): 

Individer och interaktioner  framför  processer och verktyg 

Fungerande programvara framför  omfattande dokumentation 

Kundsamarbete   framför kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring  framför  att följa en plan 

 

Utvecklarna bakom manifestet poängterar dock att detta inte betyder att aspekterna till 

höger inte har någon vikt, men att de värdesätter det som står till vänster mer. (Beck et 

al. 2001) 

Agila metoder strävar efter att ta itu med den utmaning som en oförutsägbar omvärld 

innebär och betonar det värde kompetenta människor och deras relationer och 

kommunikation sinsemellan kan föra med sig för systemutvecklingen (Dybå & 

Dingsøyr 2009:6). Dessa metoder, som också kan relateras till vad Lee och Xia 

(2005:76) kallar för flexibel systemutveckling, har också beskrivits som ”en samling 

filosofier som möjliggör att IT-specialister kan arbeta effektivt tillsammans” [egen 

översättning] (Ambler 2002:8). Abrahamsson et al. (2003:244) framställer i sin tur 
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agila metoder som snabbare, smidigare och enklare metoder där utvecklingsteamen 

endast koncentrerar sig på de egenskaper som behövs direkt, levererar dem snabbt, 

samlar in feedback och reagerar rappt på ändringar i omvärlden.  

Precis som många andra företag såg Esmi att de agila metoderna kunde hjälpa dem att 

ta itu med de problem de hade. Detta intresse resulterade i att Esmi började införa 

metoderna i sin produktutveckling år 2007 och har sedan dess varit fokuserade på att 

hela tiden förstå dem bättre och konstant vidareutveckla dem. Internt har Esmi redan 

sett ett antal positiva konsekvenser av implementeringen av de agila metoderna. Till 

dem hör t.ex. att systemtestningsbehovet före releaser minskat väsentligt och att 

genomskinligheten i mjukvaruutvecklingen både internt och mot kunderna har ökat. 

Men hur har metoderna påverkat deras kundrelationer? Har de haft några positiva 

konsekvenser och vad anser kunderna om dem? 

Även om kundsamarbete lyfts fram som en av de agila huvudprinciperna finns det ännu 

inga studier som direkt skulle gå in på hur agila metoder påverkat företagens relation 

till sina kunder, eller över lag hurdana effekter de agila metoderna har vid 

kundgränssnittet. Det finns dock några studier som behandlar hur nöjda kunder är 

med agila metoder (Ilieva, Ivanov & Stefanova 2004; Mann & Maurer 2005), kundens 

roll i agil systemutveckling (Martin, Biddle & Noble 2004) eller samarbetet mellan 

kunden och utvecklingsteamet (Koskela & Abrahamsson 2004). En allmän åsikt bland 

både utvecklare, forskare och andra intressenter verkar ändå vara att forskningen i och 

kring agila metoder än så länge är ganska knapp och fler akademiska studier inom 

området efterlyses. Att studera implementeringen av agila metoder ur ett 

marknadsföringsperspektiv för att se vad de egentligen betyder för kundrelationerna är 

intressant och motiverat med tanke på att kunderna förväntas ha en central roll i 

systemutvecklingsprocessen. 

Denna avhandling faller därmed inom ramarna för case-företaget Esmi och syftet är att 

analysera hur tillämpningen av agila systemutvecklingsmetoder har påverkat 

relationen mellan Esmi och Esmis interna kunder. Enligt vad som diskuteras i kapitel 

1.5. begränsas denna studie dock till att analysera relationen mellan Esmi och de 

interna kunderna. Slutanvändarna utgör en grupp för sig och de faller utanför denna 

studies ramar. Avhandlingen förväntas bidra till att ytterligare fördjupa förståelsen av 

agila metoder, särskilt när det gäller kundsamarbetet. Resultaten förväntas avslöja vad 

som kunde göras bättre inom kundsamarbetet, vilka aspekter som kräver utveckling 

samt hur/i vilken riktning dessa aspekter borde utvecklas. Denna studie kan också 
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tänkas förstärka det agila tänkesättet bland de interna kunderna, vilket stöder målet att 

bygga upp ett gemensamt agilt tänkesätt (eng. mindset) och en gemensam agil kultur.  

1.4. Syfte 

Syftet med denna avhandling är att analysera hur tillämpningen av agila 

systemutvecklingsmetoder har påverkat relationen mellan Esmi och Esmis interna 

kunder. 

Följande frågor kommer att besvaras: 

 Hur upplever Esmi och de interna kunderna att de agila metoderna har 

påverkat relationen mellan dem? 

 Vad är enligt Esmi och de interna kunderna bättre/sämre nu jämfört med innan 

de agila metoderna infördes? 

 Har implementeringen av de agila metoderna förbättrat Esmis interna 

kundrelationer? 

För att uppnå syftet kommer djupgående intervjuer med Esmi och 

kundorganisationerna att utföras. De kundorganisationer som deltar i studien är 

bekanta med de agila metoderna och har varit involverade i dem en längre tid. 

Dessutom kommer observationer att utföras för att stödja och komplettera de insikter 

som fås fram i intervjuerna.  

1.5. Avgränsningar 

Denna studie är för det första begränsad till att omfatta endast relationen mellan Esmi 

och Esmis interna kunder. Hur de agila metoderna eventuellt påverkat Esmis relation 

till partner, myndigheter, slutkunder eller andra intressenter i nätverket berörs inte. 

För det andra begränsas de interna kunderna till att i denna studie omfatta endast de 

interna kunderna i de nordiska länderna Finland, Sverige, Norge och Danmark. Det här 

beror på att dessa utgör Esmis största och högst prioriterade kunder och de är därmed 

mest involverade och samarbetar aktivt med Esmi. De övriga interna kunderna har inte 

ett lika aktivt, regelbundet samarbete med Esmi och har därför inte i lika hög grad 

märkt de förändringar som de agila metoderna medfört. 
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För det tredje handlar studien om den del av Esmis verksamhet som gäller 

brandlarmsystemen. Passerkontrollverksamheten inkluderas inte. Orsaken till detta är 

att de agila metoderna först infördes inom utvecklingsteamen för brandlarmsystemen 

och först senare till passerkontrollteamen. Därför kan det hända att den jämförelsevis 

betydligt kortare erfarenheten av agila metoder inom passerkontrollteamen skulle 

kunna påverka studiens kvalitet negativt.   

1.6. Avhandlingens struktur 

Avhandlingens struktur åskådliggörs i figur 2 nedan. Efter kapitel 1, 

introduktionskapitlet, presenteras en litteraturöversikt i kapitel 2. I litteraturöversikten 

behandlas relevant teori kring de två centrala teman i denna studie, agila 

systemutvecklingsmetoder och kundrelationer. I slutet av kapitel 2 kopplas sedan dessa 

teman ihop och diskuteras ur Esmis perspektiv och slutsatserna illustreras i en modell. 

I kapitel 3 diskuteras tillvägagångssättet i den empiriska studien och aspekter kring val 

av metod, datainsamling, informanter, analys av data samt undersökningens kvalitet 

tas upp. Vidare presenteras sedan resultaten av den empiriska undersökningen i kapitel 

4, följt av analys av resultaten i kapitel 5. Kapitel 6 består slutligen av en avslutande 

diskussion, implikationer samt förslag till fortsatt forskning.  

 

Figur 2 Avhandlingens struktur 
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2 AGILA METODER OCH KUNDRELATIONER 

I detta kapitel presenteras litteratur som är relevant för syftet i denna avhandling, 

indelad i två huvudteman. Först diskuteras agila metoder, hur de skiljer sig från de 

traditionella metoderna, olika typer av agila metoder samt kundens roll i agil 

systemutveckling. Därefter behandlas kundrelationer inom business-to-business-

verksamhet genom att relationsmarknadsföring och koncept inom den diskuteras. Till 

slut kopplas dessa två teman ihop och diskuteras ur Esmis perspektiv, och för att skapa 

en stadig grund för den empiriska undersökningen presenteras en modell där de 

relevanta koncepten sammanförts. De agila metoderna behandlas före 

marknadsföringslitteraturen för att de kan anses vara okända för läsaren då de tillhör 

en annan forskningsdisciplin. Att presentera de agila metoderna först anses också 

motiverat på grund av att läsaren då att börja med får bekanta sig med elementet, dvs. 

de agila metoderna, och sedan med huvudanalysenheten i studien, dvs. affärsrelationen 

mellan Esmi och de interna kunderna, som elementet eventuellt påverkar.  

2.1. Agila systemutvecklingsmetoder 

Agil, som är en försvenskning av det engelska ordet agile, betyder egentligen snabb, 

rörlig, vig, kvicktänkt (MOT 2013). Principerna och teknikerna bakom de agila 

metoderna anses i sig inte vara nya eller radikala (Fitzgerald et al. 2006:200-201), 

utvecklare har använt sig av dem sedan 1960-talet (Williams & Cockburn 2003:40). 

Det som däremot är nytt är att dessa tekniker under det senaste decenniet har ”knutits 

ihop”, sammanförts till en teoretisk och en praktisk modell (Williams & Cockburn 

2003:40).  

2.1.1. Vad är agila metoder? 

Uttrycket ”agila metoder” är ett samlingsnamn för ett antal metoder för 

systemutveckling, utvecklade av erfarna systemutvecklare (Dybå & Dingsøyr 

2008:834). Man kan säga att det agila manifestet (se appendix 1) kommunicerade en 

branschledd vision om en förändring av mjukvaruutvecklingsparadigmet (Fitzgerald et 

al. 2006:201). De agila metoderna har beskrivits som unga och snabbrörliga 

(Constantine 2001:28) metoder som kompromissar mellan ingen process och för 

mycket process (Fowler & Highsmith 2001:30) och som är tillräckligt flexibla för att 

smidigt kunna anpassa sig till förändringar i krav och leveranstidtabeller (Jacobson 
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2002:18). De avspeglar dagens turbulenta affärsomgivning och teknologiska omgivning 

(Highsmith & Cockburn 2001:122), fokuserar endast på det väsentliga (Boehm 

2002:66) och gör ingenting som kan anses vara bortkastad tid (Highsmith 2002:4). 

Erickson et al. (2005:89) beskriver vidare agila metoder så här: ”agil betyder att frigöra 

sig från så mycket som möjligt av den belastning som vanligtvis associeras med de 

traditionella metoderna för mjukvaruutveckling för att kunna utveckla en förmåga att 

snabbt reagera på ändringar i omgivningen, på ändringar i slutanvändarkraven, 

försnabbade leveranstider och liknande” [egen översättning].  

Highsmith (2002:5) menar att agil systemutveckling har tre speciella särdrag: en mix 

av kaos och ordning (eng. chaordic perspective), kollaborativa värderingar (eng. 

collaborative values) och en nätt och jämnt tillräcklig metodologi (eng. barely sufficient 

methodology). Mixen av kaos och ordning syftar på en allt högre oförutsägbarhet i vår 

turbulenta ekonomi. Även om mål är uppnåbara är projektdetaljer ofta oförutsägbara, 

vilket kräver mer flexibla och anpassningsbara arbetssätt. Kollaborativa värderingar 

är viktiga i agila organisationer där människor är i fokus. I agila processer anpassas 

processen till människorna och teamet. Det läggs stor vikt vid att kapitalisera varje 

människas och varje teams unika styrkor. Det fokuseras vidare på att utveckla 

individuell kompetens och på att främja interaktionen mellan utvecklarna i teamet. 

Den tredje egenskapen, en nätt och jämnt tillräcklig metodologi, tar itu med frågan om 

hur mycket struktur som är tillräckligt. Att vara agil betyder att balansera mellan 

flexibilitet och struktur. En nätt och jämnt tillräcklig struktur möjliggör mixen av kaos 

och ordning där kreativitet och innovation antas blomma i en aningen mer 

ostrukturerad omgivning. (Highsmith 2002:5) 

Abrahamsson et al. (2003:245) är på samma linje som Highsmith (2002), men 

använder något andra termer för att beskriva agil systemutveckling, nämligen 

inkrementell (eng. incremental), samarbetsdriven (eng. cooperative), entydig (eng. 

straightforward) och anpassningsbar (eng. adaptive). Inkrementell syftar på att 

mjukvaran utvecklas i små steg, med snabba utvecklingscykler, vilket möjliggör att 

mindre mjukvarureleaser kan göras ofta. Agil systemutveckling anses också vara 

samarbetsdriven, vilket anspelar på nära samarbete och kommunikation mellan 

utvecklare och kund. Entydig har att göra med att själva metoden i sig är enkel att lära 

sig och att modifiera samt innehåller endast nödvändig dokumentation. 

Anpassningsbar syftar slutligen på förmågan att kunna göra samt reagera på sista 

minuten-förändringar. (Abrahamsson et al. 2003:245) 
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Olika forskare och författare beskriver agila metoder på lite olika sätt, använder 

aningen olika uttryck, men det finns tydliga gemensamma drag. Agil systemutveckling 

verkar lämpa sig specifikt för företag som är verksamma i en fluktuerande, 

oförutsägbar omvärld. Själva metoderna anses vara enkla, snabba, smidiga och flexibla. 

Människan och varje persons unika kompetens värdesätts och regelbunden 

kommunikation och interkation har en central roll. Kunden antas ha en aktiv roll och 

delta i mjukvaruutvecklingen som en del av utvecklingsteamet. Den aspekt som 

konstant betonas är att de agila metoderna ska möjliggöra en så pass flexibel 

utvecklingsprocess att det är lätt att smidigt reagera på olika förändrade krav och 

ändringbehov. Målet är att utveckla mjukvara av högre kvalitet som vid releasefasen 

innehåller så få fel som möjligt. 

Enligt undersökningen utförd av VersionOne (2013) menade 70 % av företagen att 

mjukvaruprojekten utförs på kortare tid i och med de agila metoderna. Andra positiva 

följder som nämndes var t.ex. en ökad förmåga att kunna hantera förändrade krav (90 

% av företagen), ökad produktivitet (85 %), ökad genomskinlighet i projekten (84 %) 

och ökad mjukvarukvalitet (81 %). Enligt en annan undersökning från år 2008 (Ambler 

2008) uppger 82 % av företagen att produktiviteten stigit, 77 % menar att 

mjukvarukvaliteten är högre, 78 % anser att de har nöjdare kunder och 72 % säger att 

kostnaderna för systemutvecklingen minskat i och med tillämpningen av agila metoder.   

2.1.2. Agila metoder versus traditionella metoder 

I detta stycke beskrivs de så kallade traditionella metoderna för systemutveckling i 

korthet. Fokus ligger på vattenfallsmetoden eftersom det var den metod som Esmi 

använde sig av innan de började tillämpa agila metoder. Utöver det presenteras de 

största skillnaderna mellan agila och traditionella metoder i en tabell. 

Följande citat beskriver en del egenskaper hos och problem med en av de vanligaste 

traditionella systemutvecklingsmetoderna, vattenfallsmetoden. 

I början fanns vattenfallet. Slutanvändarna skulle en gång för alla berätta exakt vad de 
ville ha. Vi skulle utveckla ett system som innehåller de efterfrågade egenskaperna. Vi 
skulle koda det. Vi skulle testa det för att försäkra oss om att de efterfrågade 
egenskaperna levererades. Allt skulle vara bra. 

Allt var inte bra. Slutanvändarna berättade inte en gång för alla för oss exakt vad de ville 
ha. De visste inte. De motsade sig själva. De ändrade sin åsikt. Och slutanvändarna var 
inte det enda problemet. Vi utvecklare kunde tro att vi hade gjort stora framsteg för att 
sedan märka att när tre fjärdedelar av tiden gått hade vi endast klarat av en tredjedel av 
arbetet. [egen översättning] (Beck 1999:70) 
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Anhängare av de traditionella metoderna förespråkar med andra ord omfattande 

planering, kodifierade processer samt strikt återanvändning av mjukvaruelement för 

att göra utvecklingsprocessen till en effektiv och förutsägbar aktivitet som gradvis 

närmar sig perfektion (Boehm 2002:2). Vattenfallsmetoden är en linjär process 

bestående av en rad utvecklingsfaser, nämligen genomförbarhetsstudie för projektet, 

kravanalys och projektplanering, systemdesign, detaljdesign, kodning, testning och 

integrering, installation och underhåll. Varje fas ska noggrant dokumenteras i en 

rapport som måste bli formellt bekräftad och godkänd innan man kan ta itu med nästa 

fas. Modellen har varit populär och använts i stor utsträckning men anses ha följande 

begränsningar: 

 Systemkraven slås fast och fryses innan själva designfasen inleds. Problem 

uppstår då kunderna inte känner till kraven på förhand. 

 Hårdvaruteknologin väljs ofta i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen, i 

samband med kravanalysen. Med tanke på med vilken hastighet 

hårdvaruteknologin utvecklas finns det i stora projekt som tar flera år att 

slutföra en risk för att  hårdvaruspecifikationerna i slutändan är föråldrade. 

 Processen är dokumentdriven. Att utarbeta omfattande dokumentering kan 

vara opraktiskt speciellt vid utvecklingen av interaktiva applikationer där 

uppgörandet av detaljerad dokumentering av kundgränssnittet inte är vettigt. 

 Vattenfallet tillåter inte iterativa förbättringar under utvecklingsprocessen 

eftersom systemkraven måste vara fullständigt specificerade före designfasen.  

Med hänsyn till dessa begränsningar kan man säga att vattenfallsmetoden bäst lämpar 

sig för rutinprojekt där kraven lätt kan definieras på förhand. (Khalifa & Verner 

2000:360-361) 

Tabell 1 redogör för skillanderna mellan agil och traditionell systemutveckling. En 

anmärkningsvärd skillnad utgör själva processen enligt vilken mjukvaran utvecklas. I 

traditionella metoder är processen linjär. Mjukvaran kodas från början till slut genom 

att de på förhand specificerade kraven följs strikt. I agil systemutveckling är processen 

evolutionär, mjukvaran utvecklas i små steg, testas konstant under hela processen för 

att säkerställa att helheten blir felfri och delarna fungerar tillsammans. En annan tydlig 

skillnad som kan identifieras i tabellen gäller atmosfären eller utvecklingskulturen. De 

traditionella metoderna förespråkar en mer formell, hierarkisk stämning där regler ska 
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följas och förändringar ogärna genomförs. Det agila perspektivet däremot efterlyser en 

informell stämning där kreativitet och innovation uppmuntras och där nära interaktion 

och samarbete är vardag. 

Tabell 1 Skillnader mellan det traditionella och det agila perspektivet i systemutveckling 

  

Agila metoder framställs i litteraturen oftast som ett mycket bra alternativ vid 

systemutveckling, ibland som ett alternativ överlägset andra alternativ. Dessa metoder 

har utan tvekan nått en enorm popularitet och de hyllas världen runt. Men de har också 

fått en del kritik. Dybå och Dingsøyr (2008:836) påpekar till exempel att det än så 

länge finns rätt lite vetenskapligt stöd för många av de argument som anhängarna av de 
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agila metoderna lyfter fram. De menar vidare att agila metoder sällan kan 

implementeras ordagrant utan måste anpassas till varje organisations unika situation. 

Utöver det här fortsätter Dybå och Dingsøyr med att beskriva agila metoder som 

lämpliga för små utvecklingsteam medan andra processer kan vara lämpligare för stora 

projekt. 

2.1.3. Olika typer av agila metoder 

När de sjutton utvecklarna år 2001 samlades för att diskutera de agila 

systemutvecklingsmetoderna var de överens om en rad värderingar och principer som 

karaktäriserar metoderna, de värderingar och principer som sedan skrevs ner i det agila 

manifestet (se appendix 1) (Williams & Cockburn 2003:39). Utvecklarna var däremot 

inte helt överens om den praktiska tillämpningen av en agil metod (Fitzgerald et al. 

2006:202) och därför finns det i dag ett antal olika metoder som faller under begreppet 

”agila metoder”.  

Till de vanligaste agila systemutvecklingsmetoderna räknas i dag crystal 

methodologies, dynamic software development method, adaptive software 

development, feature-driven development, lean software development, agile 

modeling, extreme programming (XP) och scrum (Abrahamsson et al. 2003; Dybå & 

Dingsøyr 2008; Fitzgerald et al. 2006). Av dessa är Scrum eller en variant av Scrum 

den överlägset mest använda agila metoden, 72 % av företagen som anammat en agil 

metod uppgav i VersionOnes (2013) undersökning att de tillämpade Scrum eller en 

variant av Scrum. I agil systemutvecklingslitteratur anses Scrum och Extreme 

programming över lag vara de mest tillämpade agila metoderna i världen (Fitzgerald et 

al. 2006:202; Hoda, Noble & Marshall 2011:522). Också Esmi använder Scrum, men 

har tagit in vissa principer ur Extreme Programming. I denna studie begränsas 

därmed genomgången av metoderna till att endast omfatta dessa två metoder, med 

betoning på Scrum. Esmis agila metod presenteras i detalj i kapitel 2.1.5. 

Scrum utvecklades som en metod för att kunna leda och hantera systemutveckling i en 

fluktuerande omgivning (Abrahamsson et al. 2003:246). Metoden sägs möjliggöra 

”empirisk processkontroll” där regelbunden feedback fungerar som kärnelement 

(Schwaber & Beedle 2002). Termen ”scrum” är ursprungligen inlånad från Rugby, där 

en scrum uppkommer då spelare från var sitt team samlas nära varandra i en hop i ett 

försök att framskrida längs spelplanen (Cohen et al. 2004:14).  
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Mjukvaruutvecklingsprocessen i Scrum är iterativ1 och inkrementell2. Processen tillåter 

interaktion mellan den teknologiska omgivningen, konkurrensomgivningen och 

användaromgivningen, vilket kan leda till krav på ändringar i fråga om teknologi, 

funktionalitet, kostnader eller tidsplan. Scrum accepterar därmed att 

utvecklingsprocessen är oförutsägbar. (Schwaber 1996:3) 

Typiska drag som karaktäriserar scrummetoden i systemutveckling är följande: 

 Stora projekt bryts ner i mindre delar som i sin tur delas upp i 

produktegenskaper som små team kan utveckla under en kort period 

 Möjliggör systematisk mjukvaruutveckling även då alla egenskaper och krav 

inte är kända på förhand 

 Små utvecklingsteam som maximerar kommunikation och delar med sig av 

kunskap och information sinsemellan 

 Anpassningsbarhet till förändringar på marknaden för att se till att bästa 

möjliga produkt utvecklas 

 Konstant testning och dokumentation av produkten under dess utveckling. 

(Schwaber 1996:4)   

Man kan därmed säga att ett scrumprojekt består av inkrement, delar, som kallas 

sprints (Cohen et al. 2004:14). Under varje sprint ska ett klart, användbart och 

potentiellt releasebart produktinkrement tas fram (Schwaber & Sutherland 2011:8). En 

sprint kan pågå från en till sex veckor, vanligen fyra veckor, beroende på projektet 

(Schwaber 1996:8) och består av följande element: 

Sprintplaneringsmöte (eng. sprint planning): Alla egenskaper och funktioner som 

ska finnas med i det färdiga systemet samlas i en så kallad produktbacklogg3 (eng. 

product backlog). Under sprintplaneringsmötena väljs de egenskaper ut ur 

produktbackloggen som ska utvecklas under nästa sprint. De utvalda egenskaperna 

                                                        
1 Iterativ systemutveckling betyder att mjukvaran utvecklas i små steg, i upprepade cykler. I Scrum kallas 

denna cykel för sprint (Schwaber 2004:141). 
2 Ett inkrement är en produktfunktion eller produktegenskap som utvecklingsteamet utvecklat under en 

sprint (Schwaber 2004:141). 
3 Produktbackloggen är en lista över alla prioriterade funktionella och andra krav som ingår i projektet. 

Listan uppdateras konstant enligt förändringar i affärsomgivningen eller den teknologiska omgivningen 

(Schwaber 2004:142). 
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placeras sedan i en sprintbacklogg (eng. sprint backlog) som fungerar som en 

samling prioriterade uppgifter som ska utföras under sprinten. (Cohen et al. 

2004:14-15) 

Utvecklingsarbetet: När planeringsmötet är avklarat börjar utvecklarna jobba med 

sprintbackloggen. Under själva utvecklingsarbetet ”fryses” uppgifterna i 

sprintbackloggen och hålls oföränderliga tills sprinten är slutförd. (Cohen et al. 

2004:15). 

Dagliga scrummöten (eng. daily scrums): De dagliga scrummötena inom 

utvecklingsteamen är avgörande med tanke på framgången i arbetet (Cohen et al. 

2004:15). Mötena hålls varje dag samma tid, på samma plats, och de får räcka 

högst 15 minuter. Under mötet går man igenom vad som blivit gjort sedan förra 

mötet och vad som kommer att göras före nästa möte. Dessutom tas eventuella 

problem eller hinder upp. Scrummötet anses förbättra kommunikationen inom 

teamet, främja snabba resultat och öka utvecklingsteamets kunskapsnivå om 

projektet. (Schwaber & Sutherland 2011:10-11)  

Sprintgranskning (eng. sprint review): I slutet av varje sprint hålls en 

sprintgranskning som å ena sidan ger teamet möjlighet att analysera och reflektera 

över hur de framskridit i processen och om målen nåtts (Cohen et al. 2004:15). Å 

andra sidan är sprintgranskningen till för att för ledningen, kunder och andra 

intressenter demonstrera det produktinkrement som utvecklats under sprinten. 

Utvecklingsteamet presenterar vad som blivit klart under sprinten, berättar om 

eventuella problem och svarar på frågor. Hela gruppen samarbetar kring hur det är 

bäst att gå vidare, vilket resulterar i att produktbackloggen uppdateras för nästa 

sprintplaneringsmöte. Det är med andra ord fråga om ett informellt möte som ska 

främja samarbete. (Schwaber & Sutherland 2011:11) 

Sprintåterblick (eng. sprint retrospective): Sprintåterblicken är ett möte för 

utvecklingsteamet och scrummästaren och hålls efter varje sprint. Under mötet 

reflekterar utvecklarna över hur den gångna sprinten gick, vad som gick bra och 

framför allt vad som kunde göras bättre under nästa sprint. (Schwaber 2004:139) 

Figur 3 strävar efter att ytterligare tydliggöra hur en sprintprocess löper i Scrum. De 

element som diskuterades ovan framgår också av figuren. Av figuren framgår dessutom 
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de roller som är typiska inom Scrum. Nedan beskrivs därför de roller som kan 

identifieras inom en scrummetod: 

Produktägaren (eng. product owner) är ansvarig för att maximera värdet av 

produkten och utvecklingsteamets arbete. Han eller hon sköter om hanteringen av 

produktbackloggen genom att se till att innehållet är tydligt beskrivet, optimalt 

ordnat, synligt för alla samt förstått av alla. (Schwaber & Sutherland 2011:5) 

 
Figur 3 En översikt över Scrum (GitHub 2013) 

Utvecklingsteamet eller scrumteamet består av systemutvecklare och de ska genom 

sitt arbete i slutet av varje sprint leverera ett potentiellt releasebart inkrement av 

den slutliga produkten. Endast medlemmar i utvecklingsteamet bidrar till att ta 

fram inkrementet. Teamet ska i regel bestå av ca sju stycken utvecklare (Cohen et 

al. 2004:16). Teamet är vidare självorganiserat, medlemmarna bestämmer själva 

hur de förvandlar sprintbackloggen till ett fungerande inkrement under sprinten. 

Även om medlemmarna i teamet kan inneha individuell specialkompetens har de 

alla samma titel, ”utvecklare”, och ansvarar kollektivt för resultatet. (Schwaber & 

Sutherland 2011:6) 

Scrummästaren (eng. scrum master) fungerar som ett slags coach för 

scrumteamet. Han eller hon stöder teamet och ser till att medlemmarna förstår och 

arbetar enligt scrumteorin. Scrummästaren hjälper också de andra utanför 

scrumteamet, dvs. den övriga organisationen, att förstå Scrum samt hur nyttan av 

metoden nås på bästa möjliga sätt.  (Schwaber & Sutherland 2011:6) 
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Kunderna deltar i sprintgranskningarna samt i arbetet med att upprätthålla 

produktbackloggen. I hur hög grad kunden deltar varierar dock från organisation 

till organisation. (Schwaber & Sutherland 2011:11) 

Extreme programming (XP) är en samling välkända principer för 

systemutveckling. XP strävar efter att möjliggöra framgångsrik systemutveckling 

oberoende av vaga och konstant föränderliga mjukvarukrav. Kärnan i metoden ligger i 

att de enskilda principerna samlas ihop och tillsammans skapar en fungerande helhet. 

Dessa välkända principer är bl.a. korta inkrement med små releaser och snabb 

feedback, nära kundsamarbete, kontinuerlig kommunikation och koordination, enkel 

design, kontinuerlig refactoring4, fortlöpande integration och testning, kollektivt 

kodägarskap, 40 timmars veckor och parprogrammering. (Abrahamsson et al. 

2003:245) 

Med tanke på denna avhandling, och den agila metod som Esmi implementerat, är 

principerna i fråga om kontinuerlig integration, fortlöpande testning och kollektivt 

kodägarskap väsentliga. En kort beskrivning av dem följer nedan: 

Kontinuerlig integration betyder att utvecklarna ska hålla systemet integrerat hela 

tiden. Varje gång en uppgift är slutförd ska den direkt integreras i systemet för att 

säkerställa att helheten fungerar. Detta kan betyda flera integreringar per dag. 

(Lindstrom & Jeffries 2004:48) 

Fortlöpande testning syftar på att utvecklarna konstant ska köra test, varje dag 

eller oftare, för att genast upptäcka och kunna ta itu med eventuella problem. 

Dessa test är automatiserade för att spara tid. (Fitzgerald et al. 2006:202; 

Lindstrom & Jeffries 2004:47) 

Med kollektivt kodägarskap menas att vem som helst får ändra vilken kod som 

helst när som helst (Fitzgerald et al. 2006:202). 

Metoderna XP och Scrum anses ha lite olika tyngdpunkter inom agil systemutveckling. 

XP fokuserar mera på principer gällande själva utvecklingsarbetet medan Scrum 

närmast täcker aspekter kring projektledning. Dessa två metoder kompletterar 

varandra väl och kan därmed bra kombineras. (Hoda et al. 2011:522) 

                                                        
4 Refactoring är en aktivitet som syftar på konstant förbättring. Utvecklarna omstrukturerar redan skrivna 

koder, utan att förstöra funktionaliteten, för att förbättra icke-funktionella aspekter. (Fitzgerald et al. 

2006:202) 
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2.1.4. Kundens roll i agil systemutveckling 

I de traditionella systemutvecklingsmetoderna är kundsamarbetet vanligtvis begränsat 

till kravanalysen i början av projektet samt feedback mot slutet av projektet. Mycket lite 

regelbunden interaktion mellan kunden och utvecklarna förekommer under 

utvecklingsprocessen. I agil systemutveckling däremot är kundsamarbete en 

fundamental framgångsfaktor. Kundens roll har utvidgats till att vara involverad under 

hela utvecklingsarbetet genom att kunden deltar i bl.a. egenskapsdiskussioner, i 

prioriteringen av egenskapslistan (produktbackloggen) och i sprintgranskningen, och 

kunden ger snabb, regelbunden feedback till utvecklingsteamet. (Hoda et al. 2011:521-

522) 

Både Scrum och XP, som är de två relevanta agila metoderna i denna avhandling, 

förespråkar att aktivt involvera kunden under utvecklingsprocessen. I Scrum antas 

kunden vara med under sprintplaneringsmötena, i prioriteringsarbetet och i 

sprintgranskningen samt ge feedback till teamet, men i vissa fall deltar kunden kanske 

också i de dagliga scrummötena (Hoda et al. 2011:522). Enligt XP däremot borde 

kunden vara fysiskt på plats och arbeta med utvecklingsteamet under hela 

utvecklingsprocessen eller åtminstone vara 100 % tillgänglig för att stödja teamet 

(Koskela & Abrahamsson 2004:1; Manzo 2002:21; Martin et al. 2004:1). Denna aktiva, 

involverade roll som kunden förväntas ha, speciellt i XP, har ibland kritiserats för att 

vara för tung och tidskrävande och därför opraktisk och svår att uppfylla i verkligheten 

(Hoda et al. 2011:532; Koskela & Abrahamsson 2004:11; Manzo 2002:21; Martin et al. 

2004:9). Ett annat problem är att de agila metoderna närmast erbjuder verktyg för 

utvecklarna, stöder dem i deras dagliga jobb, men erbjuder mycket lite stöd för hur 

kunden framgångsrikt ska klara den utmanande rollen (Martin et al. 2004:10). Manzo 

(2002:21) konstaterar att viktigare än att konstant fysiskt vara på plats är att kunden 

placeras i centrum av projektet. Han menar att face-to-face-samarbete är viktigt när det 

gäller avgörande beslut men då face-to-face-kommunikation inte alltid är möjlig ska 

man utnyttja e-post, WebEx-sessioner, videokonferenser etc.   

Vem är då ”kunden” egentligen? Många företag, inklusive Esmi, har invecklade 

flödeskedjor bestående av ett nätverk av kunder, partner, slutkunder, myndigheter etc., 

och ”kund” kan betyda olika saker i olika situationer. I denna avhandling görs en 

åtskillnad mellan kund och slutanvändare i enlighet med Kautz (2011:219). Kautz 

menar att kunden är den part som beställt projektet och som betalar för det. I vissa 

falla kanske kunden själv använder det beställda systemet men normalt är 
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slutanvändaren en annan organisation än kunden. Kunder och slutanvändare är 

därmed två olika intressentgrupper. Som tidigare klargjorts behandlar denna studie 

Esmi och Esmis interna kunder. Esmis interna kunder är alltså kunden enligt Kautz 

(2011:219) och kunden säljer i sin tur systemen vidare till slutanvändarna. Esmis 

interna kunder är på det sättet slutanvändarnas representanter i produktutvecklingen 

och måste ”’sälja’ slutanvändarnas önskemål och krav till Esmis utvecklingsteam och 

sedan ’sälja’ utvecklingsteamets produkter tillbaka till slutanvändarna” [egen 

översättning] (Martin et al. 2004:10). 

Hittills har endast några empiriska studier gällande kundens roll i agil 

systemutveckling utförts. Martin et al. (2004) undersökte kundens roll i tre XP-projekt 

och fann att den var betydligt mer utsatt för press än utvecklarnas eller andra 

deltagares i projektet. De föreslår att kundens roll inte ska innehas av endast en person 

i kundorganisationen och efterlyser samtidigt mera stöd och vägledningen i de agila 

metoderna för att kundrollen ska vara lättare att klara av. Också Koskela & 

Abrahamsson (2004) har studerat hur kunden är involverad i ett XP-projekt och kom 

till liknande resultat. De menar att hundraprocentigt deltagande från kundens sida är 

kostsamt, svårt och utmanande, och de ifrågasätter nödvändigheten av ett så djupt 

engagemang. Enligt deras studie var kunden tillsammans med utvecklingsteamet och 

deltog till ca 83 % i utvecklingsprocessen, men endast 21 % av denna tid var nödvändig 

för att ge teamet det stöd det behövde. 

Mann & Maurer (2005) har i sin tur undersökt hur implementeringen av Scrum 

påverkat kundnöjdheten och rapporterar positiva resultat. De fann att kunderna var 

nöjdare med den utvecklade mjukvaran, de var mer involverade i utvecklingsprocessen 

och de tyckte över lag om de förändringar som implementeringen av Scrum medfört. 

Precis som Martin et al. (2004:10) konstaterar också Mann & Maurer (2005:10) att 

även kunderna behöver vägledning inför Scrum, inte bara utvecklarna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den roll som de agila metoderna gett kunden 

är utmanande. Den kräver mycket av kunden både tids- och kompetensmässigt. I en 

studie av Hoda et al. (2011), som inkluderade 16 olika agila 

mjukvaruutveckligsorganisationer, kom det fram att otillräckligt kundengagemang 

identifierades som den svåraste aspekten i agila projekt. Forskarna fann att orsaker till 

att kunderna inte var så involverade var t.ex. skepticism gentemot agila metoder från 

kundens sida, lång distans mellan kunden och utvecklarna, tidsbrist, stora 

kundorganisationer och oerfarna kundrepresentanter. 
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2.1.5. Esmis agila metod 

I detta stycke diskuteras hur Esmi utvecklar sina brandlarmsystem i enlighet med de 

agila principer som de agila metoderna Scrum och Extreme Programming står för. För 

att förstå processen beskrivs först brandlarmsystemen och vad de består av för att 

sedan gå över till hur de utvecklas på Esmi och hur de interna kunderna deltar i 

processen. 

Esmis brandlarmsystem är ett tekniskt övervakningssystem med syfte att upptäcka en 

brand för att så snabbt som möjligt kunna larma brandkåren och få dem på plats för att 

släcka branden. Brandlarmsystemet består av en brandlarmspanel, eller flera paneler 

beroende på storleken av den byggnad som ska skyddas, och olika fältenheter. 

Brandlarmspanelen består i sin tur av hårdvara och mjukvara. Hårdvaran utgör den 

synliga, fysiska ”lådan” som installeras på en vägg hos slutanvändaren, ofta i närheten 

av byggnadens huvudingång, medan mjukvaran utgör användaregenskaperna hos 

systemet. Exempel på dessa mjukvaruegenskaper är konfigurerbarhet, 

användargränssnitt, brandlarm, systemtestning, kommunikation med fältenheterna, 

driftsättningsegenskaper och felövervakning. Man kan jämföra hårdvaran i panelen 

med grunden till en byggnad; den måste vara stadig, hållbar och av god kvalitet, men är 

till ingen nytta innan användaregenskaper såsom väggar, möbler och hushållsmaskiner 

förts in. På samma sätt är det mjukvaruegenskaperna i brandlarmspanelen som gör att 

systemet kan användas och anpassas till olika behov och omgivningar. Fältenheterna i 

brandlarmsystemet utgörs sedan av t.ex. olika detektorer (t.ex. rök-, värme- och 

specialdetektorer), tryckknappar och larmdon som installeras i tak och på väggar i hela 

byggnaden, eller i de lokaler som ska skyddas. Dessa fältenheter köper Esmi in av 

samarbetspartner och de kommer därmed inte att behandlas mera ingående i denna 

avhandling. Hårdvaran och mjukvaran i brandlarmspanelen utvecklar Esmi däremot 

själv enligt de agila metoderna. Av deras produktutvecklingsresurser går 80 % till 

mjukvaruutvecklingen och 20 % till hårdvaruutvecklingen. 

Produktutvecklingen för brandlarmsystemen på Esmi består av två agila scrumteam, 

ett mjukvaruteam och ett hårdvaruteam. Mjukvaruteamet består av sex 

mjukvaruutvecklare (eng. software designer) av vilka en är utnämnd till scrummästare 

och hårdvaruteamet består av fem hårdvaruutvecklare (eng. hardware designer). Esmi 

tillämpar med andra ord de agila metoderna också i sin hårdvaruutveckling även om de 

agila systemutvecklingsmetoderna ursprungligen utvecklades inom mjukvaruprojekt 

(t.ex. Dybå & Dingsøyr 2008; Lindstrom & Jeffries 2004; Williams & Cockburn 2003). 
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Utöver scrumteamen finns en produktägare som i Esmis fall fungerar som en 

projektchef för produktutvecklingen inom brandlarmsystemen. Hanteringen av 

utvecklingsprocessen och rollerna inom den följer med andra ord den agila metoden 

Scrum som presenterades i kapitel 2.1.3. 

 

Figur 4 Esmis agila metod 

Figur 4 illustrerar i vilken rytm utvecklingsprocessen framskrider. Rytmen följer 

metoden Scrum men är modifierad till att passa Esmis förhållanden. Man kan säga att 

Esmi har en releasecykel på fyra månader, dvs. var fjärde månad (jan/maj/sep) 

publiceras någon eller några nya egenskaper för brandlarmsystemet i en release. Dessa 

egenskaper är oftast mjukvaruegenskaper men ibland också hårdvaruegenskaper. En 

fyra månaders releasecykel är indelad i flera kortare cykler som framgår av figur 4. 

Varje månad ordnas en stor extern sprintgranskning för att demonstrera för alla 

intresserade vad som gjorts under den senaste månaden eller under den senaste stora 

sprinten. I denna stora sprintgranskning deltar de interna kunderna när de har 

möjlighet. De interna kunderna har i och med sprintgranskningen möjlighet att följa 

med utvecklingsarbetet, ställa frågor, ge kommentarer och lämna feedback. Den stora, 
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en månad långa sprinten är indelad i två mindre, två veckor långa sprints. Efter den 

första två veckor långa sprinten ordnas en mindre intern sprintgranskning, där endast 

representanter för Esmi deltar. Syftet med denna interna sprintgranskning är att hålla 

en rytm med korta cykler samt att göra utvecklingsarbetet genomskinligt inom Esmi. 

Detta betyder med andra ord att en sprintgranskning ordnas med två veckors 

mellanrum, varannan gång är den intern och varannan gång extern. Den mindre två 

veckor långa sprinten är till slut indelad i en dags cykler där ett scrummöte inom 

utvecklingstemet hålls varje dag för att se till att arbetet framskrider och för att lösa 

evetuella problem. Detta scrummöte gäller dock endast scrumteamet. Under 

utvecklingsprocessens gång ordnas en intern sprintplanering varannan vecka, efter 

varje sprintgranskning, men innan nästa tvåveckors sprint inleds. På dessa 

sprintplaneringsmöten deltar scrumteamet, produktägaren och produktchefen. Varje 

månad, efter den stora sprintgranskningen, ordnas en sprintåterblick där 

scrumteamet, inklusive scrummästaren, och produktägaren diskuterar den gångna 

sprinten, vad som gick bra och vad som kunde göras bättre. 

Hittills följer Esmis utvecklingsprocess ansvisningarna i Scrum. Esmi har sedan lagt till 

ett visionsmöte som hålls var fjärde månad just innan produktreleasen. Detta 

visionsmöte syftar specifikt till att samarbeta med de interna kunderna för att planera 

nästa release, ta fram eventuella problem samt diskutera önskemål, men det är också 

viktigt för skapandet av ett agilt tänkesätt och en agil ”anda”. Dessa visionsmöten 

fungerar därmed som releaseplanering där de interna kunderna kommer med idéer, 

förslag och krav på egenskaper de behöver få in i brandlarmsystemet. Idéerna och 

förslagen de presenterar härstammar ofta från feedback från slutanvändare eller 

partner. De interna kunderna deltar sammanfattningsvis på visionsmötet var fjärde 

månad och enligt möjlighet på de stora sprintgranskningarna en gång i månaden. 

Dessa tillfällen är markerade med fetstil i figur 4. Utöver dessa regelbundna tillfällen 

sker daglig kommunikation och interaktion gällande löpande ärenden mellan Esmi och 

de interna kunderna. 

Det finns tre betydande motiveringar till varför de interna kunderna inte är med oftare, 

t.ex. varannan vecka på de interna sprintplaneringarna, vilket de agila metoderna 

egentligen förespråkar. För det första skiljer sig Esmis systemutveckling till karaktären 

från många av de projekt inom vilka de agila metoderna utvecklats. I Esmis fall handlar 

det inte om att kunden beställt ett projekt, t.ex. ett IT-system, som utvecklas från 

början till slut och sedan levereras till kunden som en slutförd serviceprocess. I Esmis 
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fall finns systemet (brandlarmsystemet) redan och det handlar således om evolutionär 

systemutveckling, dvs. att hela tiden förbättra systemet och hålla det 

konkurrenskraftigt genom att utveckla nya och bättre egenskaper för systemet. Detta 

betyder att de interna kundernas insats i utvecklingsprocessen närmast behövs för att 

man tillsammans ska kunna avgöra vilka egenskaper som är viktiga att utvecklas och i 

vilken ordning. För det andra är de interna tvåveckors sprintplaneringarna mycket 

tekniskt orienterade eftersom en mjukvaruegenskap ur utvecklingssynvinkel delas in i 

mindre delar. För att bestämma hur och i vilken ordning dessa mindre delar ska 

utvecklas behövs djupgående teknisk kompetens, vilket de interna 

kundrepresentanterna inte nödvändigtvis har. För det tredje skulle det rent praktiskt 

vara svårt för de interna kunderna att närvara fysiskt på alla sprintplanerings- och 

sprintgranskningstillfällen eftersom de för det mesta befinner sig i andra länder. 

På det här sättet skapar Scrum ramen och rytmen för utvecklingsprocessen och 

definierar roller för alla inblandade. Själva utvecklingsarbetet som utvecklingsteamen 

utför under varje sprint följer sedan principerna inom den agila metoden Extreme 

Programming. Dessa principer presenterades i kapitel 2.1.3. och behandlas inte på nytt 

här eftersom själva utvecklingsarbetet, dvs. hur koder skrivs för att skapa mjukvaran, 

är mindre väsentligt med tanke på avhandlingens syfte. 

Litteratur kring de agila metoderna, som i denna avhandling betraktas som ett element 

som eventuellt påverkat relationen mellan Esmi och Esmis interna kunder, har nu 

presenterats och diskuterats. I nästa kapitel går diskussionen över till att behandla 

relevant marknadsföringslitteratur kring kundrelationer, det andra huvudtemat i 

denna avhandling. 

2.2. Kundrelationer inom B2B-verksamhet 

Då ett företag bedriver affärsverksamhet uppstår olika typer av affärsrelationer. Hur 

dessa affärsrelationer uppstår, vad som karaktäriserar dem och hur de ska tas om hand 

och upprätthållas behandlas ofta inom marknadsföringslitteratur. Under 1990-talet 

accepterades rollen av relationer som en marknadsföringsstrategi (Holmlund & 

Törnroos 1997:304) och det perspektiv inom marknadsföring som diskuterar hur 

relationer skapas och hanteras kallas i dag för relationsmarknadsföring (Grönroos 

1994:4). För att ett företag ska vara framgångsrikt i relationsbyggandet måste det förstå 

andra relaterade koncept som t.ex. en servicelogik (eng. service logic), löfteskonceptet 

(Calonius 2006) och interaktionskonceptet (Grönroos 2011). Ett annat nära relaterat 
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tema gäller värdeskapande och samskapande av värde i affärsprocesser (Grönroos 

2011). Dessa olika teman diskuteras närmare i följande avsnitt. 

2.2.1. Relationsmarknadsföring 

The purpose of marketing is to identify and establish, maintain and enhance, and when 
necessary terminate relationships with customers (and other parties) so that the 
objectives regarding economic and other variables of all parties are met. This is achieved 
through a mutual making and fulfillment of promises. (Grönroos 2007:275)  

Under 1990-talet växte relationsmarknadsföring fram som ett paradigm, eller 

perspektiv, inom marknadsföring. Även om ett relationsperspektiv som fenomen är lika 

gammalt som historien om handel (Grönroos 2004:99) introducerades termen 

relationsmarknadsföring officiellt för första gången inom marknadsföringslitteratur år 

1983 av Berry (Berry 2002:59). Några år senare användes termen av Jackson också 

inom business-to-business-litteratur (Jackson 1985). Man började småningom tala om 

att ett paradigmskifte höll på att ske, från det traditionella 4P-synsättet mot 

relationsmarknadsföring (Grönroos 1994:4), där fokus ligger på relationshantering 

istället för på enskilda transaktioner mellan affärsparter (Holmlund & Törnroos 

1997:304). Grönroos (1994:4) menar att de nya forskningstrender som vuxit fram, t.ex. 

industriell marknadsföring, tjänstemarknadsföring och kundrelationsekonomi, krävde 

ett relationsorienterat perspektiv för marknadsföring eftersom relationsbyggande och 

relationshantering ansågs vara underliggande aspekter inom dessa forskningsområden.  

Inom marknadsföring har relationsfokus tagits fram inom två olika områden, nämligen 

interaktions- och nätverksperspektivet och tjänstemarknadsföringsperspektivet. Som 

namnen antyder fokuserar det förstnämnda perspektivet på relationer inom en 

industriell kontext medan det sistnämnda närmast koncentrerar sig på servicesektorn. 

Dessa två perspektiv skiljer sig från varandra såtillvida att 

tjänstemarknadsföringsperspektivet handlar om mindre komplicerade relationer när 

det gäller både innehåll och funktioner, medan interaktions- och nätverksperspektivet 

snarare tar itu med mer komplexa och multifunktionella relationer som dessutom ofta 

utspelar sig inom nätverk av relationer. (Holmlund & Törnroos 1997:304) 

Som också framgår av citatet av Grönroos (2007) ovan handlar 

relationsmarknadsföring om att skapa, upprätthålla och fördjupa relationer till kunder 

och andra parter så att alla parters mål uppfylls. Det är med andra ord först och främst 

fråga om en process (Grönroos 2004:101). En aspekt som poängteras i slutet av citatet 

är att denna process handlar om att ömsesidigt ge och uppfylla löften. Löfteskonceptet 
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(eng. the promise concept), som utvecklades av Calonius på 1980-talet (Calonius 

2006:419), är med andra ord ett centralt koncept inom relationsmarknadsföring 

(Grönroos 1994:9). Calonius definierade ett löfte enligt följande: 

Promise is a more or less explicitly expressed conditional declaration or assurance made 
to another party, or to oneself, with respect to the future, stating that one will do or 
refrain from some specific act, or one will give or bestow some specified thing. The action 
or intentional inactivity called forth by a promise, or a set or bundle of interrelated 
promises, will occur with some probability in the near or more distant future, and last 
over a shorter or longer period of time. (Calonius 1984 i Calonius 2006:422) 

I affärsrelationer antas båda parterna lova att i framtiden leverera vissa förmåner 

förutsatt att vissa villkor uppfylls (Calonius 2006:422). Ett sådant löfte kan vara t.ex. 

att leverera detaljerad information, inkludera ultramodern teknologi i en fabrik eller att 

utbilda personal. Löften anses vidare vara baserade på de resurser parterna innehar. 

Calonius (1988 i Grönroos 1994:9) menade därmed att på marknadsföringens ansvar 

inte endast ligger att ge löften och därmed locka kunder att handla på ett visst sätt, 

löftena måste också uppfyllas. Han konstaterade vidare att det att företag ger löften 

endast hänger ihop med att locka nya kunder och börja bygga relationer, men för att 

upprätthålla och fördjupa dessa relationer måste företaget lägga stor vikt vid att 

uppfylla sina löften. 

Övriga element som kopplas ihop med relationsmarknadsföring är förtroende, 

engagemang och kundnöjdhet. Förtroende (eng. trust) i en relation uppstår med tiden 

och är en konsekvens av upprepade lyckade interaktioner mellan kunden och 

leverantören (Ganesan 1994:5). Långvarigheten av relationen påverkas av hur djupt 

förtroende parterna i relationen har för varandra, vilket betyder att förtroendeaspekten 

starkt påverkar parternas engagemang (eng. commitment) i relationen (Ganesan 

1994:4). Relationsengagemang existerar när parterna anser relationen vara tillräckligt 

viktig för att förtjäna maximal satsning för att upprätthålla den på lång sikt (Caceres & 

Paparoidamis 2007:844; Ulaga & Eggert 2006:316). En relation där parterna är djupt 

engagerade hjälper ofta att stabilisera relationen eftersom det då är osannolikt att 

parterna byter samarbetspartner även om de skulle få ett bättre erbjudande (Ulaga & 

Eggert 2006:316). Kundnöjdheten handlar sedan om hur kundens förväntningar går 

ihop med hur produkten eller tjänsten verkligen upplevs; ifall produkten är i enlighet 

med förväntningarna eller överträffar dem är kunden nöjd eller mycket nöjd, medan 

kunden förblir missnöjd om produkten inte uppfyller förväntningarna (Ulaga & Eggert 

2006:316). Ur ett relationsperspektiv ses dock nöjdhet som något som utvecklas 

kumulativt med tiden, inte som ett resultat av en specifik transaktion (Anderson, 
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Fornell & Rust 1997). Dessa tre element, förtroende, engagemang och nöjdhet, anses 

ofta utgöra kärnelementen i konceptet relationskvalitet (Caceres & Paparoidamis 

2007:842; Griffith 2002:261; Ulaga & Eggert 2006:314-315),  som handlar om hur 

stark relationen är samt vilken potential den har för att fortsätta med 

relationsutvecklingsprocessen (Griffith 2002:261). 

2.2.2. Affärsrelationer inom B2B-verksamhet 

I dag anses ofta att långvariga relationer mellan kund och leverantör är den bästa 

strategin för framgång hos det säljande företaget (Cann 1998:393). Att skapa goda 

relationer till sina kunder ger företaget möjlighet att bättre förstå och uppfylla 

kundernas behov samt att samproducera produkter och tjänster (Ritter, Wilkinson & 

Johnston 2004:176-177). Även om detta verkar vara allmän kunskap är en 

relationsstrategi inte alltid så lätt att genomföra i praktiken. Detta har att göra med att 

relationer mellan kunder och leverantörer anses vara mångfasetterade och komplexa, 

vilket forskning antydde redan på 1970-talet (Håkansson & Ford 2002:133; Turnbull et 

al. 1996:44). 

Olika forskare har tagit fram olika definitioner på en affärsrelation. Tabell 2 nedan 

erbjuder exempel på definitioner från en del olika forskare. Ett antal gemensamma 

drag, eller element, kan identifieras i dessa definitioner. För det första antas en 

affärsrelation bestå av två eller åtminstone två parter, nämligen kunden och 

leverantören. Dessa två parter är för det andra på ett eller annat sätt beroende av 

varandra, vilket betyder att båda parterna måste dra nytta av att vara en del av 

relationen. För det tredje poängteras att byggandet av en relation är en pågående 

interaktionsprocess mellan parterna. 

Relationer utvecklas med andra ord under en längre tid och de byggs upp av kedjor av 

interaktioner mellan parterna i relationen (Holmlund & Törnroos 1997:304; Turnbull 

et al. 1996:45). Varje gång en kund är i kontakt med leverantören, per telefon, med 

hjälp av teknologi eller face-to-face, sker en interaktion och dessa interaktioner 

tillsammans formar och utvecklar relationen (Bitner 1995:248). Dessa interaktioner 

kan bestå av t.ex. förhandlingar, betalningar, leveranser eller sociala kontakter 

(Turnbull et al. 1996:45). Också Håkansson och Ford (2002:133) konstaterar att den 

nuvarande formen av en relation är ett resultat av tidigare interaktioner mellan 

affärsparterna. Man kan därmed säga att själva relationen fungerar som ett slags ram 

och atmosfär inom vilken olika interaktioner sker (Turnbull et al. 1996:45). 
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Tabell 2 Definitioner av en affärsrelation 

 

Om det inte sker interaktioner mellan parterna kan heller inget värde för parterna 

skapas. Interaktionskonceptet är därmed ett centralt element inom 

relationsmarknadsföring. Interaktion kan definieras som ”ömsesidiga handlingar där 

två eller flera parter kan påverka varandra” [egen översättning]. För att en interaktion 

ska ske måste de inblandade parterna på ett eller annat sätt vara i kontakt med 

varandra. Olika typer av aktiviteter, t.ex. gemensamma FoU-processer eller produkt- 

och tjänsteutveckling, skapar så kallade interaktionsplattformer där kunden kan 

påverka leverantörens processer och leverantören kan påverka kundens 

värdeskapande. Kunden och leverantören blir således en integrerad del av varandras 

processer. Ju aktivare leverantören lyckas utnyttja dessa interaktionsplattformer, desto 

mer involverad blir denne i kundens värdeskapande, vilket öppnar fler dörrar för 

samskapande av värde. (Grönroos 2011:244)   

Cann (1998) menar att då ett företag anammar en relationsstrategi ska arbetet börja 

inuti organisationen. Företaget ska först definiera en serviceorienterad 

marknadsföringsstrategi och slå fast mål. En viktigt aspekt är sedan att få 

organisationskulturen och strategin att gå hand i hand. Man måste med andra ord 

bygga upp en intern serviceorienterad kultur som fungerar som en mekanism genom 

vilken det hos personalen utvecklas en kundserviceorienterad mentalitet. Det här är i 
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enlighet med Grönroos (2007:455) som menar att utvecklandet av en intern 

serviceorienterad kultur genom intern marknadsföring är en förutsättning för att 

organisationen ska kunna uppfylla sina kundlöften. När företaget sedan kommunicerar 

med kunden talar Cann om betydelsen av sociala band mellan kunden och 

leverantören. Ju bättre de två parterna kommer överens desto starkare blir det sociala 

bandet mellan dem, och ju starkare bandet är desto större är sannolikheten för att 

relationen blir långvarig. Också Grönroos (2007:35-36) lyfter fram betydelsen av att en 

äkta kontakt eller ett band mellan de två parterna bildas och menar att en relation  

utvecklats först när kunden känner att en relation bildats. När en relation sedan 

utvecklats måste det säljande företaget för att relationen ska upprätthållas se till att 

kunden upplever att relationen medför tillräckligt med värde för denne. (Cann 

1998:395-402) 

2.2.3. Fördelar och nackdelar med en relationsstrategi 

Vad är då egentligen nyttan med att bygga långvariga affärsrelationer, varför lönar sig 

ett relationsperspektiv inom marknadsföring? Om man närmar sig frågan ur ett 

företagsperspektiv betonas ofta aspekter som att det är billigare att upprätthålla en 

relation till en nuvarande kund än att skapa en ny relation, en långvarig kund kan ge 

företaget värdefull feedback om produkter eller synpunkter på nya produkter, och en 

långvarig kund kan dessutom bli en del av försäljningsteamet genom positiv ”word of 

mouth” (Cann 1998:393). En ytterligare fördel för företag sägs vara fortsatt 

kundlojalitet (Bitner 1995:249), men detta kräver dock att relationen är fördelaktig för 

båda parterna så att den upprätthålls (Berry 2002:70-71). Hur kunderna drar nytta av 

långvariga affärsrelationer har diskuterats mindre i litteraturen, men en del synpunkter 

har dock framförts. Grundtanken verkar vara den att så länge som kunden anser sig få 

ett större värde från företaget än från potentiella konkurrenter, förblir han eller hon 

lojal (Bitner 1995:249). Men förutom ekonomiska aspekter och kvalitetsaspekter menar 

Bitner (1995:249-250) att en långvarig relation minskar kundens stress eftersom 

relationen blir bekväm och förutsägbar, och att den minskar behovet att byta 

leverantör, vilket kan vara mycket svårt och tidskrävande speciellt när stora 

investeringar är involverade. Det kan också hända att leverantörsföretaget blir en del av 

kundens sociala nätverk och att personliga kontakter skapas. 

Långvariga affärsrelationer blir således med tiden ofta också nära relationer. I tiotals år 

har nära relationer uppfattats som goda relationer men detta ska inte tas för givet 
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(Anderson & Jap 2005:75). Det kan uppstå problem i nära affärsrelationer och till dem 

refereras ofta som den ”mörka sidan i affärsrelationer”. Anderson och Jap (2005:75) 

hävdar att ju närmare en affärsrelation blir, desto sårbarare är den. De menar att då två 

parter känner att de är en del av en nära och trygg relation, ökar sannolikheten för att 

konflikter skapas, för att objektiviteten försvagas eller för att de känner sig missnöjda 

eftersom förväntningarna stiger. Nunes (2005:15-16) är inne på samma linje och 

konstaterar att nära, personliga kundrelationer kan innebära problem. Han anser att 

möjliga följder är orealistiska krav från kundens sida och en ojämn maktbalans där 

kunden har kontrollen. Att försöka upprätthålla en nära relation kan också vara 

kostsamt och Nunes varnar även för risken för att konkurrenter eventuellt kan lyssna 

på dialoger som förs okontrollerat t.ex. med hjälp av någon teknologi. Ytterligare en 

riskfaktor i affärsrelationer är relationsstress, som anses vara de uppfattade kumulativa 

effekterna av negativa erfarenheter i relationen (Holmlund-Rytkönen & Strandvik 

2005:12). Upprepade negativa erfarenheter orsakar stress i relationen eftersom de kan 

skapa spänningar och påverka relationens stabilitet.   

För att undvika denna typ av situationer ska affärsrelationen vara fördelaktig för båda 

parterna och präglas av en jämn maktbalans (Nunes 2005:15-16). Utöver detta 

rekommenderas att man med jämna mellanrum utvärderar relationen, fokuserar på 

lönsamhet, bygger upp backups och skapar gemensamma mål och resurser (Anderson 

& Jap 2005:79-80). För att hålla relationen ”frisk” bör företagen också förstå sig på 

serviceverksamhet, vilket diskuteras i nästa kapitel. 

2.2.4. Service inom B2B-verksamhet 

Att förstå och hantera serviceverksamhet inom en relation utgör kärnan i att bygga och 

upprätthålla relationer (Grönroos 2004:100). God service anses vara nödvändig för att 

relationen ska fortgå och bli långvarig (Berry 2002:61). Bitner (1995:249) konstaterar 

att för att företaget ska kunna uppfylla sina kundlöften, vilket är en förutsättning för 

långvariga relationer, behövs förutom egen personal och olika processer också 

kunderna. 

Service är processer där kunden kommer i kontakt med ett antal av företagets resurser 

och utnyttjar dem så att värde uppstår i kundens processer. Då fysiska produkter är 

värdestödjande resurser, är alltså service värdestödjande processer. Service sker i en 

”öppen” process där kunden deltar som medproducent och därigenom direkt kan 

påverka processen, medan fysiska varor traditionellt tillverkas i ”slutna” 
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produktionsprocesser och kunden endast ser slutresultatet av processen, den fysiska 

produkten. När det handlar om service har företaget därmed som uppgift att 

underlätta kundens värdeskapande processer genom att erbjuda värdestödjande 

resurser, t.ex. produkter, serviceaktiviteter och information (Grönroos 2011:241), som 

kunden kan utnyttja (Grönroos & Helle 2010:570). Då företaget strävar efter att handla 

enligt detta, dvs. att för kunden underlätta de processer som stöder kundens 

värdeskapande, handlar företaget enligt en servicelogik (eng. service logic). Detta 

servicelogiksynsätt5 har uppkommit inom forskningsinriktningen Nordic School i de 

nordiska länderna. (Grönroos 2006) 

Med andra ord, ”service is to support customers’ practices and business outcomes with 

a set of resources and interactive processes /.../ service as a phenomenon means 

support by one party for another party’s practices and processes” (Grönroos 

2011:241,245). Man kan säga att service är ett medel för att uppnå målet. Service är ett 

perspektiv för värdeskapande (Vargo & Lusch 2008) och syftet med service är att skapa 

värde för leverantören och för kunden. (Grönroos & Helle 2010:569) 

Då ett företag anammar en servicelogik är interaktion ett avgörande element för att 

värde ska kunna skapas (Grönroos 2011:246). Att underlätta och hantera interaktioner 

blir därmed en viktig startpunkt. Då leverantören och kunden kommunicerar under 

serviceprocesser sker vad som kallas för interaktiv marknadsföring (eng. interactive 

marketing). Då traditionell marknadsföring ofta involverar specialistmarknadsförare 

som utför aktiviteter som reklam, marknadsanalys och direkt marknadsföring, handlar 

interaktiv marknadsföring om aktiviteter som sker utanför 

marknadsföringsavdelningen. För att klargöra detta introducerade Gummesson 

(1991:60) konceptet deltidsmarknadsförare (eng. part-time marketers), dvs. de 

medarbetare i företaget som inte jobbar på den egentliga marknadsföringsavdelningen 

men vars jobb ändå på ett eller annat sätt påverkar kunden. Då leverantören och 

kunden kommunicerar i samband med serviceprocesser finns oftast ingen representant 

från marknadsföringsavdelningen på plats och då faller ansvaret på 

deltidsmarknadsföraren att tillfredsställa kunden. Hur väl deltidsmarknadsförarna 

klarar detta beror på deras kunskap, kompetens och motivation att hantera 

interaktionerna på ett serviceorienterat sätt. Antalet deltidsmarknadsförare i ett företag 

är normalt flera gånger högre än antalet specialistmarknadsförare, vilket betyder att 

                                                        
5 För ett alternativt synsätt, se Vargo & Lusch (2004) diskussion om en service-dominant logik (eng. 

service-dominant logic). 
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deltidsmarknadsförarna spelar en central roll i den värdeskapande processen. Denna 

värdeskapande process och hur leverantören respektive kunden deltar i den diskuteras 

i följande avsnitt. (Grönroos 2006:320-321) 

2.2.5. Värde och värdeskapande inom B2B-verksamhet 

Vad menas då med värde och värdeskapande? Enligt servicelogiksynsättet är målet i 

affärsverksamheten att möjliggöra värdeskapande för både kunden och leverantören. 

Syftet är att stöjda eller underlätta värdeskapande för kunden och att möjliggöra 

värdeskapande för leverantören. Värde för kunderna betyder att de, efter att de blivit 

hjälpta av de resurser och interaktiva processer som leverantören erbjuder, känner att 

de är i en bättre situation än tidigare. (Grönroos 2011:242-243) 

Värde kan vidare antas ha tre dimensioner, en teknisk, en ekonomisk och en 

erfarenhetsbaserad dimension. Den tekniska värdedimensionen hänför sig ur kundens 

synvinkel till hur en viss process fungerar som resultat av det stöd som mottagits av 

leverantören. För leverantören har den tekniska värdedimensionen att göra med hur 

effektivt dess processer löper som ett resultat av hur väl leverantörens och kundens 

processer är anpassade till varandra. Den ekonomiska värdedimensionen betyder ur 

kundens synvinkel den monetära effekt på kundens verksamhetsprocesser som följer av 

de resultat som leverantörens stöd för relevanta processer har. För leverantören 

betyder denna värdedimension däremot hur väl leverantörens verksamhetsprocesser 

influerats av hur kundens relevanta processer blivit stöttade av leverantören. Den 

erfarenhetsbaserade värdedimensionen åter hänger samman med hur kunden 

uppfattar leverantören med avseende på kundens förtroende för leverantören och 

kundens engagemang och attraktivitet för leverantören, men också med båda parternas 

upplevda bekvämlighet under interaktionsprocesser. (Grönroos & Helle 2010:572)     

Enligt servicelogiksynsättet stöder leverantören alltså kundernas processer med ett 

utökat serviceutbud (eng. extended offering) som innehåller varukomponenter och 

olika typer av serviceaktiviteter och som möjliggör kundens värdeskapande i sin 

affärsprocess (Grönroos 2011:241). För att uppnå detta borde leverantören styra sina 

aktiviteter och processer så att de stöder kundernas processer. Detta kan kallas för 

processanpassning (eng. practice matching). För att värde ska kunna skapas för båda 

parterna måste leverantören fokusera på både sina egna och kundens processer. Att 

anpassa leverantörens och kundens processer kan kräva åtgärder från leverantörens 

sida, men kundens processer kanske också måste ses över. Här fordras att leverantören 
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och kunden arbetar tillsammans för att anpassa sina processer så att värdeskapande 

hos båda parterna möjliggörs. (Grönroos & Helle 2010:568) 

Grönroos skiljer åt de två begreppen värdeskapande (eng. value creation) och 

värdegenerering (eng. value generation), där värdeskapande syftar på kundens 

skapande av värde i sina processer medan värdegenerering används för att beskriva 

hela processen av utveckling, design, produktion, logistik, back-office- och front-office-

aktiviteter men också kundens värdeskapande. Med värdegenerering menas därmed 

hela den process som leder till värde för kunden i slutändan. Det är alltid kunden som 

definierar vad värde är och det är kunden som är värdeskaparen. Värde för kunden 

uppstår då denne använder produkterna och tjänsterna i sina egna affärsprocesser. 

Leverantörens uppgift är som sagt att underlätta dessa värdeskapande processer för 

kunden. (Grönroos 2011:242-243) 

 

Figur 5 Leverantörens och kundens roller i den värdegenererande processen (Grönroos 
2011:244) 
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Det kan dock hända att leverantören har möjligheten att direkt engagera sig i kundens 

processer och på det sättet bli en medskapare i den värdegenererande processen 

tillsammans med kunden. Denna typ av samproduktion av värde är möjlig endast då 

interaktion mellan leverantören och kunden är av ett sådant slag att leverantörens och 

kundens processer framskrider samtidigt så att leverantören har chansen att aktivt 

påverka kundens värdeskapande process. Då leverantörens och kundens processer 

framskrider samtidigt och parallellt förenas de till en interaktiv process, och då kan 

också kunden ta del av leverantörens produktionsprocesser i form av en medproducent. 

Detta illustreras i figur 5. (Grönroos & Helle 2010:570) 

2.3. Agila metoder och kundrelationer – ur Esmis perspektiv 

I detta kapitel kommer diskussionen kring denna avhandlings två huvudteman, agila 

metoder och kundrelationer, att kopplas ihop och diskuteras ur Esmis perspektiv. 

Diskussionen förs samman i en modell som fungerar som utgångspunkt och grund för 

den empiriska undersökningen. 

Grönroos (1994:9–10) beskriver ett kontinuum av marknadsföringsstrategin (eng. the 

marketing strategy continuum), där traditionell transaktionsmarknadsföring (4P) 

placerats i ena ändan medan relationsmarknadsföring finns i den andra ändan (se figur 

6). Han menar att olika typer av produkter och tjänster kan placeras längs 

kontinuumet, men den motsvarande marknadsföringsstrategin kan inte exakt 

definieras. Enligt Grönroos är det ändå ofta så att marknadsförare av konsumentvaror 

sannolikt har nytta av en transaktionsartad strategi, medan en relationsstrategi 

vanligtvis anses lämpa sig bättre för serviceföretag.  

Esmi befinner sig i relationsstrategiändan av kontinuumet. Detta kan för det första 

motiveras med att Esmis säkerhetssystem är investeringsartade med en lång livscykel 

på cirka 15 år. Att ett system säljs är endast ett första steg, systemen kräver sedan 

uppdatering, uppgradering och underhåll. För att detta ska vara möjligt måste Esmi 

samarbeta med de interna kunderna och erbjuda dem utbildning och övrigt stöd samt 

hjälpa dem med t.ex. problemlösning när krångliga fall hos slutkunden uppkommer. 

Det handlar med andra ord inte om enskilda transaktioner utan om konstant 

samarbete, relationsbyggande och relationsupprätthållande. Esmi gör för det andra 

ingen reklam och har ingen egen webbplats, deras system finns representerade på de 

interna kundernas webbplatser. Företaget har under sin långa erfarenhet inom 

säkerhetsbranschen utvecklat långvariga relationer med de interna kunderna, nått en 
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etablerad ställning som leverantör av säkerhetssystem och med tiden byggt upp ett 

välkänt varumärke och ett gott rykte. 

Figur 6 Kontinuum av marknadsföringsstrategin (Grönroos 1991) 

Som diskuterades i kapitel 1.2. är Esmi en produktutvecklingsenhet. De talar själva om 

att de är ”the offer creation process”. Man kan säga att allt de gör inom och relaterat till 

denna produktutvecklingsprocess, dvs. själva systemutvecklingen, regelbundna 

releaser, olika produkt- och installationsmanualer, produktbroschyrer, utbildning för 

de interna kunderna, tekniskt stöd för både interna kunder och slutkunder, 

problemlösning, logistikprocesser etc., är för att stödja de interna kunderna i deras 

affärsprocesser. I enlighet med Grönroos (2011:241) utgör dessa processer tillsammans 

Esmis service till de interna kunderna och med denna service stöder Esmi de interna 

kundernas värdeskapande affärsprocesser.  
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Produkter produceras i dag på nya sätt med hjälp av nya tekniker och metoder som 

tillåter kunder att delta i själva produktionsprocessen (Grönroos 2006:325). De agila 

metoderna som Esmi infört i sin produktutveckling kan ses som en sådan ny metod. En 

av orsakerna till att dessa metoder började tillämpas var att möjliggöra ett större 

engagemang från kundens sida. Tanken är att systemen nu i högre grad utvecklas 

tillsammans, de interna kunderna är således medproducenter i utvecklingsprocessen 

och målet är att systemen utvecklas så att de på bästa möjliga sätt stöder de interna 

kundernas affärsprocesser. 

Grönroos (2006:326) menar vidare att då kunden deltar i själva 

produktutvecklingsprocessen ökar antalet kontaktpunkter (eng. touchpoints) mellan 

företaget och kunden, vilket betyder att kundgränssnittet blir större. I och med 

implementeringen av de agila metoderna ordnas nu regelbundna tillställningar (se 

kapitel 2.1.5.) där de interna kunderna deltar. Detta har i sin tur betytt att allt fler 

personer inom Esmi, genom interaktiv marknadsföring, kommer i personlig kontakt 

med representanter för de interna kundorganisationerna. De agila metoderna har 

därmed framhävt betydelsen av Esmis deltidsmarknadsförare.  

Diskussionen i kapitel 2 har sammanförts till en modell, Relationsmodellen, specifik för 

fallet i denna avhandling. Figur 7 illustrerar denna modell. Kärnan i modellen utgörs av 

relationen mellan Esmi och de interna kundorganisationerna. Den cirkulära formen 

åskådliggör att relationsbyggandet är en pågående, långvarig process där 

beroendeförhållandet mellan parterna och löfteskonceptet driver processen framåt. 

Lådan nedan om relationscirkeln beskriver vad som konkret händer under 

relationsbyggandet, nämligen hur interaktion och kommunikation sker mellan 

parterna genom olika interaktionsplattformer. Enligt denna modell har den agila 

systemutvecklingen skapat en ny interaktionsplattform bestående av visionsmöten, 

sprintgranskningar, releasekommunikation och daglig kommunikation. 

Då interaktion sker och relationen utvecklas kan som en följd, ifall parterna anser 

interaktionen lyckad, skapas förtroende, engagemang och nöjdhet hos parterna i fråga 

om relationen. Dessa element fungerar som ett slags ”bränsle” som upprätthåller och 

driver relationen framåt. I och med den interaktion som sker mellan parterna strävar 

Esmi efter att erbjuda bästa möjliga stöd eller service för de interna kunderna, medan 

de interna kunderna stöder Esmi i produktutvecklingen genom värdefull information, 

förslag, feedback och synpunkter. Konsekvensen är att värde skapas i båda parternas 

processer, vilket illustreras i lådan till höger om cirkeln. Denna modell är inte 
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fullständig, dvs. den beaktar inte alla aspekter som kan tänkas påverka en affärsrelation 

och förtecknar inte heller alla interaktionsplattformer i relationen. Modellen är specifik 

för just denna avhandling. Den antyder sammanfattningsvis att den agila 

systemutvecklingen skapat en ny interaktionsplattform mellan Esmi och de interna 

kunderna och på det sättet påverkar den relationen mellan dem och eventuellt bidrar 

till värdeskapandet i båda parternas processer. 

 

Figur 7 Relationsmodellen 
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2.4. Sammanfattning 

I kapitel 2.1. presenterades agil systemutveckling, dess historia, principer och metoder. 

Agila systemutvecklingsmetoder anses vara smidiga, snabba och flexibla metoder som 

förespråkar kommunikation, samarbete, struktur, kvalitet och kundengagemang. Två 

agila metoder, Scrum och Extreme Programming, diskuterades då de utgör grunden i 

Esmis agila metod, som också beskrevs tidigare. Också kundens ibland rätt så 

utmanande roll i agil systemutveckling togs upp och belystes.   

I kapitel 2.2. behandlades marknadsföringslitteratur som är relevant för denna studie. 

Med tanke på Esmis långa historia med sina interna kunder ansågs 

relationsmarknadsföring utgöra en relevant grund. Relationsmarknadsföring samt 

därtill hörande koncept som t.ex. affärsrelationer, löfteskonceptet, 

interaktionskonceptet och servicelogiksynsättet togs upp. Vad som menas med service i 

B2B-verksamhet och hur företag kommunicerar under serviceprocesser, vad som kan 

kallas för interaktiv marknadsföring ur leverantörens perspektiv, diskuterades. Till slut 

behandlades konceptet värde och hur leverantören och kunden deltar i 

värdeskapandet. 

I kapitel 2.3. slogs vartdera temat, agil systemutveckling och kundrelationer, ihop och 

diskuterades ur Esmis perspektiv. Sammankopplingarna illustreras i en modell i figur 

7. Relationsmodellen föreslår att den agila systemutvecklingen skapat en ny 

interaktionsplattform mellan Esmi och de interna kunderna och på det sättet påverkar 

den relationen mellan dem och eventuellt bidrar till värdeskapandet i båda parternas 

processer. 
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3 METOD 

Syftet med denna avhandling är att analysera hur tillämpningen av agila 

systemutvecklingsmetoder har påverkat relationen mellan Esmi och Esmis interna 

kunder. För att nå syftet utfördes en empirisk undersökning med kvalitativ 

forskningsansats. I detta kapitel diskuteras valet av metod, datainsamlingen, 

informanterna, hur data analyserats och studiens kvalitetsaspekter varvat med 

relevanta teoretiska argument ur forskningsmetodiklitteratur. 

3.1. Val av metod 

Utgångspunkten i den empiriska undersökningen i denna avhandling är en deduktiv 

forskningsansats. Studien inleds med att existerande teorier och koncept kring 

forskningsämnet läggs fram och sedan utförs en empirisk undersökning utifrån den 

sammanställda referensramen (Saunders, Lewis & Thornhill 2012:145). Gummesson 

(2000:64) påpekar ändå att alla typer av forskningsprocesser, efter det inledande 

skedet, ofta karaktäriseras av att man hoppar fram och tillbaka mellan teori och empiri 

för att förstå samband, vilket kan ses som en kombination av en deduktiv och en 

induktiv metod. Denna typ av process har varit aktuell också i denna studie. Även om 

en relativt omfattande teoretisk referensram sammanställdes innan den empiriska 

undersökningen inleddes, har ramen ständigt uppdaterats i takt med processen. De 

sammanställda teorierna och den empiriska delen av avhandlingen har därmed 

påverkat varandra och formats under forskningsprocessen till att bli en 

sammanhängande helhet. 

Studiens forskningsmetod är kvalitativ till sin karaktär. Styrkan i kvalitativa metoder 

ligger i att de gör det möjligt för forskaren att studera fenomen och hur ett fenomen 

konstrueras av dem som är delaktiga i det (Silverman 2011:17). I denna studie kan man 

säga att den agila arbetskulturen är ett fenomen och avhandlingens intresse ligger i att 

analysera hur deltagarna (Esmi och de interna kunderna) förstår och tycker att 

fenomenet påverkar relationen mellan dem. För att kunna göra detta måste frågor 

ställas till informanterna så att de får berätta om sina upplevelser och erfarenheter, och 

för detta behövs kvalitativa metoder (Patton 2002:14–15). Avhandlingen ämnar med 

andra ord svara på frågor som ”vad” och ”hur”, vilket skulle vara svårt att få fram med 

endast kvantitativa metoder (Silverman 2011:17). För att nå syftet i avhandlingen 
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kommer delvis naturligt förekommande data att samlas in genom observationer, vilket 

ytterligare utgör en styrka i kvalitativa metoder (Silverman 2011:17).  

Den empiriska studien i denna avhandling är dessutom casespecifik. Fokus är riktat på 

att skapa förståelse av dynamiken inom en viss omgivning (Eisenhardt 1989:543). I 

studien utgörs denna omgivning av företaget Esmi. Gummesson (2000) menar att då 

forskningsobjektet är ett enda case gör kvalitativa metoder, i högre grad än kvantitativa 

metoder, det möjligt för forskaren att gå in på djupet i det fenomen som studeras. 

Kvalitativa metoder över lag underlättar att forska i ett fenomen på djupet och i detalj 

(Patton 2002:14). Med tanke på att denna typ av forskning, dvs. hur agila 

systemutvecklingsmetoder påverkar kundrelationer, än så länge är mycket knapp inom 

marknadsföring krävs djupgående insikter för att skapa förståelse av fenomenet. 

Utifrån diskussionen ovan är användningen av en kvalitativ metod motiverad i denna 

studie. Som datainsamlingsmetoder användes observationer och intervjuer som 

behandlas i kapitel 3.3.  

3.2. Förförståelse 

Gummesson (2000) diskuterar betydelsen av forskarens förförståelse inom 

forskningsämnet innan ett forskningsprojekt inleds. Med förförståelse (eng. 

preunderstanding) menar han tidigare kunskap om, insikter i och egna erfarenheter av 

det valda forskningsområdet. Brist på förförståelse kan leda till brister i 

forskningsarbetet och därmed missvisande resultat (Gummesson 2000:79). 

Innan denna studie påbörjades hade jag skapat en förförståelse av det valda 

forskningsämnet i och med att jag jobbade på Esmi i sju månader precis före 

forskningsprojektet. Min arbetsplats fanns fysiskt på produktutvecklingsavdelningen 

och jag hade därför möjlighet att på nära håll följa den agila 

systemutvecklingsprocessen. Jag deltog också regelbundet i sprintgranskningar en 

gång i månaden och i visionsmötena. Vid dessa tillfällen kunde jag följa interaktionen 

mellan de interna kunderna och Esmi, vilket bidrog till att ett intresse för det valda 

forskningsämnet väcktes. Till mina arbetsuppgifter hörde bland annat att delta i att 

vidareutveckla de agila metoderna till att omfatta hela Esmis organisation, vilket 

betyder att också kundsynvinkeln, hur de agila metoderna går ihop med 

kundsamarbetet, lyftes fram som en viktig aspekt. Denna arbetsperiod ökade min 

förståelse av agil systemutveckling och systemutveckling i allmänhet och jag fick 

erfarenhet av hur Esmi tillämpar agil systemutveckling. 
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Med tanke på att tidsperioden för att göra denna typ av avhandling är relativt kort var 

en förförståelse av agil systemutveckling nödvändig för valet av det aktuella 

forskningsämnet. Utan praktisk arbetserfarenhet på Esmi skulle agil systemutveckling, 

hur Esmi tillämpar den och Esmis verksamhet över lag ha varit helt okända för mig och 

jag skulle ha behövt betydligt mera tid för att sätta mig in i ämnet för att kunna utföra 

en empirisk studie. Förförståelsen var också viktig för att kunna bedöma vilka 

datainsamlingsmetoder som lämpade sig bäst för studien (Gummesson 2000:80).  

3.3. Datainsamling 

Som datainsamlingsmetoder i den empiriska delen av avhandlingen användes 

observationer och intervjuer. Denna typ av triangulering av metoder är 

rekommendabel eftersom undersökningens validitet då kan stiga på grund av att man 

undviker en del problem förknippade med att endast en metod används (Patton 

2002:306; Saunders et al. 2012:164). I och med triangulering kan också snedvridningar 

i resultaten undvikas, vilket ökar undersökningens tillförlitlighet (Gummesson 

2000:142). Förutom i den empiriska undersökningen användes triangulering också i 

litteraturöversikten (kapitel 2), där olika forskares relevanta teorier och modeller inom 

det studerade ämnet systematiskt presenteras i syfte att jämföra och bygga upp en 

stadig grund för studien (Lewis 1998:455). I följande stycken diskuteras de valda 

datainsamlingsmetoderna och hur de utnyttjades i denna studie. 

3.3.1. Observationer 

Observationer sker på fältet, i detta fall på Esmi, och avsikten är att kunna ta del av en 

pågående social omgivning eller situation för att kvalitativt kunna analysera denna 

omgivning.  Syftet med data insamlade genom observationer är att beskriva den 

observerade omgivningen, de aktiviteter som inträffade i omgivningen, de människor 

som deltog i aktiviteterna och meningen med vad som observerades ur de observerades 

synvinkel. (Patton 2000:262) 

Med tanke på forskningsfrågan och den utvecklade teoretiska modellen (figur 7) ansågs 

observationer vara en nödvändig datainsamlingsmetod i denna studie. Enligt 

Relationsmodellen i figur 7 har de agila metoderna skapat en ny interaktionsplattform 

mellan Esmi och de interna kunderna bl.a. genom en del agila tillfällen, nämligen 

sprintgranskningar och visionsmöten. Att observera dessa tillfällen var viktigt för att se 

vad som egentligen händer under dem, hur deltagarna beter sig och för att känna efter 
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hurdan stämningen var. Dessa aspekter kan vara svåra att få fram med endast 

intervjuer (Patton 2002:262). Användningen av observationer bidrog därmed till att 

förstå kontexten inom vilken Esmi och de interna kunderna kommunicerar, att 

upptäcka aspekter som inte nödvändigtvis kom fram under intervjuerna och att öka 

den personliga kunskapen inom forskningsområdet, vilket underlättar tolkning och 

analys (Patton 2002:262–264). 

Observationerna utfördes under tidsperioden september 2013-januari 2014 och 

sammanlagt sju agila tillfällen observerades, fem sprintgranskningar och två 

visionsmöten. Alla observationer skedde på Esmis kontor i Esbo. Sprintgranskningarna 

observerades i Esmis elektroniklaboratorium, medan visionsmötena observerades i ett 

större mötesrum. Observationerna och deras tidpunkt, deltagare och typ av agilt 

tillfälle finns presenterade i tabell 3. En exakt redogörelse för vilka som var på plats vid 

varje tillfälle finns i appendix 4. 

Tabell 3 Studiens observationer 

 

Observationerna utfördes vidare som åskådarobservationer (eng. onlooker 

observation), där de observerade för det mesta var medvetna om att tillfället 

observerades (eng. overt observation) (Patton 2002:265, 270). Dessa val ansågs 
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naturliga med tanke på forskningsfrågan och på att alla inblandade förhöll sig positiva 

till genomförandet av studien när forskningsplanen presenterades för dem i början av 

forskningsprojektet. Eftersom jag jobbat på Esmi och deltagit i dessa tillfällen tidigare 

var jag bekant för alla inblandade och min närvaro naturlig, och den torde därför inte 

ha orsakat nervositet bland deltagarna eller betydligt påverkat de observerade 

tillfällena. 

Under de observerade tillfällena gjordes, i enlighet med Patton (2002:302–303), 

noggranna, beskrivande anteckningar (eng. field notes) om hurdan den fysiska 

omgivningen var, vilka sociala interaktioner som inträffade och vilka aktiviteter som 

skedde. Utöver dessa aspekter var avsikten att också stämningen eller atmosfären 

under tillfällena upplevs och beskrivs i anteckningarna. Med tanke på studiens syfte, 

nämligen att analysera hur tillämpningen av agila systemutvecklingsmetoder har 

påverkat relationen mellan Esmi och deras interna kunder, var ambitionen att förstå 

hur aktörerna, Esmi och de interna kunderna, utnyttjar de agila tillfällena. Speciell vikt 

lades vid att lyssna och att anteckna vad som frågades, kommenterades och 

diskuterades under tillfällena men, som sagt, också vid att känna efter hurdan 

stämningen var. 

3.3.2. Intervjuer 

Utöver observationerna samlades data in med djupgående intervjuer. Ambitionen var 

att med hjälp av intervjuerna få fram det som inte direkt kan observeras; känslor, 

tankar, meningar och tidigare erfarenheter och beteenden. Medan observationer 

fokuserar på det externa beteendet, möjliggör intervjuer att få fram vad som händer 

inuti informanten. De två metoderna kompletterar varandra också eftersom 

observationer dessutom är ett sätt att kontrollera att det som sägs under intervjun 

stämmer eller för att säkerställa att intervjuaren förstått den intervjuade rätt. (Patton 

2002: 306, 341) 

Intervjuerna utfördes under tidsperioden november 2013-februari 2014 på Esmis 

kontor i Esbo och sammanlagt 16 informanter intervjuades under 11 intervjuer. 

Diskussionerna fördes på svenska, finska eller engelska beroende på från vilket land 

informanten var. Intervjuerna med Esmis representanter genomfördes som 

gruppintervjuer. En orsak till detta är att två perspektiv ur vilka intervjuerna på Esmi 

skulle genomföras identifierades som viktiga, nämligen produktutvecklingsperspektivet 

och kundrelationsperspektivet, och inom båda perspektivområdena jobbade ett antal 
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personer vars synpunkt ansågs värdefull med tanke på forskningsfrågorna. Intervju 2 i 

tabell 4 representerade produktutvecklingsperspektivet och bestod av informanter som 

varit med om att införa de agila metoderna och/eller jobbar enligt agila 

systemutvecklingsmetoder. Intervju 1 i tabell 4 representerade 

kundrelationsperspektivet och bestod av de informanter på Esmi som aktivast hanterar 

de interna kundrelationerna. Orsaken till att dessa två informantgrupper intervjuades 

separat var att informanterna i intervju 2 är de som på Esmi allra bäst känner till de 

agila metoderna och risken fanns att deras närvaro skulle ha påverkat de övriga 

informanterna om alla hade intervjuats samtidigt. Genom att utföra intervjuerna på 

Esmi som gruppintervjuer kunde för det första ett större antal informanter intervjuas 

och för det andra en rikare diskussion skapas (Saunders et al. 2012:402–403), eftersom 

de informanter som intervjuades tillsammans arbetar tätt ihop dagligen. Därigenom 

kunde diskussionen kring intervjufrågorna avslöja aspekter, kommentarer och idéer 

som inte nödvändigtvis hade kommit fram i personliga intervjuer.  

Intervjuerna med kundrepresentanterna utfördes däremot som personliga intervjuer. 

Motiveringen till detta var först och främst att komma in på djupet i de frågor som 

diskuterades. En annan orsak var att det inte på samma sätt finns grupper av personer i 

kundorganisationerna som har med Esmi att göra, utan de har representanter som 

sköter kontakten till Esmi och dessa representanter för sedan vidare information till sin 

personal. Dessa representanter representerar vidare olika perspektiv, t.ex. 

produkthantering, tekniskt stöd eller försäljning, och intervjuades därför skilt för sig. 

Information om intervjuerna och informanterna finns i tabell 4. För varje informant 

har hans eller hennes erfarenhet i år av att jobba på eller med Esmi meddelats samt 

ifall de upplevt både traditionella och agila metoder eller endast agila metoder. De 

informanter som jobbat med Esmi mindre än 5 år har endast erfarenhet av agila 

metoder. Hur alla informanter valdes diskuteras i kapitel 3.4. 

Intervjuerna genomfördes enligt en semistrukturerad intervjuteknik (Saunders et al. 

2012:374). En på förhand sammanställd intervjuguide förde diskussionen framåt på ett 

systematiskt sätt, men samtidigt behölls en viss flexibilitet och en informell stämning. 

Under intervjuer tillåts intervjuaren att stiga in i informantens värld, se hans eller 

hennes perspektiv (Patton 2002:341). Eftersom detta perspektiv och sättet på vilket 

informanten beskriver det kan variera från person till person, är det viktigt att till en 

del kunna anpassa intervjusituationen enligt informanten. 
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Tabell 4 Studiens intervjuer och informanter
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I början av varje intervju presenterade intervjuaren sig och förklarade syftet med 

intervjun och avhandlingen för att ge informanten information om ämnet och för att 

öka hans eller hennes motivation inför intervjun (Patton 2002:377). Under 

intervjuerna var strävan att skapa en avslappnad stämning där informanterna i lugn 

och ro fick fundera på och diskutera de frågor som togs upp. Speciell vikt lades vid att 

lyssna på vad informanterna sade och vid behov ställdes tilläggsfrågor (eng. probes) för 

att tydliggöra vad informanten menade eller för att få mera information gällande någon 

viss sak. Intervjuaren uppmuntrade informanten/informanterna genom nickningar 

eller små ifyllnadsord som ”aha”, ”just det” och ”mm-m” för att signalera att 

informanten klarade sig bra (Patton 2002:376). Alla intervjuer bandades in med tre 

olika bandningsapparater och transkriberades sedan ord för ord. Intervjuerna 

resulterade i sammanlagt 130 sidor transkriberad rådata. 

En kort powerpoint-presentation användes som stöd under intervjuerna. Förutom att 

den innehöll syftet med intervjun och syftet med denna avhandling fanns där också en 

transparang med de mest grundläggande principerna inom agil systemutveckling och 

en transparang där Esmis agila metod fanns illustrerad. Syftet med detta var för det 

första att se till att informanterna förstod vad ämnet handlade om. För det andra 

fungerade transparangen som intervjustimuli som skulle hjälpa informanterna att 

komma i rätt stämning, att koppla bort eventuella andra tankar som kunde distrahera. 

Syftet var att på detta sätt väcka tankar, åsikter och argument hos informanterna som 

kunde ha varit svåra att åstadkomma endast genom verbal diskussion (Crilly, Blackwell 

& Clarkson 2006:341-342).  

Den första intervjun (intervju 3 i tabell 4) utfördes som en pilotintervju för att se om 

frågorna fungerade, om de ställdes i en logisk ordning och om informanten förstod vad 

som menades med dem. Pilotintervjun gick bra och det fanns ingen orsak att exkludera 

den från det övriga datamaterialet.  

3.3.2.1. Intervjuguider 

Två intervjuguider, en för Esmi och en för kundorganisationerna, förbereddes innan 

intervjuerna (se appendix 2 och 3). Frågorna planerades utifrån de teorier som 

presenterades i kapitel 2 och kopplades ihop i figur 7. Relationsmodellen i figur 7 

föreslår att den agila systemutvecklingen skapat en ny interaktionsplattform mellan 

Esmi och de interna kunderna och att den på det sättet eventuellt bidrar till 

värdeskapandet i båda parternas processer.  
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I syfte att åstadkomma en tydlig struktur identifierades tre delområden i 

Relationsmodellen. Dessa tre delområden utgjorde strukturen för intervjuguiden, och 

studiens resultatbeskrivning och analys följer samma struktur. Figur 8 illustrerar 

uppdelningen. 

 

Figur 8 Koppling mellan avhandlingens empiri och teori 

Delområdena (och i vilka intervjufrågor de behandlas) är följande: 

1. Interaktion och kommunikation (fråga 3) 

2. Andra relationsaspekter: löfteskonceptet, förtroende, engagemang, nöjdhet, 

processanpassning och service (fråga 4, 5) 

3. Värdeskapande (fråga 5, 6) 

Frågor med syftet att få fram hur de agila metoderna påverkat dessa delområden i 

relationen lades upp. Esmis och kundorganisationernas intervjuguider följer exakt 

samma struktur och innehåller i stort sett exakt samma frågor för att det ska vara 

möjligt att under analysen jämföra de två parternas syn. 

Frågorna 1 och 2 ställdes delvis som uppvärmningsfrågor och delvis som ett slags 

introduktion till intervjun som möjliggjorde intervjuaren att få en bild av hur väl 

informanten känner till de agila metoderna. Dessa frågor var också viktiga för att 

säkerställa att intervjuaren och informanterna förstod ämnet i fråga på samma sätt. I 
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samband med dessa frågor visades och presenterades transparangerna gällande 

grundprinciperna i agil systemutveckling och Esmis agila metod. 

Frågorna 3-6 gällde sedan själva relationen och hur den påverkats av de agila 

metoderna. För att hålla frågorna klara och separerade från varandra (Patton 

2002:358, 361) ställdes för varje fråga först en allmän huvudfråga och sedan 

underfrågor vid behov. Tanken med detta var också att inte styra informanterna genom 

att direkt ställa mycket specifika frågor. Fråga 3 gällde temat interaktion och 

kommunikation. Syftet var att få fram hur de agila metoderna påverkat interaktionen 

och kommunikationen mellan parterna. Dessa frågor syftade också till att avgöra om 

antagandet att den agila systemutvecklingen skapat en ny interaktionsplattform 

stämmer. 

I fråga 4 diskuterades sedan på vilka andra sätt relationen eventuellt påverkats av de 

agila metoderna. Teman som förtroende och engagemang, givande och uppfyllande av 

löften, service samt anpassning av processer togs upp. Fråga 5 handlade om vilka 

konsekvenser, både positiva och negativa, de agila metoderna medfört för parterna. 

Här var syftet att se om de agila metoderna på något sätt medfört värde och om de 

bidrar till ökat värdeskapande för parterna som relationsmodellen i figur 7 föreslår. 

Fråga 6 gällde vidare parternas nöjdhet med att de agila metoderna infördes och deras 

nöjdhet med den nuvarande kvaliteten på mjukvaran och sättet på vilket den levereras. 

Också informanternas åsikt om fortsatt användning av de agila metoderna togs upp. 

För att ge informanterna sista ordet (Patton 2002:379) gavs de möjlighet att i fråga 7 

lägga till något som inte ännu kommit upp eller något som intervjuaren inte förstått att 

fråga. 

3.4. Urvalsstrategier 

Omgivningen, eller kontexten, inom vilken undersökningen utförs är företaget Esmi 

och syftet är att analysera hur tillämpningen av agila systemutvecklingsmetoder har 

påverkat relationen mellan Esmi och deras interna kunder. Urvalet bestod därmed av 

representanter för både Esmi och de fyra interna kundorganisationer som studien är 

begränsad till. 

Eftersom denna studie strävade efter att få fram djupgående förståelse av det ämne 

som undersöktes snarare än empiriska generaliseringar, valdes informanterna 
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huvudsakligen enligt principer i enlighet med ändamålsenligt urval (eng. purposeful 

sampling). Detta betyder att forskaren väljer sådana informanter som förväntas vara 

informationsrika och därmed kan bidra så mycket som möjligt till förståelsen av det 

fenomen som undersöks. (Patton 2002:230)  

Utifrån syftet med avhandlingen identifierades mera specifika urvalsstrategier som 

användes när de fyra kundorganisationerna valdes ut och när representanterna för 

Esmi respektive de interna kundorganisationerna identifierades. Kundorganisationerna 

valdes enligt följande strategier: 

Intensitetsurval (eng. intensity sampling): de fyra valda kundorganisationerna 

representerar informationsrika case inom det studerade fenomenet, eftersom de 

aktivast är i kontakt med Esmi och därmed starkt berörs av de agila metoderna. De 

utgjorde således utmärkta exempel på fenomenet i fråga och var därför högst 

relevanta (Patton 2002:234). 

Homogent urval (eng. homogeneous sampling): de valda kundorganisationerna är 

lika i den mån att de är involverade i fenomenet i samma grad och känner till det 

lika bra. Denna urvalsstrategi användes för att möjliggöra att studera fenomenet på 

djupet (Patton 2002:235). 

Vilka informanter som sedan intervjuades inom dessa fyra kundorganisationer valdes 

enligt följande urvalsstrategier:  

Kriterieurval (eng. criterion sampling): varje informant som ingick i urvalet 

uppfyllde tre kriterier som är viktiga med tanke på forskningsfrågorna. För det 

första är de alla aktiva inom sin egen organisations brandlarmsystemsverksamhet. 

För det andra är de nyckelpersoner i upprätthållandet av relationen till Esmi och 

för det tredje påverkas deras jobb av att Esmi använder agila metoder. Detta 

betyder att någon som jobbar inom t.ex. personaladministration inte ansågs vara 

en potentiell informant för denna studie.  

Heterogent urval (eng. heterogeneity sampling): alla informanter inom en 

kundorganisation representerade vidare ett separat perspektiv, antingen 

produkthantering, tekniskt stöd eller försäljning. Syftet med denna urvalsstrategi 

var att finna heltäckande erfarenheter och gemensamma dimensioner (Patton 

2002:235) av hur informanterna ansåg att de agila metoderna påverkat relationen 

mellan dem och Esmi.  
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De informanter som intervjuades inom Esmi valdes till slut enligt följande 

urvalsstrategier: 

Kriterieurval (eng. criterion sampling): varje informant från Esmi som ingick i 

urvalet uppfyllde två kriterier. Precis som informanterna ur kundorganisationerna 

är också alla informanter från Esmi aktiva specifikt inom 

brandlarmsystemsverksamheten. För det andra är de nyckelpersoner i fråga om 

upprätthållandet av relationen till kundorganisationerna eller så jobbar de inom 

systemutvecklingen, vilket betyder att deras arbete förändrats i och med de agila 

metoderna så att de nu har mera kontakt med kundrepresentanterna.  

Heterogent urval (eng. heterogeneity sampling): syftet med heterogent urval här 

var detsamma som i kundorganisationerna, dvs. att få en helhetsbild. 

Informanterna från Esmi representerade antingen försäljning (relationsbyggande), 

produkthantering, tekniskt stöd eller produktutveckling. 

3.5. Analys av data 

I detta kapitel redogörs för hur data analyserats under forskningsprocessen. För att 

förtydliga hur analysarbetet genomförts diskuteras först studiens analysenheter kort. 

Därefter beskrivs själva analysprocessen. 

3.5.1. Studiens analysenheter 

Analysenheten i denna studie, dvs. det man i slutet av studien vill kunna säga något om 

(Patton 2002:229), är relationen mellan Esmi och de interna kunderna. För att 

underlätta analysprocessen och för att möjliggöra djupgående analys bröts 

huvudanalysenheten först ned i mindre analysenheter, eller caselager (Patton 

2002:447), som i slutet åter kombinerades till en helhet. Innan relationen mellan Esmi 

och de interna kunderna analyserades som en helhet analyserades de fem 

organisationernas (Esmis och de fyra kundorganisationernas) syn på fenomenet skilt 

för sig. Inom varje organisation gjordes 2-3 intervjuer som först analyserades separat 

och sedan tillsammans för att ge en helhetsbild av organisationens tolkning av hur de 

agila metoderna påverkat deras relation till Esmi (i Esmis fall deras relation till 

kundorganisationerna). Varje organisation blev på det sättet en inbäddad analysenhet i 

analyshelheten (Yin 2013:50). Detta finns illustrerat i figur 9. Hur själva 

analysprocessen gick till beskrivs i följande avsnitt. 
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Figur 9 Studiens analysenheter 

3.5.2. Analysprocessen 

Analysprocessen kom i gång när den teoretiska referensramen sattes ihop. Arbetet 

krävde ett analytiskt perspektiv då målsättningen var att kombinera två olika 

forskningsområden på ett för denna studie meningsfullt sätt. När data samlades in 

pågick analysprocessen fortlöpande redan under den första intervjun och det första 

observerade tillfället. I samband med varje intervju gjordes en noggrann transkribering 

där materialet lästes igenom flera gånger och jämfördes med bandinspelningen för att 

säkerställa att allt skrivits upp. I samband med transkriberingsprocessen antecknades 

analytiska reflektioner kring intervjun i fråga. Samma princip gällde också under 

observationerna. Noggranna anteckningar fördes under varje observerat tillfälle, och 
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efter varje observation antecknades reflektioner och insikter kring vad som nyss 

observerats.  

Ju längre datainsamlingsprocessen framskred, desto mer jämfördes varje nytt stycke 

data med tidigare transkriberade intervjuer och observationer. När varje intervju och 

observation analyserats separat, analyserades materialet organisationsvis för att Esmis 

syn sedan skulle kunna jämföras med de interna kundernas syn på ämnet. På det här 

sättet framskred analysprocessen småningom från de mindre analysenheterna mot 

huvudanalysenheten, relationen mellan Esmi och de interna kunderna. Ju längre 

processen fortskred, desto intensivare blev analysarbetet, och det präglades av 

alternering mellan intervjuer, observationer och teori för att jämföra, hitta mönster, 

kategorisera och tolka datamaterialet. Analysprocessen i denna studie liknade sålunda 

en hermeneutisk analysprocess som karaktäriseras av att delar relateras till helheten 

och helheten till delar (Patton 2002:497). Genom att följa denna typ av cirkulär 

tolkningsprocess var syftet att skapa en fullständig och korrekt förståelse av den 

studerade kontexten (Schwandt 2001:112). 

3.6. Studiens kvalitet 

För att evaluera denna studies forskningskvalitet och tillförlitlighet används fem olika 

kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, verifierbarhet och integritet 

(Wallendorf & Belk 1989). Hur studien uppfyller dessa krav diskuteras nedan. 

Trovärdigheten (eng. credibility) i studien handlar om hur trovärdiga och adekvata de 

framställda resultaten av det studerade fenomenet är (Wallendorf & Belk 1989:70). För 

att säkerställa en hög trovärdighet har grundlig noggrannhet tillämpats genom hela 

forskningsprocessen. Speciell vikt lades vid att tydligt framställa studiens 

metodaspekter och på att framföra en rik resultatbeskrivning bestående av en stor 

mängd citat. Citaten är dessutom inplockade på originalspråk för att minska risken för 

snedvridningar. Strävan var att skapa genomskinlighet och ge läsaren möjlighet att se 

hur slutsatser dragits.  

Vidare utnyttjades triangulering av teorier (Lewis 1998:455), metoder och källor 

(Wallendorf & Belk 1998:72) för att stärka trovärdigheten. I litteraturöversikten 

presenteras teorier och argument av olika forskare för att sammanställa en för denna 

studie lämplig teoretisk referensram. Under datainsamlingsprocessen samlades data in 

med två olika metoder, intervjuer och observationer. Under intervjuerna kunde 
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dessutom observation utnyttjas eftersom alla intervjuer skedde face-to-face eller per 

videokontakt. Att kombinera observationer och intervjuer förstärkte trovärdigheten 

avsevärt, eftersom metoderna kompletterade varandra. Flera insikter samlade under 

intervjuerna kunde bekräftas under observationerna och vice versa. Därtill valdes också 

kundorganisationerna samt informanterna inom dem och Esmi ändamålsenligt så att 

olika perspektiv inom varje organisation kom fram. På detta sätt undveks ensidighet 

och därigenom snedvridningar i resultaten. 

Innan forskningsprocessen inleddes hade jag skapat en god förförståelse av ämnet 

genom att jobba på Esmi i sju månader. Också själva forskningsarbetet pågick i sju 

månader och dessa aspekter tillsammans möjliggjorde att en genuin förståelse av det 

studerade fenomenet uppstod, vilket höjer studiens trovärdighet (Wallendorf & Belk 

1998:71). Slutligen utnyttjades också stöd från en för forskningsprojektet utomstående 

person, Esmis mjukvaruutvecklingschef, som en teknik för att öka studiens 

trovärdighet (Wallendorf & Belk 1998:75). Som expert på agila metoder kunde han 

kontrollera att inga sakfel förekom och erbjuda respons och reflektioner kring studiens 

resultat. 

En aspekt som ytterligare skulle ha höjt studiens trovärdighet och därmed totala 

tillförlitlighet hade varit att intervjua t.ex. en informant till per kundorganisation. Detta 

var dock inte möjligt med tanke på de tre kriterier som kundinformanterna skulle 

uppfylla för att kunna inkluderas i studiens urval. Detta visade sig ändå inte vara ett 

problem, eftersom de mönster som redan efter några intervjuer började framträda 

förstärktes under resten av intervjuerna och under observationerna, vilket tyder på att 

datamaterialet blev mättat. 

Överförbarheten (eng. transferability) i studien hänför sig till hur lätt det är att 

överföra studiens resultat till en annan kontext (Wallendorf & Belk 1989:77). Det 

faktum att studien handlar om ett specifikt företag, Esmi, försvårar tillämpningen av 

resultaten som helhet inom en annan kontext. Detta betyder ändå inte att vissa resultat 

och lärdomar inte skulle kunna överföras till fall med liknande omgivning (Yin 

2013:40). För att underlätta bedömningen av om detta är möjligt eller inte är 

metodbeskrivningen utförlig och även case-företaget och den agila metod som case-

företaget tillämpar är presenterade detaljerat och omfattande. Studiens överförbarhet 

kunde ha höjts med att inkludera fler case-företag, men detta skulle dock ha ändrat 

studiens forskningsansats. I denna kvalitativa case-specifika studie var målsättningen 
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att skapa förståelse av det studerade fenomenet inom just detta specifika case. En 

utförligare diskussion kring resultatens generaliserbarhet följer i kapitel 6.1.  

Studiens pålitlighet (eng. dependability) har vidare att göra med huruvida samma 

resultat skulle nås ifall forskningsprocessen upprepades enligt samma metoder inom 

samma eller inom en liknande kontext (Wallendorf & Belk 1989:78). Det studerade 

fenomenet är relativt nytt och under konstant utveckling, vilket gör att en del faktorer 

sannolikt har ändrats om t.ex. två år. Alltså måste möjligheten för att en senare studie 

inom samma kontext eventuellt skulle komma till delvis andra resultat beaktas. 

Pålitligheten i studien kunde stärkas genom att forskningsprocessen förlängdes med 

några år så att utvecklingen inom fenomenet kunde beskrivas mera utförligt 

(Wallendorf & Belk 1989:79). Detta var dock inte möjligt med tanke på det tidsintervall 

som var reserverat för denna studie. Tack vare förförståelsen av ämnet och 

forskningsprocessens längd har ändå vissa utvecklingsaspekter gällande det studerade 

fenomenet kunnat påvisas också i denna studie. Vidare finns omfattande, detaljerade 

beskrivningar av forskningsprocessens tillvägagångssätt i alla dess skeden. 

Verifierbarheten (eng. confirmability) i studien handlar om att kunna spåra forskarens 

resonemang och slutsatser genom utnyttjandet av data och annat dokumenterat 

material (Wallendorf & Belk 1989:80). I denna studie har möjligheten till en hög 

verifierbarhet försäkrats genom att alla rådata, alla transkript från både intervjuer och 

observationer, alla inspelningar av intervjuerna och alla anteckningar och övrigt 

material som skapats under forskningsprocessen systematiskt dokumenterats och 

sparats. Vidare har objektivitet eftersträvats under hela forskningsprocessen. Att uppnå 

total objektivitet är dock inte möjligt (Wallendorf & Belk 1989:80), vilket har beaktats i 

denna studie. Det faktum att två olika, kompletterande datainsamlingsmetoder 

användes ökar ändå verifierbarheten. 

Studiens integritet (eng. integrity) handlar till slut om hur eventuella konflikter mellan 

forskaren och informanterna eller hur informanternas eventuella felaktiga svar 

påverkar resultatet (Wallendorf & Belk 1989:82). Dessa aspekter har högst sannolikt 

inte orsakat problem i denna studie. För det första var nästan alla informanter bekanta 

med intervjuaren sedan tidigare, vilket möjliggjorde en avspänd stämning under 

intervjuerna. För det andra var alla informanter utom en mycket erfarna och hade 

jobbat med eller på Esmi under en lång tid. De var vidare synbart intresserade av 

ämnet och ivriga med tanke på framtida utvecklingsmöjligheter. Dessa aspekter bidrog 

sannolikt till att de var motiverade att svara utförligt och ärligt på de ställda frågorna. 
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Dessutom användes en uppmuntrande intervjuteknik och intervjustimuli för att skapa 

en god stämning och lämplig atmosfär under intervjuerna. Vidare försäkrades alla 

informanter anonymitet, vilket bidrar till stärkt integritet (Wallendorf & Belk 1989:82). 

Också när det gäller studiens integritet fungerade trianguleringen av 

datainsamlingsmetoder som en förstärkande faktor. 
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4 RESULTAT 

Kapitel 4 redogör för vad som kommit fram under datainsamlingsprocessen för denna 

studie, dvs. resultaten av intervjuerna och observationerna presenteras. Innan 

intervjuerna behandlas beskrivs de agila tillfällen som observerats för studien. En del 

sammanfattande slutsatser presenteras redan i detta kapitel men den egentliga 

analysen följer i kapitel 5. I samband med citaten anges informanten inom parentes 

enligt den informantkod som anges i tabell 4. 

4.1. Observationer 

I detta kapitel redogörs för vad som observerats under de sju agila tillfällen som 

observerats för denna studie. Sprintgranskningarna, där fem olika tillfällen observerats, 

presenteras först. Därpå följer en liknande beskrivning av visionsmötena, där två 

separata tillfällen observerats för studien. De två följande kapitlen är skrivna på ett sätt 

som ämnar ge läsaren ett gott intryck av förloppet av en sprintgranskning och ett 

visionsmöte, men de innehåller citat från alla sju tillfällen. Dessa resultatbeskrivningar 

följer vidare Pattons (2002:276) rekommendation för rapportering av observationer, 

där följande aspekter gällande de observerade tillfällena ska komma fram: vad, varför, 

när, hur, var och vem. 

4.1.1. Sprintgranskningar 

De externa sprintgranskningarna hålls var fjärde fredag i Esmis testlaboratorium för 

elektronikplanering som finns på deras kontor i Esbo. Syftet med det ca 70 m2 stora 

laboratorieutrymmet är att produktutvecklingen ska kunna testa brandlarmsystemen. 

Laboratoriet innehåller ett omfattande installerat och fungerande brandlarmsystem 

bestående av tre brandlarmspaneler och över 200 fältenheter (ett system av denna 

omfattning kan skydda en byggnad på ca 6000 m2). Systemet är aktivt dygnet runt och 

där testas varje ny mjukvara eller mjukvaruegenskap som utvecklas. Förutom 

brandlarmsystemet innehåller laboratoriet elbord, litteratur, ledningar, kablar, 

mätverktyg, elektronikkomponenter och elektronikprototyper för hårdvaruteknologin. 

Orsaken till att sprintgranskningarna hålls i laboratoriet är att systemen ska kunna 

demonstreras för kunderna i en verklig testomgivning. 

Då man stiger in i laboratorieutrymmet för att delta i en sprintgranskning möts man av 

varm, ”laddad” luft. Det finns inga stolar, alla står i en klunga i den ända av rummet där 
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brandlarmsystemet finns uppställt. En liten kamera filmar den lilla skärmen på 

huvudbrandlarmspanelen och bilden visas i realtid på en stor skärm högt uppe på 

väggen där alla kan se den. Scrummästaren leder tillfället. 

Welcome, this is the review of the features that have been released and will be released. 
The first feature we’ve been working on is commissioning mode. Now Markku will 
demonstrate how this feature works. (Esmi 7) 

De olika mjukvaruegenskaperna demonstrerades av produktägaren eller av någon av 

systemutvecklarna i utvecklingsteamet. De visade då på brandlarmspanelen hur man 

ska göra och vilka knappar man ska trycka på, allt de gör syns på den stora skärmen 

uppe på väggen. Demonstrationerna väckte ofta diskussion som ibland blev rätt så 

livlig, medan det ibland ställdes endast några enstaka frågor, beroende på vilken 

egenskap som demonstrerades. Frågorna och kommentarerna av de interna kunderna 

gällde närmast hur någon egenskap fungerar, när den publiceras, hur den eventuellt 

påverkar någon annan egenskap eller hur priset på brandlarmsystemet påverkas av den 

nya egenskapen. 

Is it the same display as in the old one? (SE 1) 

Tietoa milloin julkaisu tapahtuisi? (FI 2) 

What happens when you turn the key? (DK 1) 

Will there be some more features? (NO 1) 

Då en egenskap demonstrerats färdigt frågar scrummästaren om det finns ytterligare 

frågor eller kommentarer, varefter han presenterar nästa egenskap. 

Any more questions, comments…? Okey, then we can show you, if you want to have a look 
at the new power supply. (Esmi 7) 

Is the new power supply more expensive than the old one? (SE 1) 

Under sprintgranskningarna informerades de interna kunderna också om eventuella 

undantag, ovanligheter eller andra viktiga meddelanden. 

We could tell you about the bugs6 and fixes7 and about the current release which is next 
Monday. (Esmi 7) 

We will do an extra release next Monday. We hope this will not become a habit. It will 
contain a bugfix from the September release. (Esmi 4) 

                                                        
6 Med det engelska ordet ”bug” menas ett fel i mjukvaran. 
7 Med det engelska ordet ”fix” eller ”bugfix” menas korrigering av ett mjukvarufel (bug). 
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När sprintgranskningen led mot sitt slut och alla egenskaper hade demonstrerats var 

det vanligt att åhörarna kom med korta, ofta uppmuntrande, slutkommentarer. 

It’s a good step! Jag är nöjd. (SE 1) 

Hyviä ominaisuuksia! (FI 3) 

Stämningen under tillfällena var alltid avslappnad och lättsam. Diskussionerna 

upplivades ofta av skämt och skratt bland deltagarna. Sprintgranskningarna utmärktes 

över lag av en positiv atmosfär och positiva ansiktsuttryck, glada eller t.o.m. ivriga 

miner på en del deltagare kunde observeras. Sprintgranskningarna pågick normalt i 

ungefär 30-60 minuter. Tillfällets längd berodde på hur många egenskaper som 

presenterades och hur mycket frågor och diskussion de väckte. När inga fler frågor 

ställdes och diskussionen avtog avslutades tillfället.  

Okey, then I think we are ready. Thank you! (Esmi 7) 

Tabell 5 Sammandrag av vad sprintgranskningarna går ut på 
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Då den formella delen av sprintgranskningen var förbi var det mera regel än undantag 

att de interna kunderna och andra intresserade stannade kvar och tittade på och 

diskuterade vidare de egenskaper som nyss demonstrerats. Det kunde också hända att 

någon av kunderna bad Esmis representanter beskriva eller visa något annat de 

funderade över. I det här skedet var diskussionen mycket informell och avslappnad 

men ofta rätt livlig. Tabell 5 erbjuder ett sammandrag av vad sprintgranskningarna går 

ut på. 

4.1.2. Visionsmöten 

Till skillnad från sprintgranskningarna har visionsmötena tills vidare en kort historia. 

Det första visionsmötet hölls i januari 2013 och de har därefter ordnats med ett 

intervall på fyra månader, vilket betyder att allt som allt fyra visionsmöten hittills 

förverkligats. De två visionsmöten som föll inom tidsramen för denna avhandling, 

mötena i september 2013 och i januari 2014, observerades och är en del av studiens 

datamaterial. Syftet med införandet av visionsmöten i Esmis agila modell var att 

möjliggöra ökat samarbete med de interna kunderna och att involvera dem i 

långtidsplaneringen. Visionsmötena utvecklas konstant och söker ännu sin form, vilket 

tydligt märktes under observationerna. 

Visionsmötena är ca två dagar långa och de går av stapeln i Esmis auditorium eller i 

något annat större mötesrum på deras kontor i Esbo. De inleds med en kort 

presentation, gemensam för både brandlarmsrepresentanterna och 

passerkontrollrepresentanterna, av mötets agenda och eventuellt några allmänna 

meddelanden. I detta skede påminner också någon ur Esmis ledningsgrupp kunderna 

om att de följer agila metoder och upprepar grundprinciperna. De uppmanar 

kundrepresentanterna till aktivitet, interaktion och diskussion. Därefter separeras de 

två grupperna för att behandla ärenden specifika för just deras produktgrupp. 

Ett generationsbyte i Esmis brandlarmspaneler blir verklighet om några år och detta 

tema präglar starkt båda visionsmötenas fokus. Den första mötesdagen ägnas 

långtidsplanering (visionen) och Esmis produktchef för brandlarmsystemen 

presenterar en del alternativ för hur den kommande brandlarmfamiljen kunde se ut 

och uppmanar sedan till öppen diskussion. 

Are the features you develop now adaptable to the coming new next generation panel? 
(SE 1) 
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One-loop panel is not an answer, it will not work. We would need a solution that’s more 
simple so we can get the price down a bit. (NO 1) 

What we are missing is a smaller, cheaper panel for, for example, kinder gardens. (DK 1) 

Do we need to produce the small panel ourselves, couldn’t we buy it from someone else? 
(NO 1) 

Communication is most important for us, increased communication capacity. (SE 1) 

Being able to configure online, faster processor. (NO 1) 

Utöver funktionsmässiga egenskaper kunde diskussionen glida in också på 

bedömningen av utseendemässiga egenskaper som brandlarmspanelens yttre design. 

Good design. But trends change, have to develop with them. (FI 3) 

Mainly satisfied. I think it looks good still. But have to think about how it has to look in 10 
years. (NO 1) 

Den andra mötesdagen är däremot reserverad närmast för kortsiktigare planering, dvs. 

vad som ska utvecklas under nästa fyra månader långa releaseperiod. Denna 

releaseplanering (se figur 4) genomförs som workshops i enlighet med agila metoder. 

Kunderna får som uppgift att skriva upp förslag på egenskaper de vill att ska publiceras 

i nästa release. De ska fästa förslagen på en vägg under rubriken ”May release 2014” 

och tillsammans försöka komma överens om prioriteringsordningen för egenskaperna. 

Naturligt nog har de interna kunderna fler önskemål än vad det finns resurser för och 

de har en del svårigheter med att komma överens om vilka de allra viktigaste 

egenskaperna inför nästa release är. En del egenskaper, som inte ryms med i 

majreleasen, placeras under ”September release 2014”. Efter detta skede ombads de 

interna kunderna motivera sina egenskapsförslag, berätta varför egenskapen behövs på 

marknaden i deras land och vilken nytta, mätt i lönsamhet, de förväntar att egenskapen 

i fråga medför. 

End user satisfaction and also installer satisfaction because they sometimes have 
problems understanding the info protocol. (DK 1) 

Denna typ av releaseplaneringsworkshop genomfördes i sin helhet för första gången 

under visionsmötet i januari 2014. Början gick aningen trögt trots att Esmis expert 

inom de agila metoderna, mjukvaruutvecklingschefen, försökte förklara och instruera 

på bästa möjliga sätt. En del förvirring och försiktighet kunde observeras bland de 

interna kunderna i början av workshopen men rätt snabbt uppstod en livlig diskussion 

och de deltog aktivt. Workshopen avslutades med reflektioner kring releaseplaneringen 

där slutsatsen var att både Esmi och de interna kundrepresentanterna ansåg att 
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workshopen kräver utveckling, men att den absolut ska genomföras också i framtiden 

på kommande visionsmöten. 

I slutet av visionsmötet sammanförs de två grupperna åter för att sammanfatta mötet 

och för att bestämma tidpunkt för nästa visionsmöte. I detta skede, innan deltagarna 

börjar åka till flygfältet, har de möjlighet till mera avslappnat och fritt mingel. För att 

de två dagarna inte ska handla enbart om affärsverksamhet ordnar Esmi i samband 

med visionsmötena lättsamt kvällsprogram för hela gruppen i form av middag och 

något annat gemensamt program. Tabell 6 erbjuder ett sammandrag av vad 

visionsmötena går ut på. 

Tabell 6 Sammandrag av vad visionsmötena går ut på 

 

4.2. Intervjuer – Esmi 

I detta kapitel presenteras Esmis informanters syn på hur de agila metoderna påverkat 

relationen mellan dem och de interna kunderna. Kapitlet är indelat i fyra teman i 

enlighet med Relationsmodellen (figur 7, 8). Först behandlas de agila metoderna i 

korthet, sedan diskuteras interaktion och kommunikation och därefter övriga 

relationsaspekter. Till slut presenteras informanternas syn på vilka följder de agila 
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metoderna haft, med syftet att avslöja metodernas eventuella bidrag till värdeskapande 

i relationen. Trots denna styckeindelning går kapitlen in i varandra och delvis samma 

saker kommer upp i olika sammanhang.  

No mun mielestä tää on parempi. Jos mä katon myyjän silmin niin aikaisemmin oli 
hirveen vaikee tietää mitä oli tulossa, ei ollu semmosta läpinäkyvyyttä. Eli oli hirveen 
vaikee kertoa asiakkaille. Nyt tän agilen kautta… se, että mä tiedän nyt mitä tuotekehitys 
tekee… mä pystyn, sillon kun mä tapaan näitä meiän maaorganisaatioita, vähän jo kertoa 
mitä sielt on tulossa. Ja täähän on myös agile nyt antanut sen mahdollisuuden heidän 
osallistua näihin sprintteihin. Niin tää on ollu valtava muutos siihen, että aikaisemmin oli 
pimeyttä mutta nyt on sitten tietoa saatavilla. (Esmi 2) 

4.2.1. Agila metoder 

Intervjuerna inleddes med att agila metoder diskuterades på ett mera allmänt plan 

(frågorna 1 och 2 i intervjuguiderna). Informanterna beskriver agila metoder som en 

typ av utvecklingsprocess där man går framåt i små steg under korta perioder. De talar 

också om hur Scrum gett dem tydliga roller och ansvarsområden för att utföra arbetet. 

Utöver det här betonas också att målet är att i slutet av varje sprint ha åstadkommit 

något så färdigt att det kan presenteras och demonstreras för kunderna. Detta är viktigt 

för att konstant kunna få feedback av kunderna så att eventuella missförstånd och fel 

kan rättas till i ett tidigt skede. Informanterna påpekar vidare att detta sätt att jobba på 

medför genomskinlighet i processen och ökar kommunikationen. 

Sinänsä niinkun Scrum antaa jonkunlaisen viitekehyksen siitä, että minkälaisia rooleja 
siinä työn tekemisessä on, niin kuin esimerkiksi product owner… tai scrum master tai 
sitten kehittäjä. Ja tota sitten myös, että tehdään lyhyissä jaksoissa ja yritetään siinä 
jakson aikana saada sitä toimivaa aikaan, että voidaan todellakin esittää joka jakson 
lopussa, että nyt meil on taas muutama uusi ominaisuus. (Esmi 7) 

Mä ajattelen niin, että (tehdään) pieni pala valmiiksi saakka niin, että se on testattavissa, 
sitä voidaan esitellä, siihen voidaan pyytää kommenttia asiakkailta jolloinka voidaan sitte 
muuttaa jos se ei ollutkaan sitä mitä haluttiin. (Esmi 6)  

Tästä backlogista syntyy se, että kun se pidetään näkyvillä sekä käsitellään 
konkreettisesti, niin siihen tulee se läpinäkyvyys /…/ niin meil on se jatkuva dialogi 
siitäkin eli syntyy se yhteinen käsitys siitä mitä ollaan tekemässä. (Esmi 5) 

De sex år som man på Esmi nu tillämpat agila metoder har ännu inte fått dem att 

glömma hur de arbetade tidigare. Då de jämför situationen i dag med situationen innan 

de agila metoderna infördes präglas diskussionen närmast av de många problem som 

de verkade ha då. De talar närmast om problem gällande alltför långa 

utvecklingsprojekt och därmed förseningar samt att ingen visste exakt när någon 

produkt verkligen skulle bli färdig och publiceras. 



 

 

63 

Aikoinaan yritettiin tehä vuoden kahdenkin jaksoissa ja yleensä ne ei onnistunut koskaan. 
Ennen koetettiin touhuta vähän kaikkea yhtä aikaa. Nyt priorisoidaan paremmin ja 
keskitytään yhteen asiaan, saadaan se valmiiks ja alotetaan toinen. (Esmi 6) 

Sillon aikaisemmin niin kyl se oli silleen, et siellä niinkun oli meillä myyjillä se tunne, et 
siellä (tuotekehityksessä) lyötiin lisää semmosia kuukausia et jos sä yritit saada selville 
koska se (uusi tuote) on tulossa niin siinä oli aina semmonen varmuuskerroin. Et nyt on 
selkee et koska se sitten on valmis. (Esmi 2) 

Precis som också citatet i början av kapitel 4.2. antyder är informanterna nöjda med 

den förändring de agila metoderna medfört och deras erfarenheter av och åsikter om 

metoderna är hittills enbart positiva. 

Minulle tuotepäällikkönä tää oli hyvä asia koska tota me saatiin kritiikkiä aikaisemmassa 
tavassa toimia siitä, että me julkaistiin jotain eikä me kerrottu kunnolla etukäteen eikä 
jälkeenkäänpäin et mitä me oltiin julkaistu. Nyt tää releasejuna ja säännölliset julkaisut 
anto myös struktuurin kommunikoida asiakkaiden kanssa ja silleen me saatiin 
vähennettyä näitä valituksia. (Esmi 4) 

Mul on kans pelkästään positiivisia kokemuksia tästä et me ollaan mun mielestä menty 
isoja askeleita parempaan suuntaan… ei oo silleen mitään negatiivista. (Esmi 6) 

Tabell 7 Sammandrag av Esmis tankar kring agila metoder 

 

Även om informanterna är nöjda med att de agila metoderna tagits i bruk och ivrigt 

diskuterar positiva aspekter kring dem konstaterar de ändå till slut att det handlar om 

ett arbetssätt, ett sätt bland andra, och att de inte kan förvänta sig att endast på grund 

av att de använder dessa metoder är alla problem lösta. 
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En mä nyt siitä mitään lauluja alkais tekemään, ei se nyt mikään ylistyksen aihe ole. Et se 
on vaan yks tapa tehdä töitä. (Esmi 3) 

… meidän ei pidä uskoa, että tää ratkasee meidän ongelmat, tää ei oo vastaus kaikkeen, 
mutta moneen. (Esmi 1) 

Tabell 7 erbjuder, med hjälp av ytterligare några citat, ett sammandrag av vad som kom 

fram under intervjuerna då frågorna 1 och 2 i intervjuguiderna diskuterades. 

4.2.2. Agila metoder och kommunikation 

Fråga 3 handlade om hur de agila metoderna eventuellt påverkat interaktionen och 

kommunikationen mellan Esmi och de interna kunderna. I fråga om de agila 

tillfällenas roll, sprintgranskningarna och visionsmötena, som tillkommit i samband 

med att de agila metoderna infördes, menade informanterna att de inneburit en 

förändring i kommunikationen. De interna kunderna har möjlighet att delta på externa 

sprintgranskningar en gång per månad och på visionsmöten var fjärde månad, vilket 

har gjort att Esmi och kunderna träffas betydligt oftare nu. Alla Esmis informanter 

menade att kommunikationen mellan parterna således ökat enormt. De agila tillfällena 

har dessutom fört med sig genomskinlighet i utvecklingsarbetet så att alla nu är bättre 

informerade om vad som är på gång. Dessa tillfällen, speciellt visionsmötet, måste dock 

utvecklas vidare. Informanterna var ännu inte säkra på om de hittat ett fungerande sätt 

att genomföra visionsmötena på. 

Näytetään et nyt me ollaan saavutettu tämä, ja siinä on jopa mahdollisuus antaa 
feedbackiä. Mutta mun mielestä se vielä suurempi on se läpinäkyvyys siinä et nyt kaikki 
näkee et mihin suuntaan nyt mennään, kaikki näkee millä ollaan edetty ja kaikki huomaa 
sen, että toihan toteutuu. (Esmi 5) 

… ja sitte ei tuu jatkuvaa rutinaa siitä et miks te ette tee just sitä toista. Kun me kuitenkin 
voidaan osoittaa et me jotenkin perustellaan nää valinnat. (Esmi 4) 

Se on yks asia et kun me katotaan kolme kertaa vuodessa näitä (visio)kokouksia niin tällä 
hetkellä mietitään sitä oikeastaan, et ketä kaikkia meidän pitäis sinne kutsua ja millä 
tavalla. Et olisko yks hyvä tapa et niitä olis eri tyyppisiä… et olis tekninen ja sit olis 
markkinointi ja sit vois olla myynti. (Esmi 1) 

Som resultat av dessa nya agila tillfällen och den ökade kommunikation de medfört, 

menade informanterna att de interna kunderna nu är mera involverade i 

produktutvecklingen. Engagemanget är dock ännu inte på den nivå Esmi skulle önska 

sig, de får än så länge ganska knappt med feedback av kundrepresentanterna. Mängden 

feedback verkar också påverkas av hur viktig en viss egenskap är för ett visst lands 

marknad. 
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Joo, ovat, se on selvä. Mutta se, että se olis niinkun semmonen prosessi joka toimis niin 
sitä ei ole vielä… ei me olla siinä vielä. (Esmi 1) 

Näin tekijän näkökulmasta niin noissa sprint review’ssa kovin vähän on tullut sellasta 
palautetta näistä maaorganisaatioista et se on yleensä sellaista mietoa hyväksyntää ja 
nyökkäilyä. (Esmi 7) 

Jos on sellanen ominaisuus jonka omistaja on joku maa (asiakas)… Muistan aina sen kun 
me tehtiin tällaista viivetaulua joka oli Ruotsin markkinoille etupäässä, niin tuota sieltä 
tuli edustaja katsomaan sitte ku me oltiin tehty ensimmäisiä toimivia ominaisuuksia 
siihen niin siinä oli taas aikamoinen dialogi mikä syntyi siinä review’ssa koska sillon hän 
niinkun halusi nähdä sen ja siitä tuli paljon kommentteja. (Esmi 5) 

Även om engagemanget från de interna kundernas sida hittills förblivit på en lägre nivå 

än önskat påpekar informanterna ändå att förändringen är enorm jämfört med innan 

de agila metoderna infördes, då kunderna inte alls deltog i utvecklingsprocessen. 

Informanterna tyckte att samarbetet mellan Esmi och de interna kunderna över lag 

ökat sedan de agila metoderna togs i bruk. 

On selvästi kyllä. (Esmi 6) 

Kyllä kyllä… ihan selvästi. (Esmi 5) 

Diskussionen gick sedan över till att behandla den dagliga kommunikationen 

mellan parterna. Informanterna trodde att de på Esmi nu, tack vare den internt ökade 

genomskinligheten och kommunikationen, är bättre förberedda och har bättre verktyg 

också för den dagliga interaktionen med de interna kunderna. Eventuella problem 

kommer fram snabbare än förut, vilket betyder att de många gånger kan lösas direkt, 

redan innan de når kunden. Kunderna får också snabbare svar på sina förfrågningar, då 

nu också andra än produktutvecklarna vet hur utvecklingsprocessen framskrider.   

Yks asia mikä on mun mielestä tullut on se että kun meillä on päivittäiset scrummit tiimin 
sisällä, ne ongelmat mitkä tulee niin tulee nopeammin esiin kuin aikasemmin koska 
päivittäin käydään asioita läpi. Ja sillon saman tien kommunikoidaan siihen maahan eli 
soitetaan ja kysytään et mitkä ne teidän vaatimukset olikaan. Jos vertaa aikasempaan niin 
nää saatto olla piilossa aika kauan. (Esmi 5) 

Aikasemmin kun tuli kyselyjä niin mä lähetin ne sitte tuotepäälliköille koska mä en 
tiennyt missä me mennään, mitä oli tulossa… jolloinka siinä mielessä se päivittäinen 
kommunikointi oli huomattavasti hitaampaa. Mutta nythän mä tiedän, että onko tulossa 
tätä jolloinka ’ei’ tai ’joo’ tulee nopeammin. (Esmi 2) 

Med tanke på tekniskt stöd har den dagliga kommunikationen blivit flexiblare eftersom 

Esmis tekniska stöd nu bättre kan stödja de interna kunderna genom att förse dem med 

t.ex. en betaversion av någon mjukvara för t.ex. demonstrationsändamål. 

… ja sit jos asiakkaalla on semmonen et ’hei, hänellä on huomenna messut tai tulee joku 
tärkeä asiakas, et pitääkö hänen vaan puhua?’ niin voi sanoo et ’ei, tässä on betaversio et 
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kun vaan pidät sen siinä testikoneessa niin sä voit näyttää sen… et se toimii näin, vaikka 
ei oo missään nimessä valmis vielä, mutta tältä se tulee näyttämään’. Ja sit jos he 
(asiakkaat) on toivonut jotain niin voi lähettää versioita ja kysyy et oisko tämä yhtään 
sinne päin mitä te kysyitte, että auttaaks tää teitä. Että se toimii kyllä aika paljon 
paremmin nyt. (Esmi 3) 

 
Också releasekommunikationen, dvs. den information som Esmi ger ut i samband 

med produktreleaserna var fjärde månad, har ändrats betydligt. Informanterna menar 

att de, sedan de agila metoderna infördes, inte en enda gång har blivit försenade med 

att ge ut informationen. Metoderna har gett dem en rytm och struktur, vilket 

underlättar också releasekommunikationen.  

Se on muuttunut täydellisesti. Ei me taidettu ennen paljon tiedotella mutta tota nythän ne 
on ihan säännölliset et mun mielestä se on hyvä. (Esmi 6) 

Agile toi sen rytmin siihen. Me luvattiin asiakkaalle jokaisesta julkasusta kertoa 
tämmönen julkasutiedote ja nyt ku meil on tää rytmi niin tää lupaus on paljon helpompi 
pitää. Nyt asiakkaat ei enää valita siitä asiasta niin sehän oli se suurin palkinto koska sitä 
ennen siinä vesiputoushommassa niin /…/ se oli siis suurin tyytymättömyyden aihe. 
Väittäisin, että asiakastyytyväisyys parani merkittävästi tältä osin. Nyt se seuraava haaste 
on meillä tää markkinointiviestinnän kehittäminen. (Esmi 4) 

Informanterna poängterade dock att de nu står inför en stor utmaning, nämligen att 

utveckla en god och relevant marknadsföringskommunikation för varje release. 

Releasekommunikationen innehåller för tillfället närmast teknisk information om de 

nya egenskaperna. Det nya utvecklingssättet, att publicera helheten småningom genom 

små egenskaper i taget, är nytt för både dem och kunderna. Esmi måste öva sig på att 

kommunicera i små steg, men samtidigt efterlyser man djupare engagemang och 

anpassning från de interna kunderna. 

Kokonaisuus tulee pienissä paloissa, tää on ehkä se suurin haaste meillä. Ei se, että miten 
me kommunikoidaan se, vaan se, että miten maaorganisaatiot hyödyntää sitä. Koska se 
vaatis myös sitä, että ne (asiakkaat) ottais sen (agilen) omaksi tavaksi toimia. (Esmi 1) 

Kun se on niin pieni se mitä sieltä tulee, esimerkiksi joku väri näyttöön, niin ne ei vie sitä 
eteenpäin… /…/ Se viestittäminen eteenpäin välillä koetaan semmoseks et ei tossa ole 
mitään mitä viestittää. (Esmi 2) 

Tabell 8 utgör ett sammandrag av Esmis syn på hur de agila metoderna påverkat 

kommunikationen mellan dem och deras interna kunder. 
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Tabell 8 Sammandrag av Esmis tankar kring kommunikationen i relationen 

 

4.2.3. Agila metoder och andra relationsaspekter 

I samband med fråga 4 diskuterades de agila metodernas inverkan på löften, stöd, 

processanpassning, förtroende och engagemang i relationen mellan Esmi och de 

interna kunderna. Vid Esmi var man överens om att man nu har betydligt lättare att 

uppfylla sina löften gällande t.ex. releasedatum. Via de agila metoderna har de blivit 

bra på att uppskatta arbetsmängder och prioritera egenskaper, vilket har gjort att de 

vet vad de kan lova. 

Kyllä… siis koska nyt me ei luvata enää puuta heinää. Eli me on mietitty se seuraavan 
releasin lupaus niin tarkkaan, että näissä kahdessakymmenessä releasissä mitä nyt ollaan 
viiden kuuden vuoden aikana tehty, niin ollaan kolme kertaa myöhästytty releasissä 
maksimi kolme viikkoa. (Esmi 4) 

När det gäller det stöd eller den service Esmi nu erbjuder de interna kunderna 

uppskattade informanterna att de nu, åtminstone när det gäller hållbara tidtabeller, 
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klar information och en god mjukvarukvalitet, kan stödja sina kunder bättre. Också 

med hänsyn till tekniskt stöd trodde de att det agila arbetssättet möjliggör ett för 

kunden mera tillfredsställande slutresultat, eftersom kunden kan få se halvfärdiga 

mjukvaruversioner under utvecklingsprocessens lopp. 

No siltä osin että nyt meillä on selkeät tiedotteet. Sitten kun meidän aikataulut pitää niin 
he tietävät millon he saavat sen. Sitten meidän softalaatu on parempi, meil on vähemmän 
siellä bugeja ja fiksejä. Et ainakin tällasissa asioissa niin uskon että se on parantunut 
koska tästä tuli aiemmin valituksia… et jos he odottivat jotain ominaisuuksia tai jotain 
bugifiksiä niin nyt he tietää milloin me se tehdään. (Esmi 4) 

No kyl jossain määrin et kun niitä (keskeneräisiä) softaversioita saa sinne (asiakkaille). 
Tohon ei oikein mitään yksiselitteistä vastausta… mut ei se nyt huonompaankaan 
suuntaan ole menny. Aikaisemmin, mä vaan mietin et miten joskus tehtiin et joku soitti 
jostain viasta, niin sä pystyit viemään sen bittinikkarille ja saman tien korjas ja sä pystyit 
lähettämään tunnin päästä takas. Mut et on siihen menetelmät nykyäänkin… et kyl se on 
selkeyttänyt sitä, se on parantunut. (Esmi 3) 

Informanterna påminner ändå om att införandet av de agila metoderna inte har betytt 

att deras resurser skulle ha ökat. De klarar inte alltid av att förverkliga alla önskemål 

kunderna har, resurserna räcker helt enkelt inte till. 

Se on taas tämmönen resurssikysymys ja priorisointikysymys kun meillähän on 
ominaisuustoivomuksia enemmän kun me pystytään tekemään meidän resurssien 
puitteissa niin meidän pitää yrittää bisneksen arvon kannalta kattoo, että mitä me 
tehdään. Ja sillon emme voi kaikkia maita palvella täysmittaisesti, siihen meillä ei riitä 
resurssit. (Esmi 4) 

Beträffande anpassningen av processer i samband med de agila metoderna var 

informanterna en aning fundersamma och konstaterade att mycket arbete återstår. 

Informanterna ansåg att de interna kunderna inte ännu anpassat sig till den agila 

rytmen och att de inte tillräckligt aktivt för vidare den information och de 

mjukvaruegenskaper som Esmi publicerar var fjärde månad. Det kom dock fram att de 

interna kunderna i sina organisationer fått kämpa med stora organisationsförändringar 

på sistone, vilket Esmis informanter trodde är en delorsak till problemet. 

… koska tää skaalaus8 myöskin tarkoittaa, että ei ainoastaan meille tänne markkinointiin 
ja myyntiin vaan myös maaorganisaatioissa saadaan tää sama rytmitys ja siinä on suuri 
haaste lähivuosina. Mutta kuitenkin taas väittäisin, että teknisen tuen, huollon, ylläpidon 
ihmiset ovat hyötyneet tästä. (Esmi 4) 

… heidän ois pitänyt omaksua tää tapa ja siinä me ei olla tänä päivänä, se katkee tähän. Et 
me nähtäis et ne vie markkinoille kun meiltä tulee tavaraa näissä sykleissä, et se menis 
niinkun samalla tavalla sitten et he markkinois samalla tavalla… sitä me ei voida varmaan 
mennä sanomaan. (Esmi 1) 

                                                        
8 Då informanterna talar om skalning av de agila metoderna menar de överföring av metoderna och det 

agila tänkesättet till den övriga organisationen och till de interna kundernas organisationer. 



 

 

69 

Kyllä… tavallaan muut ei taho pysyä mukana tässä meiän rytmissä, meil on niinkun niin 
tiuha syke. (Esmi 5) 

De flesta informanter tyckte vidare att Esmis förtroende gentemot kunderna och 

relationen förstärkts i och med den ökade kommunikationen mellan parterna. De 

menade att en regelbunden diskussion skapar en gemensam förståelse för saker och 

ting, vilket ökar förtroendet. Detta visade sig ändå vara en klurig fråga och alla 

informanter kunde inte se en tydlig koppling mellan de agila metoderna och ett ökat 

förtroende. 

Kun syntyy sitä kommunikaatiota niin tuleehan siinä se vuoropuhelu ja samalla 
luottamus syvenee, ihan kahdenkeskinenkin koska niin niin, me luotetaan niihin että ne 
tietää mitä ne haluaa kun jutellaan niin usein ja on rytmitys siinäkin asiassa. Niin kyllä se 
on mun mielestä lisääntynyt. (Esmi 5) 

Mä en… mun on vaikee yhdistää, että tää agile ois millään tavalla muuttanut sitä. (Esmi 1) 

Tabell 9 Sammandrag av Esmis tankar kring löften, stöd, processanpassning, förtroende 
och engagemang i relationen 
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Att de agila metoderna däremot påverkat parternas engagemang i relationen var 

informanterna mera överens om. Också här har den ökade kommunikationen och 

genomskinligheten en betydande roll. Att parterna träffas ofta och en regelbunden 

dialog upprätthålls gör att relationen förstärkts och blivit djupare. De interna kunderna 

får vara med och bestämma om kommande egenskaper och de får följa med och 

konkret se att egenskaperna förverkligas. 

Kyllä on koska se on tota niin niin rytmitys ja useasti nähdään, useasti keskustellaan 
asiasta ja mitä ollaan tekemässä. Tehdään ominaisuuksia jotka ratkaisee jotain ongelmaa, 
se syventää suhdetta ja sitoutuminenkin kasvaa sitä myöten. (Esmi 5) 

Läpinäkyvyys tuo sitä sitoutumista. Koska silloin myöskin ne asiat joita emme pysty 
tekemään on siinä pöydällä, niin sillon vähenee nää tyhjät lupaukset tai epärealistiset 
lupaukset. (Esmi 4) 

… nyt ne ovat mukana siinä (ominaisuuksien) priorisoinnissa, niin silloin sitäkin kautta 
kaikki tällainen rutina ja semmoinen negatiivisuus on loppunut. (Esmi 5) 

I tabell 9 sammanfattas ytterligare exempel på citat i fråga om hur Esmi ansåg att de 

agila metoderna påverkat relationsaspekterna i fråga. 

4.2.4. Agila metoder och värde 

I samband med frågorna 5 och 6 diskuterades till slut vilka följder, både positiva och 

negativa, införandet av de agila metoderna haft för Esmis egna processer och 

därigenom för samarbetet med de interna kunderna. I fråga om positiva följder tar 

informanterna åter upp den ökade kommunikationen både internt och med de interna 

kunderna. Eftersom de nu vet vad som händer och vad som kommer att hända i 

produktutvecklingen kan de regelbundet kommunicera informationen vidare till 

kunderna. De anser att den regelbundna rytmen och den klara strukturen som 

metoderna fört med sig varit en positiv konsekvens. Informanterna ser att Esmi i och 

med de agila metoderna blivit en mera enhetlig och genomskinlig organisation, vilket 

underlättar samarbetet också med de interna kunderna.  

Kommunikointi joo. Ja sit just et me tiedetään mitä tapahtuu ja mitä tulee, eli mitä me 
voidaan kommunikoida (asiakkaille). Ja siis tää läpinäkyvyys on… ja sitte meillähän on 
hurjan paljon kontakteja keskenämme, se on lisääntynyt. (Esmi 1) 

Huomattavasti ollaan enempi yks yksikkö kuin mitä aikaisemmin. (Esmi 2) 

Samoin myös tää rytmitys, että tämmöset jaksot tuo sen että niin oppiminen ja opiskelu 
on mun mielestä lisääntynyt aika rankasti tuota niin verrattuna aikaisempaan. Siis se on 
hyvin radikaali ollu se muutos loppujen lopuksi. (Esmi 5) 
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En positiv följd som informanterna är påtagligt nöjda med är den ökade 

mjukvarukvaliteten. Att åstadkomma detta var nämligen den främsta orsaken till att 

de agila metoderna infördes på Esmi för sex år sedan. De menar att den systematiska 

utvecklingsprocessen, som präglas av små steg, korta cykler och ständig automatisk 

testning, betytt enorma framsteg i mjukvarukvaliteten och att den positiva utvecklingen 

märks också i feedback från kunderna. 

Kyllä. Ongelmia on vähemmän. Ja sitten se mitä me voidaan ihan oikeesti seurata niin on 
meidän vikalista ja siihen liittyvä tämmönen ohjelmiston laatuindeksi, niin se on ollu 
hyvässä hallinnassa monta vuotta. Ja sitä kautta sähköpostit ja palautteet ja muut siitä, 
että meillä olis ohjelmistobugeja niin on vähentyneet. (Esmi 4) 

Kyl ne ongelmat on vähentyny. Palaute mitä kentältä tulee niin ne sanoo just et se 
(järjestelmä) toimii ja toimii et ei siitä tarvii murehtia. Et kun se laitetaan kuntoon niin sit 
se vaan toimii. (Esmi 3) 

Tietysti on ollut edelleen tilanteita et on päässy releasissä joku virhe mutta siihenkin 
reagoidaan, meillä on tapa reagoida. (Esmi 5) 

Även om intervjuerna över lag hade en positiv ton kunde informanterna identifiera 

några negativa följder, eller utmaningar, som metoderna orsakat. De konstaterar att 

de interna kunderna inte alltid verkar övertygade om huruvida det lönar sig för dem att 

besöka Esmi för varje sprintgranskning och visionsmöte. På Esmi tror man att 

problemet hänger ihop med att de interna kunderna inte fungerar på samma sätt som 

Esmi, de har inte anpassat sig till det agila arbetssättet. En annan aspekt är att den 

ökade genomskinligheten internt nu avslöjar också eventuella problem eller brister på 

Esmi, vilket tillfälligt kan utlösa en negativ atmosfär inom organisationen.  

Aikasemmin oli kerran vuodessa technical meetinki ja sales meetinki. Et se oli se rykäsy 
vuodessa ja se oli helppo perustella et kerran vuodessa käy. Nyt mitä on tullu muutamasta 
paikasta et kun on kolme kertaa vuodessa tällanen (visiokokous) et ’kannattaako nyt 
hänen tulla et onks siel nyt jotain sellasta et se on sen väärti’. (Esmi 3) 

Se mikä on negatiivisuutta, joka on samalla positiivisuutta, on se läpinäkyvyys koska 
kaikki joka rupee näkymään läpitte niin ne huonotkin asiat rupee näkymään sieltä. No se 
nostattaa tietysti sitä negatiivisuutta ja on aiheuttanu kaiken näköistä kismaa joissakin 
asioissa ja joissakin tiimeissä. (Esmi 5) 

Över lag trodde informanterna ändå att Esmi nu bättre kan stödja de interna kunderna 

att sköta sin del eller sitt löfte i relationen, dvs. att utveckla den lokala 

brandlarmsverksamheten i sitt eget land. 

Siis nyt kun tää on investointituote jossa ohjelmistoilla tehdään ominaisuudet, se rauta on 
vaan kivijalka. Ja sitte sitä pitää 15 vuotta pitää yllä niin tämmönen rytmitys, jatkuva 
päivitys, hyvä dokumentointi siihen mitä on tuotu niin minun käsittääkseni auttaa heitä 
tekemään heidän omaa bisnestä paremmin. Ainakin tämän teknisen tuen ja huollon ja 
ylläpidon ihmiset ovat viestittäneet sitä. (Esmi 4) 
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Ja sitten ongelmiin reagoidaan mun mielestä paljon nopeammin kuin aikasemmin jos 
heillä (asiakkailla) on jotain pulmia. (Esmi 6) 

Då det blev tal om hur Esmi ska gå vidare var informanterna totalt eniga om att de 

absolut ska fortsätta använda de agila metoderna också i framtiden och inte gå tillbaka 

till vattenfallsmetoden. 

Ei missään nimessä palata takaisin, siihen ei suostuta! (Esmi 6) 

Ei palata! (Esmi 7) 

Mut kyllä tää vaatii vielä kehittämistä. (Esmi 1) 

Men precis som det sistnämnda citatet antyder poängterade informanterna starkt att 

de hela tiden måste studera och utveckla metoderna vidare. De agila metoderna ger 

goda verktyg för kortsiktig planering, men Esmi behöver också ha klart för sig vad den 

långsiktiga riktningen, visionen, är. De anser att de interna kunderna har svårt att ta 

del av de små egenskaper som kommuniceras var fjärde månad då Esmi inte lyckas 

kommunicera hur helheten, visionen, hänger ihop. Informanterna efterlyste igen ett 

mera agilt arbetssätt också hos de interna kunderna så att de alla tillsammans 

småningom kunde skapa en gemensam agil kultur. 

Kun näin toimitaan niin täytyy olla joku tavoite, joku visio, joku tämmönen… suunta! Ja 
niin tuota se tarkoittaa sitä että tulee paine skaalata tätä ja se paine on purkautunut niin, 
että me ollaan ruvettu skaalaamaan sitä ja niin niin… se ei ole yksinkertaista. /…/ Me 
halutaan, että koko organisaatio toimii ketterästi. (Esmi 5) 

… et tavallaan löytyisi isoissakin organisaatioissa jatkuva vuoropuhelu rytmitettynä niin, 
että ne maaorganisaatioiden myyjät, markkinoijat, kaikki olis mukana siinä. Ja sillä 
tavalla tulisi uusi kulttuuri… mutta se on pitkä tie. (Esmi 4)  

… tää on vähän hankalaa kun me tullaan näin et me tiputetaan pieniä paloja ja vaikka me 
kommunikoidaan ne pienet niin ne (asiakkaat) ei kuitenkaan nää sitä suurta kuvaa et 
mihin me ollaan menossa. Et me ei olla vielä siinä et meil ois isompi visio ja päämäärä. 
(Esmi 1) 

I tabell 10 finns ett sammandrag av och slutsatser om Esmis syn på vilka följder de agila 

metoderna haft. 
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Tabell 10 Sammandrag av Esmis tankar kring övriga följder av införandet av de agila 
metoderna 

 

4.3. Intervjuer – Kundorganisationer 

I detta kapitel presenteras de interna kundernas syn på hur de agila metoderna 

påverkat relationen mellan dem och Esmi. Kapitlet följer samma struktur som kapitel 

4.2. 

Normally eh, software was delayed, the releases were not planned so they came out 
different times a year and nobody ever knew when. So it’s quite nice, compared to good 
old days we now know what is going to happen and what is going to be released in a much 
more clear way. So I think it’s a way of getting focus on the resources and also make the 
software more fault free. There are sometimes bugs in the software but not that often 
anymore, it always works… almost! (DK1) 

4.3.1. Agila metoder 

Kundinformanterna hade en betydligt snävare uppfattning om vad de agila 

metoderna är jämfört med Esmis informanter. De har inte studerat metoderna själva 

utan deras kunskap härstammar från samarbetet med Esmi och de presentationer som 

Esmis representanter hållit för dem. Den agila systemutvecklingens grundprincip om 
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att arbeta i små steg hade ändå blivit mycket klar för de interna kunderna. De lyfte 

också fram aspekter som genomskinlighet, struktur och prioritering.  

Jag känner igen det som man gör här i Finland. Det har jag fått förklarat för mig många 
gånger och beskrivet hur man arbetar med små steg, sprints. (SE1) 

I know a little bit but… not too much. I just know that you take small steps and you do one 
thing at the time. (NO1) 

Siel on jaettu ne työt tämmösiin palasiin ja siellä sitten valitaan ne prioriteetit ja 
määritellään et mitä, tai pisteytetään ne tavallaan, toisaalta asiakastärkeydessä ja 
toisaalta sitte et mitä ne vie aikaa. Ja tuota… sitte valitaan sieltä mitä tehdään, tehdään ne 
näkyviks koko organisaatiossa ja sitte näytetään miten se prosessi kehittyy. (FI2) 

Majoriteten av kundinformanterna har en lång samarbetshistoria med Esmi och också 

de minns hurdana problem de konstant kämpade med innan de agila metoderna 

infördes. 

Jos aikaisemmin piti joku asia tehdä ja toteuttaa tuotekehityksessä niin aikaisempi malli 
oli se, että niiden arviointi kuinka paljon siihen kuluu aikaa, kuinka paljon siihen 
tarvitaan resursseja, milloin se tulee ulos ja milloin se on käytettävissä, niin arvioiminen 
oli hyvin hankalaa ja yleensä koskaan mikään näistä arvioista ei pitänyt paikkansa. (FI3) 

… när man sa att man skulle releasa nånting och sen så gjorde man inte det. Å man talade 
aldrig om varför man inte gjorde det utan man sa bara ’nä, vi kommer å releasa det tre 
månader senare. (SE1) 

Informanternas åsikter om metoderna var över lag rätt positiva. De hade svårt att 

komma på några negativa aspekter eftersom följder som genomskinlighet, 

demokratiska beslutsprocesser, klar struktur och ökat informationsflöde i deras ögon 

var positiva resultat av det nya arbetssättet.  

Jag tycker att dom agila metoderna rätt använda skapar, va sku jag säga, demokratiska 
beslutsprocesser när man ska utveckla saker och ting. Det är nog det som jag ser som en 
stor fördel. (SE1) 

It’s positive in a way that we know what is being released or what is coming out, is 
working. And normally there is also some roadmap where we can see what is planned. 
(DK1) 

Onhan se niin kun paljon ammattimaisempaa kuin aikaisemmin. (FI1) 

It’s more predictable… yeah. So it’s no big surprises anymore. So that’s really good for us 
to have this regular software updates. (NO2) 

I tabell 11 sammanfattas, med hjälp av ytterligare några citat, vad som kom fram under 

intervjuerna då frågorna 1 och 2 i intervjuguiderna diskuterades. 
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Tabell 11 Sammandrag av de interna kundernas tankar kring agila metoder 

 

4.3.2. Agila metoder och kommunikation 

Då de agila metodernas inverkan på kommunikationen diskuterades med 

kundinformanterna var de alla överens om att kommunikationen i relationen ökat 

enormt och nu är av bättre kvalitet. De såg sprintgranskningarnas och 

visionsmötenas roll som betydande. Även om de interna kundrepresentanterna inte 

varje gång fysiskt kan närvara vid de agila tillfällena menade de att tillfällena ökat 

genomskinligheten i utvecklingsprocessen enormt. Till skillnad från tidigare vet de nu 

vad som händer och när. Dessa tillfällen ger också de interna kunderna möjlighet att 

påverka och delta, vilket uppfattades som mera demokratiskt än tidigare. 

Informanterna ansåg dock att visionsmötena kräver utveckling och att deras syfte 

fortfarande var en aning oklart. 

Niiden rooli on mun mielestä iso… eli tota, paljon enemmän on keskustelua. Ja sit nähään 
et se työ etenee. Kun on tällaiset säännölliset katselmoinnit, niin pysyy mielessä et mitä 
sieltä tulee /…/ Nää visiomeetingit on mun mielestä ollu tähän asti… no, vähän vaikeita 
ehkä. Mutta todennäköisesti nekin kehittyy. (FI2) 

It’s much better now because earlier we had basically no information. And we feel that we 
get the information needed more than we did before. (DK2) 
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För oss är dom ju väldigt viktiga. För oss är de ju… en strukturerad chans å kunna 
påverka det vi behöver. (SE2) 

When you have these meetings, these sprint reviews, you can comment and sometimes I 
see… they make improvements or adjustments along the way before a release and I think 
that’s… more democratic. It’s a nice way to do it. (NO1) 

Som en följd av den förbättrade kommunikationen ansåg de interna kunderna att de 

nu är mera involverade i systemutvecklingen än tidigare. Små skillnader fanns ändå 

i informanternas uppfattningar. De som aktivt deltagit i de agila tillfällena menade att 

de automatisk är mera involverade medan några kundrepresentanter, som är med mera 

sällan, var något tveksamma. Informanternas kommentarer avslöjade dock en viss 

förhoppning om att engagemanget i framtiden fortfarande skulle öka.  

Kyllä mun mielestä pystytään niin kun enemmän vaikuttamaan, että onhan se sit tietysti 
meistä itestä kiinni et kuinka paljon me tuodaan sitä palautetta siihen. (FI2) 

Mmm no, not really. But I think that’s going to be better, that it’s going to change. (DK1) 

Ja. Absolut. Nu e vi med. Och framför allt så ökar det kvaliteten på det som utvecklas för 
då om man har missuppfattat vad jag menar så e jag me å pratar om det flera gånger så 
att det kan rättas till redan innan man har börjat med arbetena. (SE1) 

En aspekt som tydligt kom fram under diskussionen kring kommunikationen var att de 

agila metoderna ökat de interna kundernas förståelse för resursfrågor. Informanterna 

fann att då de nu i och med de agila tillfällena träffar varandra oftare hör de varandras 

önskemål och kan då tillsammans försöka bedöma vilka egenskaper som är viktigast att 

utveckla med de tillgängliga resurserna.  

Kanske man träffar då norrmännen eller danskar på ett möte å då kan vi tillsammans 
säga att vi vill ha det här men det fanns inget enhetligt… nu då så finns det… placeras det 
in i ett sammanhang tillsammans me andra krav och då kanske till och med jag kan säga 
att ’ja men det är viktigare att vi får det där i stället’. (SE2) 

But the sprints make it more visible to see how much manpower or how many hours is 
going to be used on making a feature. Because we can have so many ideas but if it takes 
years to make that idea available then maybe it’s not that good idea. (DK1) 

Kundinformanterna menade vidare att samarbetet mellan dem och Esmi har ökat 

aningen under den tid som de agila metoderna har tillämpats. Detta var tydligt en 

svårare fråga för informanterna eftersom de har en lång samarbetshistoria med Esmi 

och de påpekade att samarbetet alltid varit aktivt och bra. De flesta bedömde dock att 

de agila metoderna ytterligare påverkat samarbetet positivt.   

On on (lisääntynyt). Ehdottomasti joo. (FI2) 

Jaa, de tror jag. Nu ska jag inte säga för mycket /…/ men min personliga uppfattning är 
att de har öppnat upp mycket bättre. (SE2) 
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… and I’m now these days much much more informed than I was some years ago. And I 
feel much more integrated in the process. And I feel I have more to say and I have 
somewhere to point my issues to. (NO2) 

Diskussionen gick sedan över till att behandla den dagliga kommunikationen 

mellan parterna. I själva kommunikationssättet har det inte skett någon förändring, 

kommunikationen sköts fortfarande närmast per e-post och telefon. Men den ökade 

kontakten har gjort att parterna nu känner varandra bättre och att de kan koncentrera 

sig på mera relevanta saker då de nu regelbundet hålls uppdaterade om vad som 

händer.  

Well it solves some problems. We don’t have to call up here that much, we can just sit 
down and read it. So it saves time of course. (DK1) 

… man kanske kan rollerna här då i Finland på ett annat sätt. Förr hade man ju en 
kontaktperson som man så att säga tjatade på men det kanske inte var rätt person, nu 
känner vi varandra bättre. (SE2) 

När det gäller releasekommunikationen konstaterade informanterna enhälligt att 

den förbättrats betydligt. Informationen kommer nu regelbundet i klar och tydlig form. 

Sehän on muuttunu niinku selkeesti että tuota aikaisemmin… joskus tuli tiedotteita, 
joskus ei tullu. Oli paljon hankalampi tietää et onko joku tehty vai eikö ole tehty, ei tienny 
oikein mistä hakeakaan niitä tietoja. Et se on parantunut. (FI2) 

… the way they describe the releases and new features and so on, it has become much 
better. It’s more like in a format so that’s great. (DK2) 

The earlier documentation was, I think it was given by the development guys who were 
leading the sprint. And it was a bit hard to read, to understand all the details. So this new 
way they are communicating now is much better I think. (NO2)  

Releaseinformationen kan tyckas lite kort. Jag kan känna att den kanske kunde vara 
något mera utförlig än vad den är i dag. (SE1) 

Informanterna, speciellt produktcheferna i de interna kundorganisationerna, lyfte dock 

fram att den nuvarande releaseinformationen främst är tekniskt orienterad. Mera 

kundorienterat marknadsföringsmaterial efterlystes som stöd för de interna kundernas 

kommunikation med sina kunder. 

Inte bara korta saker att nu har vi ordnat den här funktionen i brandlarmcentralen utan vi 
vill ha liksom en beskrivning… jag vill ha mera färdigt marknadsföringsmaterial härifrån. 
Det skulle underlätta för oss väldigt mycket. (SE1) 

… sieltä tulee tää tekninen tuotos joka on sitten ehkä joku ohjelmaversio /…/ Mikä oli se 
markkina-arvo, arvo asiakkaalle, miten me kerrotaan sille asiakkaalle, mikä oli se 
materiaali mikä me saatiin asiakkaalle. Kaikkiin näihin kysymyksiin vastaus on ei. (FI3) 
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Tabell 12 utgör ett sammandrag av de interna kundernas syn på hur de agila metoderna 

påverkat kommunikationen mellan dem och Esmi. 

Tabell 12 Sammandrag av de interna kundernas tankar kring kommunikationen i 
relationen 

 

4.3.3. Agila metoder och andra relationsaspekter 

I samband med fråga 4 blev det sedan dags att diskutera kundinformanternas syn på de 

agila metodernas inverkan på löften, förtroende, stöd, processanpassning och 

engagemang i relationen. Informanterna var överens om att Esmi nu bättre uppfyller 

sina löften om framför allt releasedatum. De vet att de nya egenskaperna publiceras 

som lovat och ifall någon egenskap inte är färdig i tid informeras de interna kunderna 
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om detta. Kundinformanterna uttrycker att deras förtroende för Esmi därmed har 

ökat i och med de agila metoderna. En annan orsak till det ökade förtroendet är att de 

publicerade egenskaperna är av bättre kvalitet än tidigare eftersom inga halvfärdiga 

egenskaper släpps ut och mjukvaran testas konstant. Förutom dessa aspekter kom det 

under flera tillfällen under intervjuerna fram att utvecklingen av kvaliteten på Esmis 

brandlarmcentral över lag går i en positiv riktning. 

Nu litar jag fullständigt på att när dom säger att dom ska releasa nånting så releasar dom 
det eller också så har man en bra förklaring till varför man inte releasar det. (SE1) 

Yes, absolutely. I’m not in doubt. (DK2)  

Luottamus on hyvä ja se on parantunut koska silloin jos ajatellaan esimerkiksi FX 
paloilmoitinkeskusta, sen ominaisuuksia, niin se on erittäin laadukas, siinä on vähän 
vikoja. Me nähdään paljon myönteistä hyvää kehitystä siinä laadussa. (FI3) 

Yes. That I can trust by 100%. This method, you work with a feature and then you are 
finished when you should be finished. So it’s more reliable. (NO2) 

Yes! It is going to be released. Then, sometimes, the feature that was supposed to be in the 
release maybe it was not quite finished and then it’s postponed onto next release. And 
that’s quite good. We know that things that are released are working. (DK1) 

I fråga om det stöd som de interna kunderna upplever att de får av Esmi ansåg 

informanterna att den klara strukturen och den ökade kommunikationen som de agila 

metoderna medfört underlättar de interna kundernas arbete i deras egna processer. Det 

ökade förtroendet för systemens kvalitet sågs också som en aspekt som stöder de 

interna kunderna och sparar dem tid.  

Aa-a, det tycker jag. I och med att vi pratar mycket mera med varandra så förstår vi 
varandra mera och då hjälper man också varandra mera. (SE1) 

We don’t focus that much on errors anymore. I think before the agile method often when 
we had to call (Esmi) it was something that we found a bug somewhere and we knew that 
that could be a bug because things were not tested in a way that they are today. Often 
when we call today we start in reverse because normally we think that this (software) is 
working, it must be us that are doing something wrong. (DK1) 

Joo auttaa, auttaa. Tietysti kilpaillaan kauhean monen maan halutuista ominaisuuksista 
niin joskus tietysti tuntuu, että tulee vaan ominaisuuksia muille markkinoille, et me ei 
näitä tarvittais. Mutta ei pelkästään missään nimessä niin. Mutta joo, ilman muuta 
palvelee paremmin. (FI2) 

Men precis som det sistnämnda citatet avslöjar tävlar de interna kunderna sinsemellan 

om att få sina önskemål förverkligade. De hoppas att Esmi kunde utveckla fler 

egenskaper och snabbare, men inser samtidigt att det handlar om resursfrågor. 

Informanterna lyfter åter fram bristen på marknadsföringsmaterial och en effektivare 
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marknadsföringskommunikation, inom detta område skulle de behöva mera stöd av 

Esmi. 

Of course the end users and partners they would always like, and we also, more features. 
And it’s taking too long. But that’s not something we can change, that’s a question of, of 
course, how many people are employed. (DK1) 

I would need some more material for different kinds of things. So mostly marketing 
material and stuff. Or product sheets… sometimes it’s not enough. It’s not bad! But could 
be better. (NO1) 

Täällä puhutaan teknologiasta, teknologiasta, softasta. Ja se arvo, arvon tuottaminen 
loppukäyttäjälle, on se iso kehitettävä asia. Se puuttuu tästä prosessista. (FI3) 

När diskussionen framskred till att behandla anpassningen av parternas processer 

i samband med de agila metoderna hade informanterna aningen olika förhållningssätt. 

Det kom fram att det tagit tid för de interna kunderna att börja förstå de agila 

metoderna och vad Esmi egentligen förväntar sig av kundrepresentanterna. Samtidigt 

menar informanterna att eftersom de nu vet vad som händer och vad som kommer att 

hända, kan de bättre anpassa sina försäljningsprocesser och sin kundkommunikation 

till den agila rytmen. 

But of course it takes some time to get used to this (method) for us as well because when 
we come to these (vision) meetings they are asking for some input and so on but it has 
taken some time for me anyway to realize that this is the form where I should bring in 
some input. But it’s getting better. We are starting to discuss in Denmark, what ideas do 
we have, where do we want to go with the product and so on before we come up here. 
(DK2) 

Absolut. I Sverige har vi ingen produktutveckling. Däremot så matchar vi 
försäljningsorganisationen på ett bättre sätt att vi inte går ut å säger att nu kommer den 
här funktionen å så kom den inte. Nu vågar man gå ut å säga att den här funktionen 
kommer för man vet att den kommer å komma. Vi samordnar våra funktioner på ett 
bättre sätt. (SE1) 

Beträffande de agila metodernas inverkan på parternas engagemang i relationen hade 

informanterna svårt att se någon dramatisk förändring. En del menade att relationen i 

och med det ökade samarbetet och en tätare kontakt eventuellt ytterligare fördjupats, 

men den allmänna uppfattningen var att relationen redan länge präglats av ett djupt 

engagemang eftersom samarbetet pågått i så många år. 

… tuntuu et aina on ollu sitä sitoutumista. Mut et joo varmaan, kyllä se varmaan lisää 
sitäkin. (FI2) 

I think that when I need support I contact my contacts in Finland and they will take good 
care of me. So I have no problems with connection or to get the support I need. I’m very 
happy with that. (NO2) 
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We had a good collaboration also before these methods. But before this we never knew 
what is going to come so now it’s easier to get… to focus on things. (DK1) 

I tabell 13 presenteras ett sammandrag av exempel på ytterligare citat när det gäller hur 

de interna kunderna ansåg att de agila metoderna påverkat relationsaspekterna i fråga. 

Tabell 13 Sammandrag av de interna kundernas tankar kring löften, stöd, 
processanpassning, förtroende och engagemang i relationen 

 

4.3.4. Agila metoder och värde 

Till slut diskuterades övriga följder, positiva och negativa, som de agila metoderna 

inneburit. Positiva följder, som förbättringar inom kommunikationen och 

utvecklingsprocessens genomskinlighet, kom fram vid flera tillfällen under 

intervjuerna, men också andra aspekter togs upp. En tydlig följd var att de interna 

kunderna nu kan ha en rikare och tydligare kommunikation med sina kunder (partner 

och slutanvändare). Tack vare den korta, regelbundna releasecykeln har de alltid något 

nytt att presentera för sina kunder och de vet vad de kan lova dem. Informanterna 
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uppskattade att deras relation till kunderna på det här sättet blivit bättre och nått en 

mera professionell nivå. Det agila arbetssättet och rytmen gör att de interna kunderna 

även har lättare att planera och samordna sitt arbete och sina interna processer.  

… kun tulee uusia ominaisuuksia niin on sitte aina jotain uutta kerrottavaa asiakkaille ja 
myyjille ja omalle organisaatiolle tasasin välein /…/ Et se läpinäkyvyys kyllä tuo 
semmosta niinku et sä tiedät mitä on tekeillä… on helpompi kertoa sitä eteenpäin sitte 
asiakkaille ja myyjille. (FI2) 

Nu har vi börjat prata mera med varandra och då föder det nya diskussioner så att man 
pratar ännu mera. Så att… de blir en spiral. Aaa, mera kommunikation, lättare att 
samordna och högre kvalitet. Aaa, de det. (SE1) 

I think our customer has a more professional experience with us as well. Because now 
things are planned and described and we are in a process with the software development. 
So we get the information and we can inform our customers. So the relationship between 
us and our customer has become better in some ways because of this. (DK2) 

Things are getting done. We know that things are taken hand of and it’s not a long time 
before it (new feature) will appear in the software. That’s a good thing! (NO2) 

En annan följd som informanterna ofta framhävde var den ökade 

mjukvarukvaliteten. De var rätt eniga om att systemproblemen på fältet minskat 

sedan de agila metoderna togs i bruk och menade att de ofta får höra god respons från 

sina kunder. De norska informanterna påpekade dock att det fortfarande förekommer 

fel med jämna mellanrum och hoppades på ännu färre fel i framtiden. 

Mehän kuullaan paljon niinku myönteisiä asioita tästä laadusta. Kun meillä on vaativia, 
hankalia kohteita, pitkiä kaapeleita, vanhoja kaapeleita, edellisen sukupolven Esa-
keskuksen kanssa ollut monia ongelmia, niin kun me laitetaan FX Net (nykyinen keskus) 
tilalle niin kaikki lähtee, käynnistyy suoraan, eikä tule edes mitään vikoja. (FI3) 

Yes, it has. Better quality and… we don’t have so many bugs as before, that’s my 
experience. (DK2) 

Jag har ett väldigt stort förtroende för att den nya releasen vi får, den fungerar. Och jag 
jobbar ju mot partner som även använder andra fabrikat å dom säger ju att det som e bra 
med esmigrejerna är att dom fungerar. Å de värt hur mycket som helst. (SE2) 

I always thought that the software has been very good software but it’s still some bugs in 
the software. And that’s not a good thing for our customers. I hope we will have a bugfree 
season in 2014. (NO2) 

Då informanterna däremot ombads fundera på eventuella negativa följder som de 

agila metoderna medfört för deras processer hade de svårt att komma på några. En 

aspekt som till slut kom upp var att de ser det agila arbetssättet som ganska strikt, 

metoden måste följas exakt. Då kan det ibland uppstå situationer där de interna 

kunderna t.ex. måste vänta till nästa release för att få ett eventuellt fel korrigerat 
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eftersom releaserytmen måste följas. Med andra ord spontana, så kallade ad hoc–

ärenden, är aningen svåra att baka in i metoderna. 

Kun ne toimii sen systeemin mukaan mikä on aika tiukkakin välillä niin täytyy 
kunnioittaa sitä ja antaa heille työrauha. (FI1) 

Aaa… maybe if you need something else done straight away it’s not that easy to do that 
because you need to follow this method or… Because this is quite, you need to follow this 
quite strictly, I would guess, and not do other things. That’s maybe a drawback. (NO1) 

Nää-ä, jag har väldigt svårt å se att de skulle medföra några problem utan bara positiva 
saker. (SE1) 

I don’t think so. No, I can’t find any negative things about it. (DK2) 

Över lag var informanterna ändå överens om att det agila arbetssättet på ett bättre sätt 

stödjer dem i deras processer och verksamhet. De har nu lättare att uppfylla sitt löfte i 

relationen, att utveckla den lokala brandlarmsverksamheten i sitt respektive land. 

Joo siis kyllähän se sitä hallintaa helpottaa ehdottomasti. Et kun tiedetään mitä on 
meneillään ja tiedetään mitä tulee, on selkeesti julkastu ja dokumentit löytyy, niin 
helpottaa. (FI2) 

Aa-a! Absolut, det gör det. (SE1) 

… if it is an important thing then sometimes we can get a test version of the software to 
show it to the customer that this is going to come. Or I have also received sometimes a 
prerelease where we could test it if this is actually going to solve the problem that we are 
waiting for. (DK1) 

Vad gäller fortsättningen var de interna kunderna totalt eniga om att de agila 

metoderna är det rätta tillvägagångssättet också i framtiden. 

Joo, mun mielestä ehdottomasti. (FI2) 

Yeah, they should definitely continue with this method. The old method… well, that’s old 
fashioned so this is much better. (NO1) 

Yes. I’m quite positive. It’s great. (DK2) 

Det ska man fortsätta med och man ska vidareutveckla dom. Man ska inte stanna upp här 
på den här nivån utan det finns förbättringspotential, absolut. (SE1) 

Men precis som Esmis informanter påpekade också kundinformanterna att man inte 

ska stanna upp här utan konstant utveckla metoderna vidare, både internt inom de 

olika organisationerna och alla tillsammans. Som redan tidigare kommit fram önskar 

de interna kunderna att en kundfokuserad marknadsföringskommunikation byggs upp 

samt att de får mera stöd från Esmis sida för att förstå och lära sig mera om de agila 

metoderna.  
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... meillä on kyllä paljon parannettavaa itellämmekin niin kun näitten asioitten 
tiedottamisessa ulospäin että... mutta kaikki mahdollisuudet nyt on. (FI2) 

I was a little confused about what’s the purpose of these (vision) meetings. For instance 
their updated agenda came what, last night or something, the day before. So it’s a little bit 
late and sometimes when we have to prepare things it’s very, I’m very confused about it. 
What do they want me to do? So maybe it could be a little bit more… yeah, described. 
(DK2) 

Teknisenä tuotekehitysmenetelmänä, läpinäkyvänä, ohjaavana, tuloksia saavana, niin tää 
on äärimmäisen hyvä tapa ja menetelmä. Nyt se seuraava steppi mikä meidän pitäisi 
lähteä yhdessä miettimään on se miten me saadaan siihen se markkinointiviestintä ja 
arvon tuottaminen koska ilman niitä kahta elementtiä niin tämä ei oikeistaan lunasta 
niitä kaikkia odotuksia mitä meillä on näitä tuotteita kohtaan. (FI3) 

Tabell 14 innehåller ett sammandrag av och slutsatser om de interna kundernas syn på 

vilka följder de agila metoderna haft. 

Tabell 14 Sammandrag av de interna kundernas tankar kring övriga följder av införandet 
av de agila metoderna 
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5 ANALYS 

I detta kapitel presenteras en analys av resultaten. Först diskuteras de agila tillfällena 

och vad deras uppkomst inneburit för relationen. Sedan följer en analys i enlighet med 

den struktur som användes under intervjuerna och i kapitel 4. I kapitel 5.6. diskuteras 

de teman som behandlats som en helhet och kapitel 5.7. sammanfattar till slut 

diskussionen i form av svar på avhandlingens forskningsfrågor och därigenom 

avhandlingens syfte, nämligen att analysera hur tillämpningen av agila 

systemutvecklingsmetoder har påverkat relationen mellan Esmi och Esmis interna 

kunder. 

5.1. Betydelsen av de agila tillfällena 

De två agila tillfällena är rätt olika till sin karaktär. De externa sprintgranskningarna, 

som hålls en gång i månaden, handlar om utvecklingsprocessen på kort sikt medan 

visionsmötena, som ordnas var fjärde månad, strävar efter att tillsammans definiera 

den långsiktiga utvecklingsriktningen för brandlarmsystemen. Sprintgranskningarna 

infördes när de agila metoderna infördes, och dessa tillfällen genomförs i dag på ett 

klart och rutinerat sätt. Visionsmötena däremot har införts senare och de två möten 

som observerades för denna studie var först nummer tre och fyra i ordningen. 

Observationerna avslöjade klart att visionsmötena fortfarande söker sin form och ett 

slags godkännande av deltagarna. 

Enligt teorin (Schwaber & Sutherland 2011:11) är syftet med sprintgranskningarna 

att för ledning, kunder och andra intressenter demonstrera det produktinkrement som 

utvecklats under den gångna sprinten för att tillsammans kunna bestämma om nästa 

steg. Detta syfte uppfylls också på Esmis sprintgranskningar. De ger intressenterna 

möjlighet att regelbundet följa med hur utvecklingsprocessen går framåt, vilket betyder 

att sprintgranskningarna är en betydande orsak till den ökade genomskinligheten i 

utvecklingsprocessen, vilket diskuteras mera i följande kapitel där intervjuerna 

behandlas. Men observationerna gav även upphov till andra insikter. 

Eftersom sprintgranskningarna genomförs i en verklig testomgivning kommer de 

interna kunderna fysiskt i kontakt med de demonstrerade egenskaperna; de ser vilka 

knappar man trycker på och hur displayen reagerar på olika kommandon och de kan 

även själva röra vid produkterna. Detta i jämförelse med att de endast per e-post skulle 

få en lista på vilka egenskaper som för tillfället utvecklas. En anmärkningsvärd aspekt 
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är även att sprintgranskningarna varje gång präglades av en mycket lättsam stämning. 

Skämt och skratt observerades ofta och de interna kunderna verkade uppriktigt 

intresserade, till och med ivriga, att se de nya egenskaperna. Det hände också ofta att 

kundrepresentanterna blev kvar efter den egentliga presentationen för att diskutera 

vidare med varandra och med Esmis representanter och för att titta på eventuella nya 

produkter. På det här sättet skapar sprintgranskningarna ännu mera diskussion och 

samtalsämnen, även utöver de egentliga egenskapsdemonstrationerna.  

”Kundsamarbete framför kontraktsförhandligar” lyder en av de fyra huvudprinciperna 

för agila metoder (se appendix 1). Denna huvudprincip ämnar Esmi utveckla i och med 

visionsmötena. Målet är att tillsammans med de interna kundrepresentanterna 

bestämma om ärenden som gäller både långsiktig planering (vision) och kortsiktig 

planering (releaseplanering). Med andra ord vill Esmi att de interna kunderna ska delta 

i diskussionen kring hur produktfamiljen för brandlarmsystemen ska se ut om 2-3 år 

(vision) men också komma med idéer om vad som ska publiceras i nästa release om 

fyra månader (releaseplanering).  

Varje visionsmöte har hittills varit annorlunda. Esmi har provat på olika former och 

sätt för att hitta ett fungerande koncept. De interna kunderna verkade ibland en aning 

försiktiga och passiva under de observerade visionsmötena, men samtidigt märktes att 

de småningom börjar ”godkänna” dessa möten och se dem som värdefulla. Detta 

observerades tydligt under och efter releaseplaneringsworkshopen som ordnades för 

första gången under visionsmötet i januari. Kundrepresentanternas omedelbara 

respons var att visionsmötena småningom funnit en bra struktur och de hoppades att 

workshopen skulle bli en bestående del av mötet. Det är dock ännu för tidigt att se 

dessa tillfällens slutliga roll i sammanhanget, men utvecklingen går i en positiv riktning 

både enligt de interna kunderna och enligt Esmi. 

Hur utnyttjar då parterna sprintgranskningarna och visionsmötena? Man kan säga att 

de agila tillfällena ”öppnat dörren” till produktutvecklingsavdelningen för de interna 

kunderna och skapat genomskinlighet i processen. Dessa tillfällen ger de interna 

kunderna möjlighet att vara i direkt kontakt med utvecklingsteamet, något som aldrig 

skedde tidigare när traditionella metoder användes. De ger dem också chansen att få 

sin röst hörd och att, genom att delta i releaseplaneringen på visionsmötet, se till att 

just deras egenskapsönskemål förverkligas i nästa release. För Esmi däremot ger de 

agila tillfällena möjlighet att av de interna kunderna få kommentarer i realtid och 

regelbundet under utvecklingsprocessen. Att kunderna är aktivt med och deltar i 
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releaseplaneringen betyder ur Esmis synvinkel att kunderna gör en del av jobbet. 

Tidigare skötte man på Esmi allt prioriteringsarbete och alla utvecklingsbedömningar 

själv. Eftersom de interna kunderna är en direkt länk till de lokala marknaderna och till 

slutanvändarna möjliggör deras deltagande i utvecklingsprocessen för Esmi en mera 

optimal och effektiv allokering av resurser. Utöver detta ska den ökade 

genomskinligheten inte begränsas till att vara en positiv följd endast för de interna 

kunderna, den är betydande också internt inom Esmi. Precis som för 

kundrepresentanterna, är sprintgranskningarna ett tillfälle för Esmis egen personal att 

hålla sig uppdaterade under utvecklingsprocessen.   

I enlighet med vad som beskrevs i kapitel 1.3. hoppas Esmi dessutom på att de interna 

kunderna småningom integreras i de agila metoderna så att de alla skulle vara del av en 

gemensam agil kultur. De agila tillfällena spelar en betydande roll för att uppnå detta 

mål. Dessa möten gör att parterna träffas oftare och de lär känna varandra bättre, vilket 

underlättar arbetet med att småningom överföra agiliteten också till kunderna. 

Förutom de ovannämnda syftena med de agila tillfällena är de således samtidigt ett sätt 

för Esmi att marknadsföra de agila metoderna för de interna kunderna. Under de agila 

tillfällena sker med andra ord interaktiv marknadsföring (Grönroos 2006:320) där 

Esmis representanter, inklusive scrumteamet, fungerar som deltidsmarknadsförare 

(Gummesson 1991:60). Deltidsmarknadsförarna på Esmi har i och med de agila 

metoderna en betydligt större roll än tidigare. 

Sammanfattningsvis är betydelsen av de agila tillfällena att de skapat ett strukturerat 

sätt för Esmi och de interna kunderna att kommunicera med varandra. De för parterna 

i relationen samman på ett helt nytt sätt. De gör att parterna träffas ofta, diskuterar 

mera och blir mera involverade i varandras processer. Tillfällena ger de interna 

kunderna möjlighet att aktivt delta och påverka. I och med att Esmi och de interna 

kunderna tidigare träffades sporadiskt en till två gånger om året mot att de nu enligt en 

tydlig struktur träffas betydligt fler gånger, kan man konstatera att dessa tillfällen ökat 

kommunikationen i relationen enormt. Härmed är den första delen av antagandet i 

Relationsmodellen (figur 7) bekräftad: den agila systemutvecklingen har skapat en ny 

interaktionsplattform mellan Esmi och de interna kunderna. 

I de sex följande kapitlen analyseras hela datamaterialet som en helhet enligt 

strukturen i kapitel 4. I nästa kapitel behandlas Esmis och de interna kundernas 

kunskap och uppfattning om de agila metoderna och vad denna kunskapsnivå betyder 

för framgången i verksamheten.  
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5.2. Agila metoder 

Agila metoder innebär inte endast en metod, ett sätt att göra saker på. För att 

framgångsrikt utnyttja agila metoder borde organisationen inte endast arbeta agilt 

utan vara agil, dvs. skapa en agil kultur, en agil livsstil, inom vilken den fungerar. För 

att detta ska vara möjligt krävs god kännedom om metoderna. 

Då informanternas beskrivningar av de agila metoderna speglas mot teorin kan man 

kortfattat konstatera att de har en korrekt förståelse av vad metoderna går ut på. De 

fyra huvudprinciperna som metoderna grundar sig på är individer och interaktioner, 

fungerande programvara, kundsamarbete och anpassning till förändring. Esmis 

informanter lyfte i sina beskrivningar fram aspekter som kommunikationens betydelse, 

genomskinlighet, mjukvarukvaliteten, möjligheten att utföra förändringar osv. 

Kundinformanternas uppfattningar var mera begränsade till själva 

mjukvaruutvecklingsprocessen där små steg, korta cykler och integrerad testning lyftes 

fram. I båda parternas beskrivningar märktes tydligt en agil huvudprincip som fick 

mindre uppmärksamhet, nämligen kundsamarbetet. På Esmi känner de till att detta är 

en aspekt inom agila metoder, men deras beskrivningar under intervjuerna förblev 

ändå rätt tekniska. De interna kunderna, åtminstone största delen av dem, visste inte 

om att kundsamarbete är en betydande del av agila metoder. Detta avslöjades då 

kundinformanterna under intervjuerna fick höra en kort presentation av de agila 

metoderna och då ofta reagerade med ”aj ja?” och ”really?” då kundsamarbetsaspekten 

förklarades.  

De interna kundrepresentanterna hade med andra ord en rätt ensidig och lite ytlig 

kunskap om de agila metoderna. Då detta kopplas ihop med det faktum att otillräckligt 

kundengagemang identifierades som den mest utmanande aspekten och det största 

problemet i agila projekt (Hoda et al. 2011:525), kan ett tydligt problem urskiljas. 

Kundsamarbetet, att kunden verkligen aktivt deltar i utvecklingsprocessen, är 

fundamentalt i agila metoder men Esmis interna kunder känner inte till detta. Under 

intervjuerna kom det fram att man på Esmi ännu inte är nöjd med mängden feedback 

från de interna kunderna, ett aktivare engagemang efterlystes från kundernas sida. De 

konstaterade att de interna kunderna ännu inte anpassat sig till metoderna, vilket 

antyder att de förväntar sig att det sker av sig självt småningom. Esmi har hittills varit 

passiv med att utbilda de interna kunderna i de agila metoderna, vilket förmodligen är 

en orsak till att utvecklingen av metoderna inte gått så snabbt som man önskat. 
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Passivitet är ändå inte den enda orsaken till problemet. En annan orsak är att Esmi 

tydligt är så ”inne” i det agila arbetssättet att de har svårt att se situationen ur de 

interna kundernas synvinkel. Informanterna menade att agiliteten blivit en livsstil för 

dem internt på Esmi. Detta kan orsaka att de tar för givet att alla andra fungerar på 

samma sätt och glömmer bort att de interna kunderna inte är på samma nivå. De har 

räknat med att kundrepresentanternas deltagande i de agila tillfällena räcker för att 

integrera dem i den agila kulturen. Då man sedan tar i beaktande att de agila 

metoderna närmast erbjuder verktyg för utvecklarna, stöder dem i deras dagliga jobb, 

men erbjuder mycket lite stöd för hur kunden framgångsrikt ska klara den utmanande 

rollen den förväntas ha (Martin et al. 2004:10), finns även här en utmaning att fundera 

på.   

För att bygga upp den eftertraktade agila kulturen, den agila livsstilen, tillsammans 

med de interna kunderna vore en aktivare roll från Esmis sida att rekommendera. 

Genom att utbilda kundrepresentanterna aktivare och samtidigt marknadsföra 

metoderna för dem kunde processen börja löpa snabbare och då kunde problem som 

otillräckligt kundengagemang småningom övervinnas. I följande kapitel går 

diskussionen över till att behandla hur kommunikationen i relationen påverkats av de 

agila metoderna. 

5.3. Agila metoder och kommunikation 

De agila metoderna förespråkar öppen och aktiv kommunikation som helst ska ske 

face-to-face. En agil organisation ska således ha en fungerande och flexibel intern 

kommunikation och försöka åstadkomma detsamma externt, med kunderna. I denna 

studie märks den allra största förändring som de agila metoderna medfört just inom 

kommunikationen. Både Esmis och de interna kundernas informanter lyfte fram 

kommunikationen som det område där förändringen varit enorm. 

Men inte endast kommunikationen mellan parterna har påverkats av metoderna utan 

också den interna kommunikationen i de olika organisationerna. Esmis 

informanter beskrev hur de i dag diskuterar betydligt mera med varandra, både 

informella och formella diskussioner, och i olika sammanhang. Detta har gjort att de 

känner sig som en mera enhetlig, genomskinlig organisation. En intressant aspekt som 

kom fram var att också kundorganisationerna, speciellt i Sverige och Danmark, kunde 

se att de agila metoderna påverkat deras interna kommunikation positivt. De menade 

att de nu diskuterar mera sinsemellan och att kommunikationen avdelningar emellan 
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är aktivare. En tänkbar förklaring till detta är att när de interna kunderna deltar i de 

agila tillfällena och förväntas vara aktiva och presentera sitt lands syn på olika ärenden, 

måste de förbereda sig bättre och föra diskussioner med varandra innan och mellan 

mötena för att veta vilken deras gemensamma syn är. Man kunde också se detta som ett 

tecken på att kundorganisationerna småningom, kanske till och med omedvetet, blir 

mer och mer agila i takt med att Esmis agila arbetssätt smittar av sig. 

I den externa kommunikationen, i kommunikationen mellan Esmi och de interna 

kunderna, är förändringen ändå mest uppenbar. Båda parternas informanter var 

överens om att de agila tillfällena spelar en betydande roll. Det är under dessa 

tillfällen som en stor del av face-to-face-kommunikationen i relationen sker. Att med 

hjälp av dessa tillfällen inkludera de interna kunderna och göra processen 

genomskinlig för dem kan ses som en del av den service eller det stöd som Esmi 

erbjuder kunderna. Som tidigare påvisats är de agila tillfällena en del av den agila 

interaktionsplattform som metoderna skapat. Men dessa tillfällen är samtidigt 

serviceprocesser inom vilka Esmi och de interna kunderna kommunicerar i form av 

interaktiv marknadsföring. Dessa tillfällen ger också upphov till ytterligare 

diskussionsämnen utanför de egentliga tillfällena och skapar således en spiral av 

kommunikation, precis som observationerna avslöjade. Som en följd av denna ökade 

interaktion är de interna kunderna nu mera involverade i 

systemutvecklingsprocessen än tidigare och samarbetet är tätare. Parterna känner 

varandra bättre nu i och med den tätare kontakten, och de interna kunderna upplever 

att de agila metoderna skapat ett mera demokratiskt tillvägagångssätt i 

beslutsprocesser. 

Det sker dock kommunikation också utanför de agila tillfällena. Den dagliga 

kommunikationen mellan parterna har blivit effektivare och snabbare. Fler personer 

på Esmi vet nu vad som pågår och kan då direkt svara på de interna kundernas frågor 

och behov. Dessutom har tjat från de interna kunderna om att få fler egenskaper och 

snabbare upphört. En viktig orsak till detta är sannolikt det faktum att 

kundrepresentanterna nu med egna ögon ser vilka resurser som finns och de är med 

om prioriteringsarbetet. De interna kunderna fann dessutom att eftersom alla nu är 

bättre informerade kan parterna under diskussioner koncentrera sig på mera relevanta 

saker än endast kommande tidtabeller eller förfrågningar om kommande egenskaper. 

Man kan säga att den dagliga kommunikationen i dag är av bättre kvalitet än tidigare, 

mera givande för parterna. 
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Utöver de agila tillfällena och den dagliga kommunikationen är också 

releasekommunikationen en viktig del av helheten. Här var båda parterna överens 

om att den förändrats totalt, mot det bättre. Tidigare fanns det nämligen knappt någon 

releaseinformation alls. Den nya, regelbundna, klara och punktliga 

releaseinformationen fick beröm av de interna kunderna och uppfattades som 

värdefull. Releaseinformationen utgör vid sidan av de agila tillfällena och den dagliga 

kommunikationen en viktig del av den agila interaktionsplattformen i relationen. 

Intressant är dock att samtidigt som kommunikationen är det område inom vilket det 

hittills skett de största framstegen, är det samtidigt det område inom vilket den kanske 

största bristen avslöjades. Kundinformanterna efterfrågade mera stöd för en 

marknadsföringskommunikation i samband med releaserna. Den 

releaseinformation som Esmi nu ger ut innehåller nästan enbart teknisk information 

och de interna kunderna har inte nytta av denna information i sin kommunikation 

vidare till sina kunder, utan de måste nu vid varje release på egen hand försöka 

åstadkomma material för att kunna marknadsföra de nya egenskaperna till sina 

kunder.  

Denna svaghet är dock inte en total överraskning för Esmi. Sättet att publicera små 

egenskaper i taget i stället för hela system utgör en utmaning för dem. De måste öva 

och småningom lära sig hur dessa små steg ska kommuniceras ur 

marknadsföringssynvinkel. Men samtidigt märktes under intervjuerna att man på Esmi 

är missnöjd med hur passiva de interna kunderna är med att föra vidare de nya 

egenskaperna till sina kunder. Men hur ska de interna kunderna kommunicera 

egenskaperna vidare då de inte får stöd från Esmi för detta? Detta är åter ett tecken på 

att Esmi förväntar sig för mycket av de interna kunderna. Även om det är de interna 

kundorganisationerna som säljer systemen till slutkunderna är det fortfarande Esmi 

som utvecklar dem. Utvecklandet av en effektiv marknadsföringskommunikation ligger 

utan tvivel i båda parternas intresse och båda parterna borde gemensamt ansvara för 

detta. 

Förutom marknadsföringskommunikationen såg de interna kunderna några andra 

utvecklingsmöjligheter inom kommunikationen. De var mycket nöjda med den ökade 

genomskinligheten och hoppades på att den fortsättningsvis utvecklas t.ex. genom 

effektivare utnyttjande av digitala plattformer och moderna kommunikationsmedel. 

Detta möjliggjorde att de kunde följa med t.ex. en sprintgranskning på distans de 

gånger de inte fysiskt kan närvara. Dessa utvecklingsförslag är i enlighet med Manzo 
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(2002:21) som menar att face-to-face-samarbete i agila metoder är viktigt när det gäller 

avgörande beslut men då face-to-face-kommunikation inte alltid är möjlig ska man 

utnyttja e-post, WebEx-sessioner, videokonferenser etc. Kundinformanterna uttryckte 

också sin än så länge delvis oklara uppfattning om syftet med visionsmötet, vilket också 

märktes under observationerna.   

Införandet av de agila metoderna har sålunda påverkat kommunikationen inom 

relationen enormt. Med tanke på att kommunikationsaspekten är en av de fyra agila 

huvudprinciperna, och därmed viktig för att nå framgång, är detta ett positivt resultat 

som också bekräftar att utvecklingen gått åt rätt håll. De agila metoderna har dock 

skapat ett behov att utveckla en agil marknadsföringskommunikation som går hand i 

hand med den agila produktutvecklingsprocessen. Nedan diskuteras hur övriga 

relationsaspekter påverkats av de agila metoderna. 

5.4. Agila metoder och andra relationsaspekter 

I Relationsmodellen i figur 7 beskrivs relationsbyggandet som en långvarig process som 

drivs framåt av beroendeförhållandet mellan parterna och löfteskonceptet, ömsesidigt 

givande och uppfyllande av löften. Längs med denna process kan med tiden förtroende, 

engagemang och nöjdhet uppstå i relationen ifall den utvecklas på ett för parterna 

tillfredsställande sätt. 

Att Esmis löfte i relationen är kontinuerlig produktutveckling och regelbundna, 

punktliga releaser verkade vara en allmän uppfattning hos båda parternas informanter. 

De var överens om att det skett framsteg här, att Esmi nu bättre kan stå bakom sina 

löften. Kundinformanterna uttryckte sig ofta rätt starkt om att de tidigare ”inte visste 

någonting” men att de nu kan ”lita till 100 %” på att Esmi håller vad de lovar. Det står 

därmed klart att de agila metoderna påverkat kundernas förtroende gentemot Esmi 

på ett förstärkande sätt. Man kan säga att de agila metoderna skapat ett slags trygghet 

hos kundrepresentanterna om att Esmi har läget under kontroll. Det händer 

fortfarande ibland att misstag sker och att fel förekommer, men kunderna litar på att 

Esmi löser också eventuella problem på ett professionellt och gott sätt. Sedan de agila 

metoderna togs i bruk för sex år sedan har Esmi med hög procent lyckats hålla fast vid 

releasedatum, och precis som Ganesan (1994:5) påpekat påverkar upprepade lyckade 

interaktioner förtroendet i relationen positivt. 
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Informanterna hade däremot svårare att tala om de interna kundernas löfte i relationen 

med de exakta orden. De menade att kundorganisationernas roll är att bedriva 

brandlarmsverksamheten på de lokala marknaderna i respektive land. Detta kan 

betraktas som de interna kundernas löfte, trots att kundorganisationerna själva ser det 

mera som sin uppgift eller mission. Frågan om huruvida deras förmåga att sköta denna 

uppgift påverkats av de agila metoderna eller inte kan närmas genom en bedömning av 

om metoderna underlättat arbetet på något vis. Här kommer med andra ord stöd eller 

service in i bilden. De interna kunderna upplevde nämligen enhälligt att det agila 

arbetssättet, jämfört med tiden innan de agila metoderna, bättre stöder deras egen 

verksamhet. De regelbundna, täta releaserna, den ökade kommunikationen och 

genomskinligheten, den höjda mjukvarukvaliteten och ett mera flexibelt tekniskt stöd 

från Esmi sida var aspekter som underlättar de interna kundernas dagliga processer. 

Det kan vara för tidigt att påstå att de interna kunderna nu har lättare att uppfylla sitt 

löfte i relationen, men de agila metoderna har åstadkommit att förutsättningar för det 

nu finns. Den service som Esmi i dag kan erbjuda kundorganisationerna har förbättrats 

på flera sätt även om utvecklingen av marknadsföringsperspektivet förblivit trögt. Detta 

är en positiv utvecklingsriktning med tanke på att god service anses vara nödvändig för 

att relationen ska fortgå och bli långvarig (Berry 2002:61).  

Esmi hade dock svårt att enhälligt konstatera att deras förtroende gentemot de interna 

kunderna förstärkts i och med metoderna. Detta beror sannolikt på att 

engagemanget i relationen från båda parternas sida redan länge varit djupt, parterna 

har alltid förbundit sig till samarbetet på lång sikt. Ett starkt förtroende har varit 

grunden till att ett djupt engagemang byggts upp (Ganesan 1994:5). En annan orsak 

kan vara att Esmi känner att de interna kunderna ännu inte anpassat sig till Esmis agila 

arbetssätt och att man på Esmi inte fullständigt kan lita på att kundrepresentanterna 

aktivt för vidare alla nya egenskaper ut på marknaden. 

Anpassning av processer i samband med de agila metoderna förtjänar därför 

eftertanke och reflektion. Esmis syn på situationen har blivit klar, det ser ut som om de 

suttit och väntat på att de interna kunderna småningom på egen hand anpassar sig till 

det agila arbetssättet. Kunderna, däremot, förklarar att det tar tid för dem att komma in 

i det nya tänkesättet och bli vana vid metoderna. En intressant upptäckt var dock att 

åtminstone en viss anpassning tydligt är på gång inom kundorganisationerna. Detta 

avslöjar kundinformanternas kommentarer om att deras interna kommunikation 

förbättrats och ökat och att de småningom lär sig mer och mer om metoderna. I 
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Danmark hade de till och med funderat på att börja anamma agila metoder i sin dagliga 

interna verksamhet. De interna kunderna har med andra ord kommit en aning längre 

än vad Esmi i själva verket trott, eftersom utvecklingen skett inom områden som inte 

nödvändigtvis syns utåt till Esmi.  

Med tanke på framtiden har detta öppnat en god möjlighet för Esmi att aktivare börja 

utbilda de interna kunderna och marknadsföra metoderna för dem. De interna 

kunderna är uppenbart positivt inställda till de agila metoderna och till att bli mera 

integrerade i processen. De har dessutom gått igenom stora organisationsförändringar 

som de kämpat med under de senaste två åren och lever nu i en stabilare atmosfär. 

Dessa aspekter bidrar tillsammans till att de interna kunderna nu troligen är mera 

mottagliga för ny information och utbildning. I fråga om påståendet om att Esmi hittills 

varit passiv med att utbilda de interna kunderna bör dock tilläggas att de haft fullt upp 

med att utbilda sin egen personal först. Införandet av de agila metoderna innebar en 

enorm förändring för Esmi och processen pågår fortfarande. Esmi är nu i ett stadium 

där organisationen börjar vara ”mogen” att aktivare börja driva de interna kundernas 

integrering i de agila metoderna och det finns energi och resurser för detta. 

De agila metoderna har alltså förbättrat Esmis verksamhet så att de i dag med större 

säkerhet uppfyller sina kundlöften. Detta syns tydligt som ett förstärkt förtroende hos 

de interna kunderna. De interna kunderna upplever i sin tur att de i och med det agila 

arbetssättet får bättre stöd av Esmi inom flera områden och de har därför bättre 

förutsättningar att sköta den lokala brandlarmsverksamheten. Inom 

processanpassningen, som starkt hänger ihop med skapandet av en gemensam agil 

kultur, återstår dock ännu mycket arbete. Följande kapitel behandlar de agila 

metodernas inverkan på värdeskapande i båda parternas processer utifrån de följder 

metoderna haft. 

5.5. Agila metoder och värde 

Service betyder att stödja kundens verksamhet med en uppsättning av resurser och 

interaktiva processer på ett sätt som underlättar värdeskapande för kunden och 

möjliggör värdeskapande för leverantören (Grönroos & Helle 2010:569). Denna 

tankegång fungerar som utgångspunkt för diskussionen i detta kapitel. 

De agila metoderna har skapat en verksamhetsram inom vilken Esmi och de interna 

kunderna möts under interaktiva serviceprocesser i form av sprintgranskningar, 
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visionsmöten, releasekommunikation, daglig kommunikation och tekniskt stöd. Till 

skillnad från situationen tidigare tillåter de agila metoderna kundrepresentanterna att 

delta i utvecklingsprocessen i egenskap av medproducenter, vilket ger dem möjlighet 

att direkt påverka processen. Detta kunde konkret iakttas under de agila tillfällen som 

observerades för studien. Utöver detta erbjuder Esmi andra värdestödjande resurser, 

såsom de fysiska produkterna, brandlarmsystemen inklusive fältenheter, och 

information i form av releaseinformation och annat material. Som en del av dessa 

serviceprocesser publicerar Esmi var fjärde månad nya mjukvaruegenskaper till de 

interna kundernas förfogande. Med hjälp av de agila metoderna ställer Esmi med andra 

ord olika typer av resurser till förfogande som de interna kunderna drar nytta av och 

skapar värde med i sina processer. Värdeskapandet i parternas processer sker alltså 

delvis samtidigt då de kommunicerar inom interaktiva processer. För strukturens skull 

behandlas ändå de två parternas värdeskapande först skilt för sig. 

Värdeskapande i Esmis processer. Efter sex år med agila metoder var det lätt för 

Esmi att peka ut vilka positiva följder metoderna haft. Ökad kommunikation både 

internt och med de interna kunderna, en enhetligare och transparent organisation, höjd 

mjukvarukvalitet samt förbättrad inlärning och utveckling inom organisationen hör till 

dessa positiva följder. Esmi kan nu som en mera strukturerad och enhetlig organisation 

bättre hantera sina kundrelationer, de kan erbjuda de interna kunderna bättre, 

snabbare och flexiblare stöd. I och med de agila metoderna vet hela organisationen vad 

som pågår och kundkontakten är därför inte begränsad till ett fåtal personer. I dag har 

till och med scrumteamet regelbunden, direkt kontakt med kundrepresentanterna. 

Antalet kontaktytor mellan Esmi och de interna kunderna har ökat, vilket bidrar till det 

ökade stödet. Att kundgränssnittet blivit större är dock en logisk följd av att kunden 

börjar delta i produktutvecklingsprocessen (Grönroos 2006:326). 

Att de agila metoderna fört Esmi och de interna kunderna närmare varandra har 

åtminstone delvis effektiverat Esmis interna processer. Kunderna är nu involverade i 

systemutvecklingsprocessen, de deltar bl.a. i prioriteringsarbetet och lämnar värdefull 

feedback direkt från marknaderna. Detta möjliggör för Esmi effektivare allokering av 

resurser då deras resursbeslut inte längre endast baserar sig på egna uppskattningar. 

Utöver detta har kvaliteten på den mjukvara som Esmi utvecklar ökat, vilket är en av de 

mest betydande förändringarna. Denna kvalitetsutveckling betyder att eftersom 

mängden fel i mjukvaran minskat, använder Esmi i dag betydligt mindre tid på 

korrigeringsarbete, så kallade bugfixar, än tidigare. Då detta samtidigt betyder att 
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mindre tid behöver läggas ned på manuell testning är följden att Esmi sparar in tid och 

resurser som sedan kan utnyttjas för annat. På det här sättet, via tätare och bättre 

kundkommunikationsprocesser och höjd mjukvarukvalitet, har de agila metoderna 

möjliggjort ökat värdeskapande i Esmis processer inom den tekniska 

värdedimensionen. 

Dessa positiva följder har lett till att de interna kundernas förtroende för Esmi har 

förstärkts. Samtidigt kan kommentarerna om att Esmis och de interna kundernas 

representanter i och med det agila arbetssättet lärt känna varandra ännu bättre tolkas 

som en viss bekvämlighet som underlättar interaktionsprocesserna. Det skapade värde 

i Esmis processer som dessa faktorer representerar tillhör den erfarenhetsbaserade 

värdedimensionen.   

Eftersom inga monetära mått använts eller analyserats i denna studie kan inga exakta 

slutsatser dras om värdeskapandet inom den ekonomiska värdedimensionen. Man kan 

dock spekulera. Ju bättre och mångsidigare stöd Esmi kan erbjuda de interna 

kunderna, desto bättre blir sannolikt både Esmis och de interna kundernas resultat. 

Detta på grund av att Esmis ekonomiska resultat är beroende av hur mycket 

kundorganisationerna lyckas sälja av Esmis system, eftersom Esmi inte själv säljer sina 

system till slutkunderna. Det här är ändå en aspekt som borde studeras på lång sikt 

under en period på flera år. En annan tanke gällande den ekonomiska 

värdedimensionen är att de resurser som frigörs som resultat av det minskade 

testnings- och korrigeringsbehovet och som sedan i stället kan användas på utveckling 

av nya egenskaper eventuellt också på lång sikt kan synas i resultatet. 

Värdeskapande i de interna kundernas processer. De interna kunderna fann 

att den förbättrade kommunikationen mellan dem och Esmi och den skapade 

genomskinligheten och strukturen i utvecklingsprocessen haft direkta positiva följder i 

deras egna processer. De kan nu föra en rikare och mera strukturerad kommunikation 

med sina kunder eftersom de alltid har något nytt att visa dem, de vet vad de kan lova 

dem, de har lättare att besvara förfrågningar och de kan erbjuda dem mångsidigare 

tekniskt stöd. Som några av kundinformanterna beskrev det har de interna kundernas 

kundrelationer blivit bättre inom detta område. Kundorganisationerna kan fungera på 

ett mera professionellt och strukturerat sätt med sina partner och slutkunder. 

Att de interna kunderna nu vet vad som kommer att hända och när ger dem arbetsro, 

vilket gör att de i god tid kan planera sina egna releaser och förbereda material för dem. 
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Utöver detta märkte de interna kunderna också att de agila metoderna skapat mera 

kommunikation hos dem internt. Som resultat av dessa två aspekter har de interna 

kundorganisationerna bättre förutsättningar att samordna sina interna processer, 

vilket i sin tur utgör en god utgångspunkt för dem att hantera sina kundrelationer 

precis som nyss diskuterades. 

Utöver dessa faktorer lyfte kundinformanterna fram den ökade mjukvarukvaliteten 

som en värdefull följd. De vet för det första att utvecklingen framskrider hela tiden, då 

genomskinligheten gör att de kan följa processen med egna ögon. De har för det andra 

nu färre problem med brandlarmsystemen på fältet, hos slutkunderna, vilket på samma 

sätt som för Esmi sparar tid och resurser. Kundorganisationerna behöver inte längre i 

samma grad använda resurserna inom sina tekniska stödfunktioner till att korrigera fel 

och lösa problem. Detta är ”värt hur mycket som helst”, som en av de svenska 

kundinformanterna uttryckte det, eftersom det påverkar slutkundernas förtroende för 

kundorganisationerna och förbättrar deras image. På det här sättet, via förutsättningar 

till bättre kundrelationer, möjligheter till effektivare interna processer, och en högre 

systemkvalitet, har de agila metoderna stött eller underlättat ökat värdeskapande i de 

interna kundernas processer inom den tekniska värdedimensionen. 

Beträffande ökat värdeskapande inom den erfarenhetsbaserade värdedimensionen 

gäller samma resonemang som för Esmi, nämligen ökat förtroende i relationen och 

sannolikt högre bekvämlighetsgrad inom interaktionsprocesser. Till denna dimension 

hör också kundinformanternas spekulationer kring att deras kunder nu är nöjdare med 

dem i och med den ökade systemkvaliteten och den regelbundna releasecykeln. De 

gjorde dessa antaganden utifrån den positiva respons som partner och slutkunder gett 

dem. Men eftersom slutkunderna inte inkluderades i denna studie förblir dessa tankar 

endast antaganden. Över lag kan slutligen konstateras att de interna kunderna klart 

upplever att de i dag, sex år efter att de agila metoderna infördes, är i en bättre 

situation än innan metoderna infördes, vilket är ett tecken på värdeskapande 

(Grönroos 2011:242-243). 

Bland de få negativa följder som Esmis och de interna kundernas informanter tog 

upp ingick ingenting som direkt kan tänkas minska eller förstöra värdeskapandet för 

parterna. Esmi uttryckte närmast bekymmer för att de interna kunderna inte ännu är 

tillräckligt integrerade i de agila metoderna, men tog problemet som en utmaning som 

kräver arbete. De interna kundernas upptäckt om att skötseln av små spontana ad hoc-

ärenden försvårats i och med den strikta strukturen som de agila metoderna skapat är i 
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förhållande till de positiva följderna ett rätt litet bekymmer. Men det är trots allt en 

fråga som Esmi bör beakta och tillsammans med kundrepresentanterna försöka hitta 

en lösning på. 

Även om det inom de agila metoderna finns områden som kräver mycket utveckling var 

alla informanter överens om att Esmi definitivt ska fortsätta att tillämpa dem. Att de 

interna kunderna uttryckte att de i dag är nöjdare med både produkterna och 

verksamhetsprocessen än tidigare tyder på att de agila metoderna påverkat även 

kundnöjdheten positivt. 

De agila metoderna har således förändrat Esmis sätt att fungera mot en mera 

serviceorienterad verksamhet i enlighet med Grönroos (2006) servicelogik. De agila 

metoderna har skapat en verksamhetsmodell inom vilken värdestödjande 

serviceprocesser och resurser kopplats samman i en integrerad, strukturerad helhet. 

Som ett resultat av detta får den värdegenererande processen mera utrymme och 

uppmärksamhet än tidigare. Det finns i dag en större potential för värdeskapande i 

båda parternas processer. 

I slutet av kapitel 5.1. bekräftades den första delen av antagandet i Relationsmodellen. 

Som en gemensam slutsats för hela diskussionen i kapitel 5 hittills kan också den andra 

delen av antagandet, och därmed antagandet i sin helhet, bekräftas: den agila 

systemutvecklingen har skapat en ny interaktionsplattform mellan Esmi och de interna 

kunderna och den påverkar på det sättet relationen mellan dem och bidrar till 

värdeskapandet i båda parternas processer. 

5.6. De agila metodernas outnyttjade potential 

Utifrån de insikter och slutsatser som diskuterats i de tidigare kapitlen kan man 

konstatera att Esmi gjort ett stort jobb med att lyckas genomföra en så stor förändring 

som att införa en helt ny metod och ett nytt arbetssätt. Förändringen har krävt flera år 

och pågår fortfarande. Flera positiva konsekvenser och effekter kan redan i dag 

identifieras. Det finns ändå inte skäl för Esmi att luta sig tillbaka och beundra vad de 

åstadkommit. Att de agila metoderna nu på det teknologiska planet rullar på rätt 

smidigt inom produktutvecklingen bekräftades i denna studie, men samtidigt 

avslöjades en ny utmaning, nämligen behovet att ta itu med de brister som för tillfället 

hindrar att den potential för värdeskapande som göms bakom de agila metoderna 

utnyttjas fullt ut.  
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Två nämnvärda brister av denna typ identifierades, för det första den svaga 

marknadsföringskommunikationen i samband med releaser och för det andra de 

interna kundernas otillräckliga engagemang eller integrering i de agila metoderna. 

Varför försvårar dessa aspekter värdeskapandet?  

Beträffande kundernas otillräckliga engagemang har det konstaterats att de agila 

metoderna är konstruerade så att de kräver kundens aktiva involvering i processen för 

att bästa möjliga resultat ska kunna nås. Detta baserar sig på att 

kundrepresentanternas aktivitet och tillgänglighet upprätthåller metodernas 

anpassningsbarhet till förändringar, vilket utgör en av de fyra agila huvudprinciperna. 

När kunden deltar aktivt under hela processen kan han eller hon direkt märka 

eventuella fel eller missförstånd i mjukvaran. Esmi anser att de inte nu får tillräckligt 

med respons i realtid från de interna kunderna, vilket skapar en viss osäkerhet internt 

om huruvida de koncentrerar sig på rätta saker och huruvida deras produktutveckling 

svarar mot marknadens krav och behov. 

Som resultat av att Esmi och de interna kunderna ännu inte totalt integrerats i en agil 

process är parternas processer inte optimalt anpassade, vilket försvårar 

värdeskapandet. De interna kunderna lever nämligen inte enligt en agil livsstil som 

Esmi gör, de är inte på samma sätt agila som Esmi. Även om målet är att de interna 

kundernas egna releasecykler ska vara anpassade till Esmis releasecykel finns 

fortfarande ett gap, de lever inte helt i samma rytm. De nya egenskaper som Esmi 

publicerar var fjärde månad når sålunda inte marknaderna så fort som Esmi skulle 

önska. Men enligt vad som diskuterades i kapitel 5.4. finns det tecken på att anpassning 

skett och att arbetet inte längre är helt i startgroparna. Att anpassa processerna så att 

värdeskapande hos båda parterna möjliggörs är dock något som Esmi och de interna 

kunderna måste arbeta med tillsammans (Grönroos & Helle 2010:568). 

Esmi står med andra ord inför utmaningen att starkare övertyga de interna kunderna 

om det agila arbetssättets goda möjligheter och på det sättet aktivera dem och 

möjliggöra processanpassning i högre grad. Att genom utbildning i och marknadsföring 

av de agila metoderna öka förståelsen av dem hos de interna kunderna kunde 

underlätta arbetet. Detta skulle bidra till att de interna kunderna skulle förstå varför 

det är viktigt att de är aktiva och involverade, vilket sannolikt skulle höja deras 

motivation. De har än så länge en rätt ensidig och ytlig kunskap om metoderna, vilket 

intervjuerna avslöjade. Under intervjuerna märktes också tydligt att de 

kundinformanter som aktivt deltar i så många agila tillfällen som möjligt också starkare 
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känner att de är involverade och har möjlighet att påverka. Detta ger dem tydligt en 

positiv känsla jämfört med att de ansåg att Esmis verksamhet tidigare var en aning 

hemlighetsfull, då de inte fick delta i processer.  

När det gäller den hittills svaga marknadsföringskommunikationen och dess 

inverkan på värdeskapandet kan det konstateras att studiens resultat antyder att utan 

en fungerande agil marknadsföringskommunikation kan det goda arbete som Esmis 

produktutveckling gör delvis bli outnyttjat, eftersom man inte lyckas kommunicera 

värdet och nyttan av mjukvaruegenskaperna vidare. Att Esmis produktutveckling med 

hjälp av de agila metoderna lyckats höja kvaliteten på sitt arbete har Esmi konkret 

kunna följa upp med hjälp av ett kvalitetsindex. Denna goda utveckling utnyttjas inte 

för tillfället på bästa möjliga sätt eftersom nya egenskaper inte stöttas med en relevant 

kommunikationsstrategi. De interna kunderna skulle behöva stöd från Esmi för att ta 

fram stödmaterial och för att bygga upp en kommunikationsstrategi i syfte att 

möjliggöra effektivare försäljning av systemen.  

Esmi har hittills varit aningen passiv med att skapa och genomföra 

marknadsföringsaktiviteter. De har lagt en stor del av ansvaret på 

kundorganisationerna. Med tanke på att det är Esmis produkter, det är de som 

utvecklar dem, känns det logiskt att huvudansvaret för marknadsföringen borde ligga 

på Esmi. I och med att Esmi kan sina produkter bättre än någon annan medan 

kundorganisationerna har den bästa kännedomen om de lokala marknaderna, kunde 

en lösning vara att i samarbete utveckla en agil marknadsföringskommunikation och på 

det sättet tillsammans tackla utmaningen. På detta sätt skulle den agila tekniska 

releasecykeln kompletteras av en agil marknadsföringskommunikation, vilket skulle 

skapa en mera mättad agil helhet. Detta skulle gynna både Esmi och de interna 

kunderna.  

Förespråkarna för agila metoder anser att fungerande programvara är det främsta 

måttet på framsteg inom metoderna (Beck et al. 2001). Denna faktor är utan vidare 

fundamental och viktig med tanke på värdeskapandet. Men det finns potential för mer. 

Ett företag som Esmi, som ämnar tillämpa de agila metoderna som en övergripande 

verksamhetsmodell, som en strategi, bör ta ett mera holistiskt perspektiv. Ett ökat 

engagemang från de interna kundernas sida och därigenom bättre anpassade processer 

samt utvecklingen av en agil marknadsföringskommunikation skulle vara två steg mot 

att komma åt den outnyttjade potential som de agila metoderna kan erbjuda. Detta 

skulle inte betyda mera värde för endast den ena parten, utan båda parterna skulle ha 
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nytta av dessa åtgärder. Det skulle möjliggöra fortsatt ökat värdeskapande för Esmi och 

underlätta fortsatt ökat värdeskapande för de interna kunderna.  

5.7. Sammanfattning 

Syftet med denna avhandling är att analysera hur tillämpningen av agila 

systemutvecklingsmetoder har påverkat relationen mellan Esmi och Esmis interna 

kunder. I samband med analysen av studiens resultat har Relationsmodellens 

antagande redan bekräftats, nämligen att den agila systemutvecklingen har skapat en 

ny interaktionsplattform mellan Esmi och de interna kunderna och påverkar på det 

sättet relationen mellan dem och bidrar till värdeskapandet i båda parternas processer. 

Resultaten visar att de agila metoderna påverkat alla tre delområden i 

Relationsmodellen (se figur 8) och att de därmed haft en rätt omfattande inverkan på 

relationsprocessen mellan Esmi och de interna kunderna. De viktigaste och mest 

uppenbara resultaten finns införda i Relationsmodellen i figur 10. För att ytterligare 

klargöra slutsatserna i denna studie och för att visa att syftet nåtts presenteras nedan 

sammanfattande svar på avhandlingens tre forskningsfrågor. 

Forskningsfråga 1: Hur upplever Esmi och de interna kunderna att de agila 

metoderna har påverkat relationen mellan dem? 

Den största förändringen har skett inom kommunikationen mellan parterna. De agila 

metoderna har skapat en ny interaktionsplattform i relationen, bestående av de agila 

tillfällena, releaseinformationen och den dagliga kommunikationen, vilket gjort att 

Esmi och kundorganisationerna är mera integrerade i varandras processer. 

Utvecklingsprocessen är i dag genomskinlig och beslutsprocesserna mera 

demokratiska. Som ett resultat av dessa förändringar kan Esmi erbjuda bättre och 

mångsidigare stöd åt de interna kunderna, medan Esmi i sin tur får värdefull 

information från de interna kunderna. Detta har, tillsammans med det faktum att Esmi 

med hjälp av den agila systemutvecklingsprocessen lyckats höja kvaliteten på den 

mjukvara de utvecklar och samtidigt hålla fast vid utlovade releasedatum, lett till att 

förtroendet i relationen ökat.  

Slutsats: De agila metoderna har skapat en bredare, öppnare och mångsidigare 

interaktionsplattform mellan parterna och möjliggjort högre systemkvalitet, vilket 

betytt positiva följder för relationen. 
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Figur 10 Relationsmodellen inklusive studiens viktigaste resultat
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Forskningsfråga 2: Vad är enligt Esmi och de interna kunderna 

bättre/sämre nu jämfört med innan de agila metoderna infördes? 

Till de mest betydande faktorer som är bättre nu hör mera och mångsidigare 

kommunikation mellan parterna, ökad genomskinlighet i utvecklingsprocessen, 

regelbundna releaser (sällan förseningar) och högre mjukvarukvalitet.  

Ingenting var enligt parterna direkt sämre nu, men några betydande utmaningar som 

kräver utveckling identifierades. 

Slutsats: De agila metoderna underlättar ökat värdeskapande för 

kundorganisationerna och möjliggör ökat värdeskapande för Esmi. Utmaningarna 

utgörs av behovet av att bygga upp en starkare gemensam agil kultur och att 

utveckla en agil marknadsföringskommunikation. 

Forskningsfråga 3: Har implementeringen av de agila metoderna 

förbättrat Esmis interna kundrelationer? 

Den förbättrade service som Esmi i dag kan erbjuda kundorganisationerna underlättar, 

effektivare än tidigare, de interna kundernas värdeskapande i sina processer. 

Kundorganisationerna upplever att de är i en bättre situation nu än innan de agila 

metoderna infördes. De har bättre förutsättningar för och möjligheter till att hantera 

sina kundrelationer. Detta har gjort att kundnöjdheten i relationen mellan Esmi och de 

interna kunderna ökat. 

Slutsats: Implementeringen av de agila metoderna har förbättrat Esmis interna 

kundrelationer. 

Syftet med denna avhandling är därmed nått. I nästa kapitel följer slutligen en 

avslutande diskussion inklusive implikationer och förslag till fortsatt forskning. 

 

 

 

 

 



 

 

104 

6 DISKUSSION 

I detta kapitel förs en avslutande diskussion där forskningsämnets karaktär, inklusive 

aktualitet och relevans, tas upp. Därefter diskuteras både teoretiska implikationer och 

företagsimplikationer utgående från studiens resultat. Avslutningsvis riktas blicken 

mot framtiden och förslag till fortsatt forskning behandlas. 

Systemutveckling känns till en början som ett avlägset, ointressant och irrelevant 

område för en marknadsförare. Systemutveckling och marknadsföring känns vidare 

som två områden som inte samverkar sinsemellan. Ur en snäv, stereotyp synvinkel ser 

marknadsförare systemutvecklare som tekniska, icke-kundorienterade professionella, 

medan systemutvecklare ofta anser att marknadsföring är slöseri med tid. De agila 

systemutvecklingsmetoderna har fört dessa två områden närmare varandra och skapat 

en kundorienterad systemutveckling. Denna koppling kan identifieras redan då man 

läser det agila manifestet och ser att ”kundsamarbete” är en av huvudprinciperna, även 

utan att man vet desto mera om systemutveckling. Samarbete innebär relationer i 

någon form, vilket i sin tur innebär en direkt koppling till marknadsföring. 

De agila metoderna, i den form vi förstår dem i dag, uppkom i början av 2000-talet. 

Under det årtiondet fick de snabbt fotfäste inom IT-världen och deras popularitet 

fortsätter att växa än i dag. Under 2012 meddelade 84 % av företagen i IT-branschen 

att de tillämpar någon form av agil metod i sin systemutveckling (VersionOne 2013). 

Det verkar således inte vara fråga om en övergående inriktning, utan snarare om ett 

antal metoder som etablerat sig som det främsta tillvägagångssättet inom 

systemutveckling. Det är fråga om en megatrend som under de senaste tre åren även 

börjat sprida sig till andra discipliner och branscher. Till exempel Scrum tillämpas 

redan som projekthanteringsmetod inom projekt som inte har någonting att göra med 

systemutveckling. Också inriktningen ”agil marknadsföring” (eng. agile marketing) har 

uppkommit och skapar aktiv diskussion inom de sociala medierna. 

Ämnet är alltså utan tvekan högst aktuellt och spännande. Att ur ett 

forskningsperspektiv koppla ihop agila metoder och marknadsföring är också relevant, 

vilket resultaten i denna studie visar. Studien bekräftade ytterligare den kritik som 

riktats mot de agila metoderna när det gäller deras fokusering på främst tekniska 

faktorer. Metoderna kräver kundsamarbete som en väsentlig framgångsfaktor, men 

tilldelar detta område ingen eller föga uppmärksamhet ur varken teoretisk eller 

praktisk synvinkel. Denna avhandling strävar efter att bidra till att fylla detta gap.  
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Resultaten i denna avhandling visar att de agila metoderna ställer nya krav också på 

marknadsföringskommunikationen. För att skapa en integrerad fungerande helhet 

måste marknadsföringen, för att stödja den tekniska utvecklingsprocessen, anpassas till 

det agila arbetssättet.  Utan en agil marknadsföringskommunikation blir en del av den 

potential som de agila metoderna har outnyttjad. En annan väsentlig upptäckt var att 

också kunderna behöver utbildning i hur de ska gå till väga när agila metoder används. 

Detta för att skapa en gemensam förståelse och möjliggöra processanpassning, vilket är 

en essentiell aspekt för att möjliggöra värdeskapande för båda parterna. 

Studiens resultat ger ändå över lag en positiv uppfattning om hur agila metoder 

påverkar kundrelationer. I Esmis fall kan detta sammanfattas som att företaget tack 

vare de agila metoderna blivit ett mera serviceinriktat företag där de interna kunderna 

känner att de är i en bättre situation i dag än för sex år sedan när metoderna infördes.    

6.1. Teoretiska implikationer 

Syftet med denna avhandling är att analysera hur tillämpningen av agila 

systemutvecklingsmetoder har påverkat relationen mellan Esmi och Esmis interna 

kunder. Forskningsområdet är nytt, det finns ytterst få tidigare undersökningar inom 

området. Denna avhandling bidrar till att fylla detta forskningsgap med teoretiska 

kontributioner som är nyttiga både för marknadsföringsforskning och för forskning i de 

agila metoderna. Studiens teoretiska kontribution är av två slag. 

För det första fungerar denna avhandling som en förstärkande, kompletterande studie 

till tidigare forskning inom ämnet. I de få tidigare studier relaterade till 

forskningsområdet som utförts kom man fram till att kundens roll i tre XP-projekt var 

betydligt mer utsatt för press än utvecklarnas eller andra projektdeltagares roll och att 

kunderna därför behöver mera stöd och vägledningen i de agila metoderna (Martin et 

al. 2004), att hundraprocentigt deltagande i ett XP-projekt från kundens sida är 

kostsamt, svårt och utmanande och därför bör ifrågasättas (Koskela & Abrahamsson 

2004) och att Scrum påverkat kundnöjdheten positivt så att kunderna var nöjdare med 

den utvecklade mjukvaran, att de var mer involverade i utvecklingsprocessen och att de 

över lag tyckte om de förändringar som implementeringen av Scrum medfört (Mann & 

Maurer 2005). 

Alla ovan uppräknade resultat fick stöd av resultaten i denna studie. Esmis interna 

kunder är i dag nöjdare med den utvecklade mjukvaran, de känner sig mera 
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involverade i utvecklingsprocessen och är över lag positivt inställda till de förändringar 

metoderna medfört. I Esmis fall var dock aldrig hundraprocentigt deltagande från 

kundens sida ett mål, och studiens resultat antyder att detta inte heller vore nödvändigt 

i Esmis fall. Däremot visade resultaten, i enlighet med de tidigare studierna, att de 

interna kundernas involvering i utvecklingsprocessen är fundamental och därför kräver 

ytterligare insatser i form av vägledning och utbildning. 

För det andra bidrar denna avhandling med ny kunskap och ny teori, relevant för både 

marknadsföring och agila metoder.  I kapitel 2 tas en modell fram, Relationsmodellen, 

som kopplar ihop agila metoder och ett relationsmarknadsföringsperspektiv på ett helt 

nytt sätt. Att betrakta agila metoder som en interaktionsplattform i affärsrelationen och 

därigenom som en värdemöjliggörare erbjuder ett nytt teoretiskt perspektiv. De agila 

metoderna visade sig på det här sättet ha en bredare, mera omfattande påverkan på 

Esmis verksamhet och därmed på Esmis kundrelationer. Förändringarna begränsades 

ingalunda endast till faktorer kring själva systemutvecklingsprocessen, utan relationen 

mellan Esmi och de interna kunderna var över lag mera serviceorienterad, av vilket 

följer att både Esmi och de interna kunderna nu är i en bättre situation än innan 

metoderna infördes. Att förtroendet i relationen ökat som ett resultat av detta var också 

ny kunskap som inte kommit fram i tidigare forskning.  

Är dessa teoretiska kontributioner generaliserbara? Då man studerar ett fenomen, 

vilket är fallet i denna avhandling, är målet med ett ändamålsenligt urval att skapa djup 

förståelse av fenomenet i fråga, inte att kunna göra empiriska generaliseringar (Patton 

2002:40). Då studien gäller ett specifikt fall anses de teoretiska kontributionerna likaså 

ofta vara närmast kontextbundna, inte generella (Gummesson 2000:84). Detta betyder 

att denna avhandling bidrar med kunskap som främst är tillämpbar inom den 

studerade kontexten, företaget Esmi. Men även om kunskapskontributionen är 

kontextspecifik behöver det inte betyda att slutsatserna inte är av nytta också i andra 

sammanhang, som t.ex. inom företag med liknande situation och omgivning 

(Gummesson 2000:90; Yin 2013:40). Relationsmodellen, till exempel, illustrerar en 

relationsprocess med hjälp av generellt accepterade teorier kring relationsbyggande. 

Att de agila metoderna skapat en interaktionsplattform inom relationsprocessen 

baserar sig inte endast på Esmis agila metod utan också på de allmänna agila 

principerna bakom metoderna. Modellen kan därför anses vara tillämpbar i eller 

modifierbar för andra företag med liknande kontexter. Andra resultat som denna studie 

kommit fram till är högst antagligt mera kontextbundna, men de kan betraktas som 
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riktlinjer, lärdomar och stöd för andra företag och för fortsatt forskning. I nästa kapitel 

diskuteras en del lärdomar som Esmi och andra företag kan ha nytta av. 

6.2. Företagsimplikationer 

De agila metoderna har fört med sig flera positiva förändringar och inneburit en positiv 

utvecklingsriktning för Esmis kundrelationer. Men som resultaten och analysen i denna 

studie visar finns det oftast förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Nedan tas fyra 

implikationer upp som antas vara nyttiga för både Esmi och andra likartade företag. 

Ge inte upp. Att införa agila systemutvecklingsmetoder i ett företag där traditionella 

systemutvecklingsmetoder tidigare använts är en enorm förändring för organisationen. 

Det är fråga om en förändring som kräver mycket arbete, tålamod och resurser. 

Övergångsperioden tar flera år och kan ge upphov till motstånd från personalen. Inom 

brandlarmsverksamheten på Esmi har de agila metoderna på sex år införts rätt 

framgångsrikt, men t.ex. inom passerkontrollverksamheten finns det fortfarande stora 

anpassningsproblem. Men det gäller att inte ge upp trots det, för det verkar som om 

”avkastningen” på de investerade resurserna är värd besväret och arbetet. Införandet av 

agila metoder kan leda till förbättringar inom olika områden, inte minst inom 

kundnöjdheten, något som borde vara guld värt för vilket företag som helst. Resultaten 

i denna studie visar dessutom att de agila metoderna har en större förbättringspotential 

än vad man först kunde förvänta sig. 

Utbilda kunderna. Med tanke på att det i studien är fråga om en 

mjukvaruutvecklingsmetod handlar det om IT-företag eller om andra företag där 

mjukvara utvecklas i ett visst syfte. Denna typ av företag kan vara relativt tekniskt 

orienterade, där fokus på den tekniska kvaliteten prioriteras högst och kundfokus 

hamnar lägre ner på prioritetslistan. De agila metoderna förlorar en stor del av sin 

potential ifall kundsamarbetsaspekten glöms bort. Denna implikation hänför sig därför 

till målet att verkligen få kunderna involverade i systemutvecklingsprocessen. Det är 

där en av de agila metodernas styrka ligger, i intensivt samarbete. Genom att utbilda 

kunderna inom agila metoder ökar deras förståelse av dem och de inser betydelsen av 

sitt engagemang. Detta främjar också byggandet av den gemensamma agila kulturen. 

Satsa på processanpassning. I Esmis fall var processanpassningen mellan parterna 

inte optimal och led av för lite uppmärksamhet. De agila metoderna betonar 

kommunikation, interaktion och kundsamarbete. De fungerar bäst när 
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kommunikationen mellan alla parter är smidig så att även processer kan anpassas till 

varandra på ett smidigt sätt. Processanpassningen är en essentiell faktor i den 

värdegenererande processen och enligt denna studie en faktor som delvis kan förhindra 

värdeskapande, ifall ingen anpassning sker. Denna implikation hänger nära ihop med 

den föregående, eftersom det också här kan hjälpa att utbilda de inblandade parterna 

för att visa betydelsen av processanpassningen. Men, enligt vad som påpekats tidigare, 

handlar detta inte enbart om kunskap och förståelse. En stor förändring som 

införandet av nya arbetsmetoder fordrar också tid för de inblandade att först 

personligen vänja sig vid och ta in allt det nya. 

Ta ett mera holistiskt perspektiv. Slutligen kan det vara belönande att ta ett mera 

holistiskt perspektiv vid hanteringen och bedömningen av de agila metoderna som ett 

arbetssätt. Att se metoderna som endast ett sätt att utveckla mjukvara stänger flera 

dörrar. Som resultaten i denna studie visar finns det skäl att integrera de agila 

metoderna med ett för företaget lämpligt marknadsföringsperspektiv. Se inte den agila 

systemutvecklingen och marknadsföringskommunikationen som två separata, av 

varandra oberoende, processer utan i stället som två processer som kompletterar och 

stöder varandra. I Esmis fall har det agila arbetssättet påverkat t.ex. uppfyllandet av 

löften, förtroendet och kundnöjdheten i relationen positivt. Dessa koncept är 

synnerligen relevanta inom relationsmarknadsföring och de refererade resultaten kan 

tänkas fungera som bevis på hur de agila metoderna och marknadsföringsaktiviteter 

påverkar varandra gynnsamt. Att verkligen integrera det agila arbetssättet och 

marknadsföring kunde leda till ökat värdeskapande för de inblandade. Denna 

tankegång är vidare starkt sammankopplad med diskussionen kring att skapa en agil 

kultur som är gemensam för alla parter, inte endast inom produktutvecklingen.  

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Enligt diskussionen i kapitel 6 är forskningsområdet i denna studie aktuellt, relevant 

och relativt nytt. De agila metoderna är numera ett tillvägagångssätt i ett stort antal 

företag som utvecklar mjukvara. Med tanke på dessa aspekter finns sannolikt ett stort 

antal företag som arbetar med att tackla liknande utmaningar som Esmi i fråga om 

utvecklingen av det agila arbetssättet. Fortsatt forskning kring ämnet skulle gynna alla 

företag som tillämpar agila metoder eller som överväger att göra det. Nedan 

presenteras några förslag till viktiga forskningsämnen inom området. För att beskriva 

förslagen används exempel ur denna studie. 
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Avhandlingen visar att de agila metoderna haft en positiv inverkan på värdeskapandet 

för både Esmi och de interna kunderna. Ifall värdeskapandet indelas i tre dimensioner i 

enlighet med Grönroos & Helle (2010:572) har denna studie kunnat påvisa ökat 

värdeskapande inom den tekniska och den erfarenhetsbaserade värdedimensionen. Det 

finns tecken på att ökat värdeskapande skett även inom den ekonomiska 

värdedimensionen, men eftersom inga monetära eller numeriska mått använts i denna 

studie faller den värdedimensionen utanför ramen för studien. Därför är ett förslag till 

fortsatt forskning att gå ett steg vidare och analysera värdeskapandet med monetära 

mått för att se om de agila metoderna påverkar företagens resultat. Esmi har till 

exempel kunnat mäta att antalet fel i den publicerade mjukvaran minskat betydligt 

sedan de agila metoderna togs i bruk. Det skulle vara intressant och värdefullt att mäta 

det ekonomiska värdet av de kostnadsbesparingar som detta eventuellt föranlett. 

Likaså vore det intressant att se vilken ekonomisk nytta de interna kunderna eventuellt 

får som ett resultat av den ökade mjukvarukvaliteten och därigenom det minskade 

tekniska stödbehovet på fältet. Denna typ av fortsatt forskning skulle även vidga synen 

på framgångsmått vid tillämpning av agila metoder till att inkludera också andra 

kriterier än mjukvarukvaliteten. 

Ett annat forskningsförslag är att utvidga studien till att omfatta hela flödeskedjan. I 

Esmis fall hade detta betytt att också de interna kundernas kunder, partner och 

slutkunder inkluderas. Ett ambitiöst mål för Esmi, som ännu i dag kan kännas rätt 

orealistiskt, är att småningom integrera också partner och slutanvändare i den agila 

kulturen för att åstadkomma ett tätare samarbete genom hela flödeskedjan och på det 

sättet optimera processanpassning inom kedjan. Esmis interna kunder uttryckte under 

intervjuerna spekulationer kring att deras kunder i dag har en bättre och mera 

professionell upplevelse då de kommunicerar och samarbetar med de interna 

kunderna. Denna typ av spekulationer väcker intresse för mera omfattande studier 

inom ämnet. Men de agila metoderna är inte endast ett nytt arbetssätt utan också ett 

nytt tänkesätt, vilket också påpekats i denna avhandling. Eftersom etablerade mentala 

modeller är svåra och långsamma att påverka eller förändra är denna typ av forskning 

ändamålsenlig först en tid efter införandet av de nya metoderna, så att de inblandade 

hunnit vänja sig och kan se vilka förändringar metoderna inneburit. 

Ett tredje forskningsförslag är att studera hur en agil 

marknadsföringskommunikation kan utvecklas och byggas upp som löper vid sidan 

av och går hand i hand med den tekniska agila utvecklingsprocessen. De agila 



 

 

110 

metoderna innebär en radikal förändring i jämförelse med de traditionella metoderna. 

Förändringen gäller inte endast utvecklingsprocessen utan också till exempel hur 

produkter förs ut på marknaden, i synnerhet i Esmis fall. Att utvecklingen av 

brandlarmsystemet nu kommuniceras i form av små egenskaper i taget kräver ett nytt 

tänkesätt också inom marknadsföringskommunikationen. Även om inriktningen ”agil 

marknadsföring” redan identifierats bland yrkesmänniskor på en praktisk nivå, finns 

det tills vidare inga vetenskapliga studier inom ämnet. I kapitel 5.6. diskuterades de 

agila metodernas outnyttjade potential inom Esmis kontext. Resultaten antydde att en 

svag marknadsföringskommunikation resulterade i att det goda arbete som Esmis 

produktutveckling gör delvis blir outnyttjat, eftersom man inte lyckas kommunicera 

värdet och nyttan av mjukvaruegenskaperna vidare.  Denna typ av forskning skulle 

således vara viktig i och med att den skulle bidra till att ta till vara all potential för 

värdeskapande som de agila metoderna har förutsättningar för. 
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APPENDIX 1 MANIFEST FÖR AGIL SYSTEMUTVECKLING (Beck et al. 
2001) 

Manifest för Agil systemutveckling 
 

Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa 
andra att utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: 

 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring framför att följa en plan 
 

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

 
 

Principer bakom det agila manifestet 
 

Vi följer dessa principer:  
 

 Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden 
genom tidig och kontinuerlig leverans  

av värdefull programvara.  
 

 Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. 
Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.  

 
 Leverera fungerande programvara ofta, med 

ett par veckors till ett par månaders mellanrum,  
ju oftare desto bättre.  

 
 Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta 

tillsammans dagligen under hela projektet.  
 

 Bygg projekt kring motiverade individer. 
Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 

och lita på att de får jobbet gjort.  
 

 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa  
och effektivaste sättet att förmedla information,  

både till och inom utvecklingsteamet.  
 

 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.  
 

 Agila metoder verkar för uthållighet.  
Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna  
hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.  

 
 Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik 

och bra design stärker anpassningsförmågan.  
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 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete 
som inte görs – är grundläggande.  

 
 Bäst arkitektur, krav och design 

växer fram med självorganiserande team.  
 

 Med jämna mellanrum reflekterar teamet över  
hur det kan bli mer effektivt och justerar 

sitt beteende därefter. 
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APPENDIX 2 INTERVJUGUIDE: KUNDORGANISATIONER 

Kundorganisation: 
Informantens namn: 
Informantens titel/roll inom organisationen: 
Hur länge varit med: 
 

Syftet med intervjun: att diskutera hur du tycker att er relation till Esmi påverkats i och 

med att de agila systemutvecklingsmetoderna infördes i Esmi. 

 

1. Hur väl känner du till agila systemutvecklingsmetoder/agila metoder i 

allmänhet? Hur skulle du beskriva dessa metoder? (T.ex. i jämförelse med 

traditionella metoder) 

2. Vad är din allmänna åsikt om agila metoder? Positiva/negativa aspekter? 

[Går igenom grunderna i agil systemutveckling och Esmis agila modell (ppt)] 

Då går vi över till att diskutera hur implementeringen av de agila metoderna påverkat 

er relation till Esmi. Vi närmar oss ämnet ur olika synvinklar: 

3. Har implementeringen av dessa metoder förändrat 

kommunikationen/interaktionen mellan er och Esmi? I så fall hur? 

a. Rollen av de ”agila tillfällena” (sprintgranskningar, visionsmöten)? 

b. Nu mera/mindre kommunikation? 

c. Känner ni er nu mera/mindre involverade i systemutvecklingen? 

d. Mera/mindre samarbete? 

e. Ökad kontinuerlig dialog/daglig kommunikation (continuous dialogue)? 

f. Nuvarande releasekommunikationen (”release announcement”, 

marknadsföringsmaterial) – din åsikt om den? 

 

4. Utöver kommunikationsaspekten - Vad tycker du att implementeringen av de 

agila metoderna i Esmi betytt för er relation till Esmi? 

a. Hur uppfattar du initiativet från Esmis sida?  

i. Ett sätt för dem att bättre uppfylla sitt löfte till er (regelbundna 

releaser, ständig utveckling, konkurrenskraftiga system)? 

ii. Ökat stöd? 

iii. Ett sätt att anpassa era processer sinsemellan? 
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b. Påverkat ert förtroende gentemot Esmi/relationen? 

c. Aktivare samarbete/engagemang? 

5. Kan du beskriva följderna, för er som organisation, av att dessa agila metoder 

implementerats? Både positiva och negativa. 

a. Har de medfört någon nytta för er i era affärsprocesser? 

b. Underlättat/försvårat era processer/ert arbete på något sätt? 

c. Positiva/negativa följder för ert samarbete/relation till slutanvändare 

och partner? 

i. Färre/fler problem gällande systemen på fältet? 

ii. Feedback från slutanvändare/partner gällande de agila 

metoderna/det nuvarande tillvägagångssättet? 

iii. Annat? 

d. Påverkat uppfyllandet av ert löfte gentemot Esmi (att utveckla den lokala 

affärsverksamheten)? 

 

6. Är du nöjd/ni nöjda med att de agila metoderna infördes på Esmi? 

a. Är ni över lag nu mer/mindre nöjda än tidigare med kvaliteten på 

mjukvaran som Esmi levererar? 

b. Är ni över lag nu mer/mindre nöjda än tidigare med hur Esmi levererar 

mjukvaran (i små steg i 4 månaders cykler)? 

c. Om du nu fick bestämma: skulle de agila metoderna slopas och de gamla 

metoderna tas i bruk igen eller ska systemen fortsättningsvis utvecklas 

enligt agila principer? 

i. Utvecklingsförslag gällande de agila metoderna i allmänhet, 

releasekommunikationen etc.? 

ii. Saknar du något/fattas något? 

 

7. Några andra aspekter du/ni vill lyfta fram gällande hur implementeringen av de 

agila metoderna påverkat er relation till Esmi? 
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APPENDIX 3 INTERVJUGUIDE: ESMI 

Informantens namn: 
Informantens titel/roll inom Esmi: 
Hur länge varit med: 
 

Syftet med intervjun: att diskutera hur ni tycker att er relation till de interna 

kundorganisationerna påverkats i och med att de agila systemutvecklingsmetoderna 

infördes i Esmi. 

 

1. Hur väl känner ni till agila systemutvecklingsmetoder/agila metoder i 

allmänhet? Hur skulle ni beskriva dessa metoder? (T.ex. i jämförelse med 

traditionella metoder) 

2. Vad är er allmänna åsikt om agila metoder? Positiva/negativa aspekter? 

[Går igenom grunderna i agil systemutveckling och Esmis agila modell (ppt)] 

Då går vi över till att diskutera hur implementeringen av de agila metoderna påverkat 

er relation till de interna kundorganisationerna: 

3. Har implementeringen av dessa metoder förändrat 

kommunikationen/interaktionen mellan er och kundorganisationerna? I så fall 

hur? 

a. Rollen av de ”agila tillfällena” (sprintgranskningar, visionsmöten)? 

b. Nu mera/mindre kommunikation? 

c. Känner ni att kundorganisationerna nu är mera/mindre involverade i 

systemutvecklingen? 

d. Mera/mindre samarbete? 

e. Ökad kontinuerlig dialog/daglig kommunikation (continuous dialogue)? 

f. Nuvarande release kommunikationen (”release announcement”, 

marknadsföringsmaterial) – Vad anser ni om den? 

4. Utöver kommunikationsaspekten - Vad tycker ni att implementeringen av de 

agila metoderna i Esmi betytt för er relation till kundorganisationerna? 

a. Orsaken till att ni implementerade de agila metoderna?  
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i. För att bättre kunna uppfylla era löften gentemot dem 

(regelbundna releaser, ständig utveckling, konkurrenskraftiga 

system)? 

ii. Ökat stöd till de interna kunderna? 

iii. Anpassning av era och kundorganisationernas processer? 

b. Påverkat ert förtroende gentemot kundorganisationerna och er relation? 

c. Aktivare samarbete/engagemang? 

 

5. Kan ni beskriva följderna, för er som organisation, av att dessa agila metoder 

implementerats? Både positiva och negativa. 

a. Har de medfört någon nytta för er i era affärsprocesser? 

b. Underlättat/försvårat era processer/ert arbete på något sätt? 

c. Positiva/negativa följder för ert samarbete/relation till de interna 

kunderna, slutanvändare och partner? 

i. Färre/fler problem gällande systemen på fältet? 

ii. Feedback från interna kunder/slutanvändare/partner gällande 

de agila metoderna/det nuvarande tillvägagångssättet? 

iii. Annat? 

d. Påverkat uppfyllandet av kundorganisationernas löfte gentemot er (att 

utveckla den lokala affärsverksamheten)? 

6. Är du nöjd/ni nöjda med att de agila metoderna infördes? 

a. Är ni över lag nu mer/mindre nöjda än tidigare med kvaliteten på 

mjukvaran ni utvecklar? 

b. Är ni över lag nu mer/mindre nöjda än tidigare med hur ni levererar 

mjukvaran (i små steg i 4 månaders cykler)? 

c. Om du/ni nu fick bestämma: skulle de agila metoderna slopas och de 

gamla metoderna tas i bruk igen eller ska systemen fortsättningsvis 

utvecklas enligt agila principer? 

i. Utvecklingsförslag gällande de agila metoderna i allmänhet, 

releasekommunikationen osv.? 

ii. Vad fattas, saknar du något? 

7. Några andra aspekter ni vill lyfta fram gällande hur implementeringen av de 

agila metoderna påverkat er relation till de interna kundorganisationerna? 
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APPENDIX 4 OBSERVATIONER: DELTAGARE 

Deltagarna är angivna enligt deras officiella titlar. 

Sprintgranskning 20.9.2013 

Esmi: Managing director, General manager, Product manager Fire detection, Product 
development manager, Software development manager, Business development 
manager, Technical trainer and support, Product engineer and technical support, 
Quality assurance - system testing of fire detection, Scrumteamet (5 
mjukvaruutvecklare inklusive scrummästaren), Product owner 

SE: Key account manager, Product manager Access control, Product manager Fire 
detection, Project leader, Technical support, Sales manager 

FI: Director Business development Fire detection, Product manager Fire detection, 
Business unit manager Access control, Product manager, First line software support  

NO: Product manager Fire detection 

DK: Account manager Fire detection, Team leader, System leader 

Visionsmöte 19.9-20.9.2013 

Esmi: Managing director, General manager, Product manager Fire detection, Product 
manager Integration, Product manager Access control, Product development manager, 
Software development manager, Business development manager, Executive assistant, 
Technical trainer and support 

SE: Key account manager, Product manager Access control, Product manager Fire 
detection, Project leader, Technical support, Sales manager 

FI: Director Business development Fire detection, Product manager Fire detection, 
Business unit manager Access control, Product manager  

NO: Product manager Fire detection 

DK: Account manager Fire detection, Team leader, System leader 

Sprintgranskning 18.10.2013 

Esmi: Managing director, General manager, Product manager Fire detection, Software 
development manager, Business development manager, Technical trainer and support, 
Scrumteamet (3 mjukvaruutvecklare inklusive scrummästaren), Product owner, 
Scrumteam Access control (2 mjukvaruutvecklare inklusive scrummästaren) 

FI: Director Business development Fire detection, Product manager Fire detection, 
First line software support 
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Sprintgranskning 15.11.2013 

Esmi: Managing director, Product manager Fire detection, Product development 
manager, Software development manager, Business development manager, Technical 
trainer and support, Quality assurance - system testing of fire detection, Scrumteamet 
(5 mjukvaruutvecklare inklusive scrummästaren), Product owner, Scrummästare 
Access control 

SE: Product manager Fire detection, Product manager Access control 

FI: First line software support 

NO: Product manager Fire detection 

Sprintgranskning 13.12.2013 

Esmi: General manager, Product manager Fire detection, Product manager 
Integration, Product development manager, Technical trainer and support, 
Scrumteamet (5 mjukvaruutvecklare inklusive scrummästaren), Product owner, 
Scrumteam Access control (2 mjukvaruutvecklare inklusive scrummästaren) 

FI: Product manager Fire detection, First line software support 

Visionsmöte 23.1-24.1.2014 

Esmi: Managing director, General manager, Product manager Fire detection, Product 
manager Integration, Product development manager, Software development manager, 
Business development manager, Technical trainer and support 

SE: Product manager Fire detection, Technical support, Security Product manager 

FI: Director Business development Fire detection, Product manager Fire detection 

NO: Product manager Fire detection 

DK: Project leader, Team leader 

Sprintgranskning 23.1.2014 

Esmi: Managing director, General manager, Product manager Fire detection, Product 
development manager, Software development manager, Technical trainer and support, 
Quality assurance - system testing of fire detection, Scrumteamet (5 
mjukvaruutvecklare inklusive scrummästaren), Product owner 

SE: Product manager Fire detection, Technical support, Security Product manager 

FI: Director Business development Fire detection, Product manager Fire detection 

NO: Product manager Fire detection 

DK: Project leader, Team leader 


