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Förord 

Vår förhoppning med denna studie är att företag som utvecklar fysiska produkter ska kunna 
analysera och överväga ifall de bör implementera ett nytt arbetssätt i dess organisation eller 
ej. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på företag A, Thomas Johansson som har 
hjälpt oss med vägledning och stöd under examensarbetets gång. Vi vill också tacka Nikolas 
Käkelä som har varit vår handledare vid Jönköping University, samt de respondenter som har 
deltagit i vår intervjustudie och har välkomnat oss till respektive företag och intresserat sig av 
vår studie. 
 

Jönköping, 2018 
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Abstract 
 
Purpose – The purpose of the study is to find the benefits that an agile working method 
entails, as well as the disadvantages that can prevent an agile working method when 
developing physical products. The study will also affect how and when the agile approach can 
be applied to the development of physical products. To answer the purpose of the study, three 
research questions have been formulated. 

1. What are the benefits of applying agile working methods within the development of 

physical products? 

 

2. What are the disadvantages of applying agile working methods within the 

development of physical products? 

 

3. How and when should the agile approach be applied within the development of 

physical products? 

Method – In order to answer the study's research questions, a literature study and an 
interview study have been conducted. The literature study gave the researchers and the study 
a theoretical base on the subject studied, then compiled into a theoretical framework. 
Empirical data was collected through an interview study involving four companies and nine 
respondents. In order to obtain a result based on the research questions, the theoretical 
framework was analysed combined with the empirical data which formed the study’s analysis.  
 
Findings – The result shows that the agile approach includes several advantages and 
disadvantages. These factors have been summarized to six overall areas . On the other hand, 
the study has not been able to determine whether the benefits or disadvantages weigh over 
when applying the agile approach to the development of physical products. The results of the 
study point out that each company must adapt the agile approach based on its organization to 
successfully implement a hybrid model where the agile approach integrates with the 
traditional way of working. 
 
Implications – The study supports existing theories connected to that the agile approach 
can be applied on businesses that develop physical products. As a guidance, the study has 
generated a model that illustrates in what extent it is appropriate for companies to work agile 
or traditional.  
 
Limitations – The study has been limited in terms of time and range and as a result, only 
interviews have been used when collecting data. As the study result indicate that a hybrid 
model is a possible solution for development of physical products, companies that work 
traditionally should also have been studied. 
 
Keywords – Agile working methods, physical products, product development, project 
management, project methods. 
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Sammanfattning 
 
Syfte – Syftet med studien är att finna de fördelar som ett agilt arbetssätt medför, samt de 
nackdelar som kan hindra ett agilt arbetssätt vid utveckling av fysiska produkter. Studien 
kommer även att beröra hur och när det agila arbetssättet bör tillämpas vid utveckling av fysiska 
produkter. För att besvara studiens syfte har tre frågeställningar utformats. 

1. Vilka fördelar finns det vid applicering av agila arbetssätt vid utveckling av fysiska 

produkter? 

 

2. Vilka nackdelar finns det vid applicering av agila arbetssätt vid utveckling av fysiska 

produkter? 

 

3. Hur och när bör det agila arbetssättet tillämpas vid utveckling av fysiska produkter? 

Metod – För att besvara studiens frågeställningar har en litteraturstudie och en intervjustudie 
genomförts. Litteraturstudien gav forskarna och studien en teoretisk bas kring det studerade 
ämnet som sedan sammanställdes till ett teoretiskt ramverk. Empirisk data samlades in genom 
en intervjustudie där fyra företag och nio respondenter deltog. För att komma fram till ett 
resultat baserat på forskningsfrågorna analyserades det teoretiska ramverket mot studiens 
empiri som gav upphov till studiens analys. 
 
Resultat – Resultatet visar på att ett agilt arbetssätt innefattar för- och nackdelar. Dessa 
faktorer har summerats till sex övergripande områden. Däremot har studien inte kunnat avgöra 
om fördelarna eller nackdelarna väger över för en applicering av det agila arbetssättet vid 
utveckling av fysiska produkter. Detta då studiens resultat pekar på att varje företag måste 
anpassa det agila arbetssättet utifrån dess organisation för att lyckas implementera en 
hybridmodell där det agila arbetssättet integrerar med det traditionella arbetssättet.  
   
Implikationer – Studien stödjer befintliga teorier kopplat till att det agila arbetssättet går att 
applicera på verksamheter som utvecklar fysiska produkter. Som vägledning har studien 
genererat en modell som illustrerar i vilken utsträckning det är lämpligt för företag att arbeta 
agilt eller traditionellt. 
   
Begränsningar – Studien har begränsats utifrån tid och omfång och som följd av detta har 
endast intervjuer använts vid insamling av data. Då studiens resultat pekar på att en 
hybridmodell är en eventuell lösning vid utveckling av fysiska produkter bör företag som 
arbetar traditionellt ha studerats. 
  
Nyckelord – Agila arbetssätt, fysiska produkter, produktutveckling, projektledning, 
projektmetoder. 
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1. Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Inom projektledning används den klassiska vattenfallsmetoden flitigt av företag runt om i 
världen som innebär att arbetet delas upp linjärt i faser för förstudie, planering, genomförande 
och avslut (Keller, Haftor, Rapp, Sundberg, 2017; Serrador & Pinto, 2015). Inom den 
traditionella vattenfallsmetoden fokuserar projektgrupper på det som framkommer i förstudien 
och mindre på aktiviteter och förlopp under projektets gång. Allt eftersom kunder efterfrågar 
en högre flexibilitet efterfrågas nya möjligheter inom projektledning som kan möta kundens 
efterfrågan. Det agila arbetssättet är ett fenomen som härstammar från mjukvaruindustrin och 
blev ett etablerat arbetssätt innan millenniumskiftet (Keller, Haftor, Rapp, Sundberg, 2017). 
Däremot påpekar S. Denning (personlig kommunikation, 20 februari 2018) att det agila 
arbetssättet har sina rötter i den tyska militären och användes redan på 1860-talet. Att arbeta 
agilt innebär att arbetssättet är lättrörligt och detta medför att pågående projekt har större 
möjlighet att agera flexibelt. Det agila arbetssättet skapar även den sin grund i förstudien men 
utvecklas helt och hållet utefter de processer och förlopp som uppstår under projektets gång, 
det vill säga raka motsatsen till det traditionella arbetssättet. Framtidens ledarskap pekar på att 
det agila arbetssättet tenderar till att bli allt viktigare inom mjukvaruindustrin (Stare, 2013).  

1.2 Problembeskrivning 
För att möta kundens ökade krav på flexibilitet väcks frågan om företag kan ta efter 
mjukvaruindustrins agila arbetssätt till verksamheter som arbetar med fysiska produkter1. 
Inom mjukvaruindustrin är det vanligt förekommande att arbeta flexibelt och att vara 
anpassningsbar och på så sätt är det ett naturligt fenomen att arbeta agilt inom branschen 
(Stare, 2013). Verksamheter som arbetar med fysiska produkter tenderar att sitta fast i den 
traditionella vattenfallsmetoden (Conforto, Salum, Amaral, Silva, Almeida,2014). 

 
Inom produktutveckling ökar svårighetsgraden att möta kunders förändrade krav på fysiska 
produkter och på så sätt blir det agila arbetssättet begränsat. Det stora problemet att arbeta 
agilt för tillverkande företag är att det ofta är komplicerat och dyrt att göra ändringar i pågående 
projekt (Denning, 2012). En studie visar däremot att det är möjligt att implementera det agila 
arbetssättet inom produktutveckling om ett projekt är innovativt (Conforto, Salum, Amaral, 
Silva, Almeida, 2014). Det går dock inte att implementera det agila arbetssättet i projekt genom 
att kopiera det rakt ifrån mjukvarubranschen, utan de måste modifiera det så att det passar in 
hos företag som utvecklar fysiska produkter (Cooper, 2016). 
 
Då det agila arbetssättet huvudsakligen förknippas med mjukvaruindustrin är det därför av hög 
relevans att undersöka om verksamheter som arbetar med fysiska produkter har möjligheten 
att ta efter arbetssättet. Detta då framtidens ledarskap pekar på att ett agilt arbetssätt kommer 
att stå i centrum för att kunna förhålla sig till samhällets utveckling och kundernas förändrade 
krav (Stare, 2013). 
 
Denna studie undersöker huruvida det agila arbetssättet kan appliceras på verksamheter som 
utvecklar fysiska produkter och när arbetssättet bör appliceras. Detta för att på så sätt bidra till 
befintlig teori och skapa en förståelse kring hur arbetssättet kan och bör implementeras på 
verksamheter som utvecklar fysiska produkter. 

 
 
 
 

                                                             
1 I studien definieras fysiska produkter som hårdvara, det vill säga produkter som är fysiskt 
möjligt att ta på. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Då svårighetsgraden ökar inom produktutveckling gällande kunders förändrade krav kommer 
studien att redogöra de faktorer som ett agilt arbetssätt medför samt arbetssättets förmåga att 
användas vid utveckling av fysiska produkter. Studien har därför utgått från följande syfte: 
 

Syftet med studien är att finna de fördelar som ett agilt arbetssätt medför, samt de 
nackdelar som kan hindra ett agilt arbetssätt vid utveckling av fysiska produkter. Studien 
kommer även att beröra hur och när det agila arbetssättet bör tillämpas vid utveckling av 

fysiska produkter. 
 
För att uppnå studiens syfte har tre frågeställningar formulerats. De första två 
frågeställningarna omfattar de för- och nackdelar som det agila arbetssättet medför, vid 
utveckling av fysiska produkter. Den tredje frågeställningen är kopplat till huruvida det agila 
arbetssättet bör tillämpas på verksamheter som utvecklar fysiska produkter och när 
arbetssättet bör implementeras. De två första frågeställningarna ger ett underlag till den tredje 
frågeställningen. 
 
Därmed har studiens frågeställningar formulerats på följande sätt: 

1. Vilka fördelar finns det vid applicering av agila arbetssätt vid utveckling av fysiska 

produkter? 

 

2. Vilka nackdelar finns det vid applicering av agila arbetssätt vid utveckling av fysiska 

produkter? 

 

3. Hur och när bör det agila arbetssättet tillämpas vid utveckling av fysiska produkter? 

 
Dessa frågeställningar kommer att besvaras genom en kvalitativ intervjustudie där nio 
respondenter från fyra företag medverkar. De fyra medverkande företagen arbetar aktivt med 
ett agilt arbetssätt på ett eller annat sätt i deras organisationer. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien omfattar undersökningar kring det agila arbetssättet och utgår från två enheter inom 
ett företag som arbetar agilt med mjukvaruutveckling. Dessa två enheter kommer att särskiljas 
som två olika företag i studien då de arbetar med olika uppdrag och saknar en direkt anknytning 
till varandra. Som ett komplement studerades ytterligare två företag varav ett som ska 
implementera det agila arbetssättet inom dess organisation. Det fjärde företaget arbetar aktivt 
med ett agilt arbetssätt inom mjukvarubranschen och till viss del vid utveckling av fysiska 
produkter. Studien kommer att behandla de fördelar som finns med att arbeta agilt samt vilka 
nackdelar som eventuellt kan hindra en applicering av arbetssättet vid utveckling av fysiska 
produkter. Om fördelarna väger över och en eventuell applicering av ett agilt arbetssätt blir 
aktuellt för företag som utvecklar fysiska produkter, kommer detta inte att behandlas i studien. 
Däremot kommer studien utifrån de för- och nackdelar som identifieras, ge företag en 
vägledning kring huruvida det agila arbetssättet är lämpligt att implementera i dess 
organisation eller ej. 

1.5 Disposition 
Rapporten består av sex kapitel som illustreras nedan i figur ett. Rapporten inleds med en 
innehållsförteckning som ger läsaren en översikt av strukturen. Varje kapitel inleds med en 
ingress och innehåller sedan flera underrubriker.  
 
Studiens första kapitel ger en introduktion till det studerade ämnet och presenterar bland annat 
syfte och frågeställningar. I nästkommande kapitel nedan, kapitel två, behandlas metodval och 
studiens genomförande. Detta kapitel beskriver metodansatsen som har använts för att uppnå 
studiens syfte. Utöver detta beskrivs tillvägagångssättet för att besvara studiens 
frågeställningar. I det tredje kapitlet beskrivs insamlad teori i form av ett teoretiskt ramverk 
där resultatet av den genomförda litteraturstudien presenteras. Det teoretiska ramverket 
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sammanställer tidigare forskning som är relevant för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. 
 
Kapitel fyra behandlar studiens empiri och är en sammanställning av intervjustudien. Det 
femte kapitlet består av en analys där empirin och det teoretiska ramverket knyts samman. Det 
sjätte kapitlet avslutar rapporten med en diskussion kring studiens resultat och ger slutligen 
förslag till vidare forskning. 
 

 

    Figur 1 - Illustration av rapportens struktur 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
metodval. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring studiens trovärdighet följt av studiens etiska förhållningssätt. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens frågeställningar har två metoder använts för studiens datainsamling 
och illustreras av figur två nedan. Dessa två metoder behandlas och motiveras vidare i kapitlet 
under separata rubriker. 
 

 

Figur 2 - Koppling mellan frågeställningar och metod 

2.2 Arbetsprocessen 
Som första del av examensarbetet utfördes en planering av studien som omfattar kapitel ett och 
delvis kapitel två i rapporten, det vill säga bakgrundsbeskrivning, problembeskrivning, syfte, 
frågeställningar, metod och metodval som illustreras som förstudien i Bilaga 1. Halvvägs in i 
förstudien påbörjades en parallell litteraturstudie, som utgick ifrån Jönköpings 
högskolebiblioteks sökmotor Primo. Litteraturstudien utgör studiens bas i form av ett teoretiskt 
ramverk som i sin tur ligger till grund för studiens slutgiltiga analys. Nästkommande del av 
examensarbetet bestod av en datainsamling där intervjuer utfördes. Som sista del av 
examensarbetet analyserades empirin med det teoretiska ramverket för att besvara studiens 
forskningsfrågor för att på så sätt ge upphov för studiens resultat. Bilaga 1 illustrerar 
arbetsprocessen. 

2.3 Litteraturstudie 
De handlingar som har använts i studien består i huvudsak av vetenskapliga artiklar där flera 
studier redan har behandlat det studerade ämnet. Som komplement till artiklar har böcker och 
konferensmaterial använts. 
 
För att få en djup och bred förståelse för ämnet utfördes diverse sökningar i databasen Primo. 
Forskarna sökte efter relevant teori i databasen utifrån diverse sökkombinationer relaterat till 
ett agilt arbetssätt. I denna databas avgränsades sökningarna till enbart granskat material för 
att allenast få tillförlitliga källor. När ett material är granskat innebär det att experter har 
godkänt innehållet och på så sätt bidrar detta till att tillförlitligheten stärks (Jönköping 
University, 2015). Tabell ett nedan illustrerar de utförda sökningarna, samt antalet valda 
artiklar utifrån de träffar som sökningarna gav. För att välja ut relevanta artiklar från de 
sökningar som genomfördes, studerades sammanfattning samt resultat på de utförda 
sökningarna. I de fall där antalet träffar blev för omfattat för att studeras, filtrerades träffarna 
till allenast vetenskapliga artiklar och till dagsaktuell forskning. Utöver de sökord som 
illustreras i tabell ett nedan, utfördes utökade sökningar om andra studier som upptäckes 
genom att citeringar följdes till dess grundkällor. 
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Tabell 1 - Sökord i databasen Primo 

Sökord Träffar Urval 

"Agile" AND "whole organization" AND 
"scrum" AND "mindset" 

23 1 

”Agile tools and techniques”  2 1 

”Agile development methodologies” AND 
”innovation” AND ”traditional” 

126 1 

”Agile project management” AND 
“industries” AND ”Hybrid” 

70 1 

”Combining agile method*” 6 1 

”Agile software development” AND 
”Traditional software development” 

244 1 

”Product development” AND Product 
development strategy” AND ”Stage-gate”  

81 1 

”Agile-stage-gate” OR ”Agile stage gate” 43 2 

"New product development" AND "agile" 
AND "hybrid" AND "stage-gate" 

46 1 

”Traditional management” AND ”Denning” 66 1 

”Agile by design” 8 1 
”Design thinking” AND ”Software design” 
AND ”Project management” 

40 1 

”Design thinking” AND ”Strategic 
sustainable development”  

8 1 

”Method* for develop*” AND ”Design 
process model*” 

2 1 

 

2.4 Intervjustudie 
För att få svar på de forskningsfrågor som har upprättats utfördes en kvalitativ intervjustudie.  
En kvalitativ intervjustudie är ett naturligt metodval i ett forskningsarbete då ett fenomen 
studeras utifrån respondenters åsikter. En kvalitativ intervjustudie innebär att identifiera 
individers uppfattningar om det studerade fenomenet (Bryman, 2011). Vid en kvalitativ 
intervjustudie är det vanligt förekommande att intervjuerna är av låg grad av strukturering så 
att respondenternas åsikter lyfts fram och beaktas noggrant (Patel & Davidsson, 2011). Kvale 
(1997) menar på att en kvalitativ intervju gör att forskarna får en genuin synvinkel med 
respondenterna och på så sätt absorberar deras erfarenheter. Ett av de vanligaste 
tillvägagångssätten i ett forskningsprojekt är att använda sig av intervjuer och bygger på att 
samla in information i direkt anknytning till en studies forskningsfrågor (Yin, 2007).  
 
För att svara på forskningsfrågorna bestod studiens datainsamling av intervjuer. Vid utförandet 
av intervjuer ges möjligheten för de som intervjuar att visa ett genuint intresse för ämnet som 
bidrar till högre motivation för den deltagande. Intervjuerna ger även möjligheten för 
förtydliganden vid eventuella oklarheter som kan dyka upp under intervjuns händelseförlopp 
(Patel och Davidsson, 2011). Vid intervjuer ökar flexibiliteten och enligt Yin (2007) kan 
respondenten formulera egna uppfattningar vilket kan leda till att personen i fråga föreslår 
andra respondenter att intervjua enligt ett snöbollsurval, för att få ett bättre perspektiv på det 
studerade ämnet. 
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Två viktiga aspekter vid utförandet av intervjuer är begreppen standardisering och 
strukturering. Standardisering innebär i vilken grad den planerade agendan hålls under en 
intervju. En hög standardisering innebär att intervjun utförs på samma sätt och att frågorna 
ställs i samma ordning. Om intervjun har en låg grad av standardisering innebär det att 
frågorna anpassas utifrån intervjuns händelseförlopp (Skärvard & Lundahl, 2016). Studiens 
intervjuer är utförda med en medelhög standardisering så att intervjufrågorna håller en 
någorlunda fast agenda men möjligheten till anpassning av ordningsföljd kan beaktas under 
händelseförloppet. Gällande strukturering vid intervjuer innebär det vilket utrymme 
respondenten har möjlighet att svara inom. En hög grad av strukturering kännetecknas av fasta 
svarsalternativ medans en låg grad av strukturering innebär att frågorna är öppna och att 
respondenten kan svara fritt (Patel & Davidsson, 2011; Skärvard & Lundahl, 2016). Det finns 
några bevis om att intervjuobjektet föredrar en mindre grad av strukturering (Gilmore, 1989). 
De intervjuer som har genomförts i samband med datainsamlingen har därför haft öppna 
svarsalternativ vilket har resulterat i en låg grad av strukturering. En låg grad av strukturering 
lämpas även väl då studiens förhållningssätt är induktivt där utgångspunkten kännetecknas av 
studiens empiriska data (Bryman, 2011). En låg grad av strukturering och en varierande grad 
av standardisering benämns som semi-strukturerad intervju. Semi-strukturerade intervjuer är 
vanligt förekommande vid forskningsarbeten då det på förväg är svårt att formulera fasta 
svarsalternativ (Patel och Davidsson, 2011). Intervjuerna bestod av fyra övergripande områden 
som varje enskild intervju utgick ifrån och illustreras i Bilaga 2. Utifrån dessa områden 
adderades andra frågor som inte följde en strukturerad mall eftersom att respondenterna inte 
hade samma erfarenheter. Varje enskild intervju spelades in för att forskarna skulle kunna 
analysera dem i efterhand och bearbeta informationen till text. 

2.4.1 Urval 
För att få svar på de forskningsfrågor som har upprättats utfördes intervjuer på fyra olika 
företag där nio olika respondenter deltog. Då examensarbetet ingår i The Whispering Game 
som är ett forskningsprojekt vid Tekniska Högskolan i Jönköping, tillgavs ett företag att börja 
utförandet av intervjuerna på. På det första företaget användes ett snöbollsurval där 
handledaren på detta företag gav oss kontaktuppgifter till andra företag att besöka. Ett 
snöbollsurval innebär att den första intervjupersonen ger förslag på ytterligare personer som 
är lämpliga att intervjua (Skärvard & Lundahl, 2016). Då tiden var begränsad för studien och 
dess omfång intervjuades enbart ett fåtal respondenter utifrån ett antal kriterier. De kriterier 
som ställdes på respondenterna var att de skulle vara bekanta med ämnet och att de hade minst 
ett par års arbetserfarenhet för att kunna ge intervjuerna ett djup och tillbringa relevant 
information. För att få en bred studie och för att kunna studera ämnet från flera synvinklar, 
intervjuades respondenter med varierande yrkesroller. 

2.4.2 Datainsamling 
Den kvalitativa intervjustudien påbörjades på företag A där forskarna intervjuade totalt fyra 
respondenter med bred kunskap om det studerade ämnet. De första två intervjuerna gav 
forskarna en gedigen grund kring det studerade ämnet och forskarna tog möjligheten att följa 
med medarbetarna under dagen för att få djupare förståelse kring ämnet. Vid senare tillfällen 
utförde forskarna ytterligare två intervjuer på företag A för att utöka förståelsen kring det 
studerade ämnet. Företag A arbetar med mjukvaruutveckling och arbetar vanligtvis inte med 
fysiska produkter. Eftersom att företag A vanligtvis inte arbetar med fysiska produkter leddes 
forskarna vidare till företag B med hjälp utav handledaren på företag A. På företag B 
intervjuades två respondenter som bedrev ett massivt projekt som kännetecknas av innovativa 
lösningar för utveckling av fysiska produkter. Projektets arbetssätt kännetecknas av ett agilt 
arbetssätt men utan en direkt anknytning till någon specifik agil metod. Under besöket på 
företag B fick forskarna kännedom och kontaktuppgifter till företag C. Företag C håller på att 
implementera ett agilt arbetssätt i hela dess organisation vilket gav intervjustudien ytterligare 
en infallsvinkel kring det studerade ämnet. På företag C intervjuades två respondenter, varav 
en av dem hade en bidragande faktor till implementeringen. För att bredda studien ytterligare 
ledde handledaren på företag A forskarna vidare till ytterligare ett företag, företag D. 
Respondenten på företag D har en mångsidig erfarenhet kring det agila arbetssättet kopplat till 
fysiska produkter vilket kompletterade studien. En sammanställning av de utförda intervjuerna 
illustreras i tabell två nedan. 
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Tabell 2 - Sammanställning av intervjuer 

Datum Yrkesroll Respondent Företag/Ort 
 

 Typ av 
intervju 

Tidsåtgång  

2018-
03-16 

Elektronikkonstruktör 1 Företag 
A/Jönköping 

 Semi-
strukturerad 

30min  

2018-
03-16 

Projektledare 2 Företag 
A/Jönköping 

 Semi-
strukturerad 

30min  

2018-
03-19 

Projektledare och 
konstruktör  

3 - 4 Företag 
B/Trollhättan 

 Semi-
strukturerad  

60min  

2018-
03-19 

Systemutvecklare 5 Företag 
A/Jönköping 

 Semi-
strukturerad 

30min  

2018-
03-22 

Elektronikkonstruktör 6 Företag 
A/Jönköping 

 Semi-
strukturerad 

30min  

2018-
03-26 

HR-chef  7 Företag 
C/Trollhättan 

 Semi-
strukturerad 

30min  

2018-
03-26 

Mjukvaruingenjör  8 Företag 
C/Trollhättan 

 Semi-
strukturerad 

30min  

2018-
03-27 

Projektledare 9 Företag 
D/Linköping 

 Semi-
strukturerad  

60min  

 

2.4.3 Dataanalys 
Utifrån de genomförda intervjuerna har forskarna analyserat insamlad data genom en 
granskning av dokument och inspelningar för att sålla bort överflödig information och tolka det 
som respondenterna sade. Bearbetningen av intervjuerna gjordes i direkt anknytning till att de 
var genomförda så att ingen viktig information skulle gå till spillo, och för att kunna ha de gester 
och ansiktsuttryck som uppkom under intervjuerna i åtanke till analysen. Allteftersom 
intervjuerna var genomförda sammanställdes all information till ett dokument och där kodades 
de väsentliga delarna som bildade studiens empiri.  
Varje enskild intervju bearbetades en åt gången genom att båda forskarna gjorde varsin enskild 
analys gällande transkriberingen, för att sedan sammanställa analyserna till en gemensam. 
Denna analys utfördes på en ytlig nivå som ger forskarna utrymme till egna tolkningar av 
respondenternas åsikter (Skärvard & Lundahl, 2016). Dataanalysen knöt ihop den insamlade 
empirin med studiens teoretiska ramverk för att uppnå ett resultat som i sin tur gav upphov till 
att studiens forskningsfrågor besvarades. Dataanalysen illustreras av figuren nedan. 
 
 

 
 

   Figur 3 - Illustration av dataanalys  
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2.5 Trovärdighet 
En viktig del av studien är trovärdighet och under detta avsnitt beskrivs begreppen reliabilitet 
och validitet och hur dessa har behandlats i studien. 

2.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet omfattar trovärdigheten av en utförd intervju och innebär att studiens resultat ej 
ska påverkas av vem som har utfört den (Anderberg & Dahlberg, 2007). För att styrka studiens 
reliabilitet och för att få en mer trovärdig studie har intervjuerna dokumenterats och spelats in.  
Om intervjuerna dokumenteras och transkriberas ges möjligheten att i efterhand sammanställa 
intervjuerna för att diskutera resultatet. För att uppnå en hög trovärdighet genom 
transkriberingen utfördes varsin transkribering av forskarna där deras tolkningar 
sammanställdes och analyserades för att få ett slutgiltigt utkast till empirin. För att styrka 
studiens trovärdighet har flertalet citat använts i empiriavsnittet. Yin (2007) menar att om en 
annan forskare ska ha chansen att uppnå samma resultat är dokumentation av 
tillvägagångssättet en avgörande faktor. Anderberg och Dahlberg (2007) menar att om fler än 
en person är närvarande vid en intervju och för separata anteckningar kan reliabiliteten styrkas. 
Om svaren överensstämmer utifrån intervjuerna bidrar detta till en hög reliabilitet och 
benämns som interbedömarreliabilitet (Anderberg & Dahlberg, 2007). För att erhålla en hög 
reliabilitet har två forskare närvarat vid studiens samtliga intervjuer.   

2.5.2 Validitet 
Validitet innefattar extern och intern validitet. Extern validitet omfattar i vilken utsträckning 
det går att generalisera resultatet och intern validitet omfattar till vilken grad mätinstrumenten 
mäter det de avser att mäta (Skärvard & Lundahl, 2016).  Studien omfattar flera företag och vad 
gäller den externa validiteten är det därför en större möjlighet att generalisera resultatet till 
andra företag än om studien enbart hade inkluderat ett företag. De mätinstrument som 
användes under datainsamlingen, det vill säga intervjufrågorna, behandlade 
forskningsfrågorna direkt i form av medelhög standardisering vilket kan bidra till en hög intern 
validitet.  

2.6 Etik 
En viktig del i ett forskningsarbete är att ha en etisk värdegrund. Gällande den genomförda 
studien har forskarna därför prioriterat etiken högt under hela arbetsprocessen. 
 
På företag A där flertalet av intervjuerna är utförda har de båda forskarna genomgått en 
säkerhetsprövning som i sin tur ledde till ett sekretessavtal gällande tystnadsplikt.  
 
Vetenskapsrådet (2002) menar att varje enskild forskare ska handla etiskt rätt gentemot 
respondenter vid forskning. De menar att forskare ska uppfylla fyra forskningsetiska principer 
för att tillföra en etisk korrekt forskning. De fyra principerna är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet behandlas 
genom att respondenterna får kännedom kring studiens syfte innan de utförda intervjuerna. 
Samtyckeskravet behandlas genom att en respondent har en valfrihet att medverka i en studie. 
Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet behandlas genom att insamlad data förvaras 
oåtkomligt för obehöriga och att den insamlade datan endast används för studiens syfte 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
I denna studie har forskarna därför informerat varje enskild respondent inför de utförda 
intervjuerna, att den insamlade datan endast kommer att användas i studiens syfte och inget 
annat. Respondenterna har därpå fått ta del av forskarnas bakgrund, studiens syfte och 
anonymitet. I de fall då känslig information har behandlats under intervjun har forskarna 
respekterat att informationen måste lämnas utanför studien. Respondenterna har själva fått ge 
sitt samtycke inför varje intervju gällande inspelning av intervjun. I samband med detta har 
respondenten blivit förmedlad att efter genomförd transkribering kommer inspelningen att 
raderas. Respondenterna har själva fått bestämma över deras medverkan i studien och de har 
därför aldrig blivit tvingade till att delta i intervjustudien. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att förstå vad agila arbetssätt innebär kan det vara nyttigt att redogöra för hur de skiljer sig 
gentemot traditionella arbetssätt. Därför kommer teoriavsnittet inledas med en kort 
redogörelse för det traditionella arbetssättet inom projektledning, för att därefter gå över till att 
redogöra för det agila arbetssättet. Slutligen sluts dessa ihop i ett avsnitt som berör hur dessa 
arbetssätt relaterar till varandra och hur agila arbetssätt kan implementeras i verksamheter. 
Sammanlagt utgör avsnittet ett teoretiskt underlag som kan agera stöd för att besvara studiens 
frågeställningar. 

3.2 Det traditionella arbetssättet                                   
Två traditionella arbetssätt inom projektledning är Stage-gate-modellen och 
Vattenfallsmetoden. Båda modellerna inkluderar olika steg som uppnås och nästa steg påbörjas 
inte förens de godkänns av ledning eller finansiär. Modellerna är linjära och förutsägbara 
utifrån planeringen (Cross & Sivaloganathan, 2005; Stober & Hansmann, 2009). De vanliga 
linjära arbetssätten passar in där det går att förutsäga vad som kommer att hända under 
processens gång samt där processer repeteras om och om igen (Cervone, 2011). Däremot tar de 
traditionella arbetssätten inte hänsyn till kundens önskemål och behov (Haines, Idemudia & 
Raisinghani, 2017). Cross och Sivaloganathan (2005) menar på att Stage-gate-modellen och 
Vattenfallsmetoden är samma modell med olika namn. 
                         , 
Metoderna kännetecknas av noga definierade milstolpar inom olika faser där nästkommande 
fas inte påbörjas förens föregående är helt slutförd (Alshamrani & Bahattab, 2015). Karlström 
och Runeson (2005) menar att vid varje fas bestämmer ledningen eller finansiären av projektet 
huruvida det ska passera vidare till nästa steg eller ej. Vid varje milstolpe eller grind, byter 
projektet ofta ansvarig person som innebär att varje delprocess inom ett projekt kan ha olika 
mål (personlig kommunikation, 11 maj, 2017). När ett projekt utgår från det traditionella 
arbetssättet är en princip att projekt ska genomgå hela projektets process på kortast möjliga 
tid. En annan viktig princip är att inga större ändringar på projektet ska göras för att möjliggöra 
ett snabbt flöde så att produkten i fråga, ska färdigställas enligt utsatt tid (Karlström & 
Runeson, 2005). Stober och Hansmann (2009) påpekar att det är synnerligen svårt att 
genomföra ett projekt helt enligt plan utan att behöva korrigera det befintliga upplägget. De 
menar att kunden till ett projekt kan komma med förändrade krav och att det kan uppstå 
oförutsedda problem i projektet som leder till att det kan vara svårt att slutföra en fas utan att 
återkomma till fasen i ett senare skede av projektet. Modellerna används för att företag ska 
kunna kontrollera projekt stegvis för att kunna hantera de risker som ett projekt medför. De 
olika milstolparna eller grindarna inom ett projekt kan ha olika antal steg och bestäms av 
företagen utifrån hur ofta ledningen eller finansiären vill kunna kontrollera och analysera risker 
(Cross & Sivaloganathan, 2005). Cooper (1990) menar på att när företag har de olika 
processerna i ett projekt i delprocesser med en grind eller milstolpe som avslut, blir utförandet 
av processen mer kvalitativt då projektledaren är medveten om vilka mål som ska uppfyllas 
inom ramarna för processen. Generellt sätt börjar modellerna med planering och följs upp med 
implementering och diverse test och avslutas med support av den färdigställda produkten 
(Stober & Hansmann, 2009; Alshamrani & Bahattab, 2015). Varje enskild fas inom ett projekt 
innefattar en enad vision för projektgruppen vilket gör att kommunikationen flödar på ett 
naturligt sätt vilket bidrar till att gruppen snabbt kan reagera på avvikelser (Conforto & Amaral, 
2016). Om ett steg inte godkänns återgår processen till föregående fas i projektet och 
projektgruppen gör om de saker som inte uppfyller kraven för att bli godkända, alternativt 
skrotas projektet då risken är för stor eller för kostsamt ekonomiskt (Cross & Sivaloganathan, 
2005). Huvudsyftet med att använda det traditionella arbetssättet är att projekten aldrig ska 
färdas bakåt i flödet, och då de gör det, anses projektet som misslyckat (Cross & Sivaloganathan, 
2005; Doorsamy, 2017; Alshamarani & Bahattab, 2015).  
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3.3 Det agila arbetssättet                                                                  
Det agila arbetssättet är ett arbetssätt som har sina rötter i mjukvaruindustrin där vanliga 
linjära arbetssätt inte längre fungerade då saker och ting förändrades under processens gång. 
Det agila arbetssättet har uppkommit för mjukvaruindustrin då hela processen har varit 
oförutsägbar med icke repeterbara processer. Det agila arbetssättet innebär kort och koncists 
att en projektgrupp fokuserar på ständig kommunikation med partners och kunder under 
projektets gång istället för att dokumentera, och på så sätt reduceras risken i projekt genom 
korta iterationer. Genom att kommunicera och att ha korta iterationer anpassar projektteamet 
sig bättre till förändrade krav under projektens gång (Cervone, 2011). Det vanligaste 
arbetssättet för att arbeta agilt är att arbeta med Scrum. Genom att arbeta med Scrum arbetar 
de anställda i team där gruppen minimerar delarna i arbetet till små cykler som benämns som 
sprintar. Dessa team rapporterar direkt till kunden av projektet och aldrig till ledningen i sitt 
egna företag som aldrig heller avbryter några av sprintarna i teamets arbete. Teamet avgör 
själva hur lång tid projektet kommer att ta genom att sätta tiden på projektet och sprintarna, 
och även hur mycket arbete som kommer att läggas ner i varje sprint. Teamet sätter även upp 
egna mål före varje sprint och utvärderar resultatet innan de går vidare (Denning, 2013).  
 
Det agila arbetssättet har tagit stor kraft inom mjukvaruindustrin där det är vanligt 
förekommande i dagens samhälle. Under samma tid, tog tillverkningsindustrin som arbetar 
med fysiska produkter en annan väg då det agila arbetssättet inte passade in under 
tillverkningsindustrins kraftiga hierarkier. Inom tillverkningsindustrin fortsatte företag i stället 
att implementera Lean och tänket därvid som innebär att slöseri och kostnader står i fokus 
(Denning, 2013). Denning (2010) menar att om tillverkningsindustrier vill fortsätta att vara 
lönsamma i framtiden måste de fokusera på att ändra sitt huvudsakliga arbetssätt till ett agilt 
arbetssätt och gå ifrån Lean. Samma författare belyser också att om tillverkande företag 
applicerar det agila arbetssättet med Scrum kan resultaten bli revolutionerade. 

3.3.1 Agil hybridmodell 
Cooper (2016) menar på att en lösning för att arbeta agilt inom tillverkningsindustrin är att 
använda sig av en så kallad hybridmodell mellan det agila arbetssättet och det traditionella 
arbetssättet. Samma författare menar att fördelarna som mjukvaruindustrin får utav att arbeta 
agilt är för många för att ignorera för tillverkningsindustrier runt om i världen (Cooper, 2016). 
En studie visar att en hybridmodell mellan det traditionella arbetssättet och det agila 
arbetssättet med Scrum, ger positiva effekter för produktutveckling. Studien visar också att det 
ger positiva effekter för de anställda gällande kommunikation, produktivitet och motivation då 
företag inför agila metoder in i de traditionella arbetssätten (Sommer, Hedegaard, Dukovska-
Popovska & Steger-Jensen, 2015). En av fördelarna gällande ett agilt arbetssätt vid 
produktutveckling är att en verklig modell av en produkt tillverkas i ett tidigt skeende som gör 
att kunden i fråga kan ge feedback på denne så fort som möjligt. Cooper (2016) menar att detta 
resulterar i en nöjdare kund. Därför är det fördelaktigt att arbeta agilt i en kombination med 
det traditionella arbetssättet som gör att kunden kan få ge sin åsikt efter varje sprint inom 
Scrum (Cooper, 2016). Cooper (2016) menar på att det är fullt möjligt att implementera det 
agila arbetssättet med Scrum vid utveckling av fysiska produkter. Dock inte genom en kopiering 
av det agila arbetssättet de använder inom mjukvaruindustrin, utan med en integrerad modell 
som kompletterar de traditionella arbetssätten. Denna agila hybrid-stage-modell skulle kunna 
vara en stor revolution och det nya sättet att tänka och arbeta utefter, sedan de traditionella 
arbetssätten implementerades för många år sedan (Cooper, 2016). 
 
Ett företag med dess projekt kan arbeta agilt på många olika sätt. Företag kan välja att arbeta 
utifrån ett renodlat agilt arbetssätt med exempelvis Scrum. Företag kan också kombinera olika 
metoder såsom Scrum med andra agila metoder för att finna den främsta metoden för varje 
enskilt företag. Denning (2017) menar på att om ett företag arbetar agilt, oavsett metod, arbetar 
dess projektteam utefter tio punkter. Dennings tio punkter beskrivs kort och illustreras i tabell 
tre nedan. De tio punkterna summeras av de vänstra kolumnerna medans de högra kolumnerna 
beskriver respektive punkt. 
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Tabell 3 - Tio punkter som förekommer inom ett agilt projektteam (Denning, 2017). 

 

3.3.2 Det agila manifestet 
Det agila manifestet är grunden för det agila arbetssättet som sammanställdes 2001 där flera 
programutövare inom mjukvarubranschen samlades för att dela med sig av sina erfarenheter 
kring mjukvaruutveckling för att tillsammans upprätthålla gemensamma principer anpassat till 
mjukvarubranschen (Hazzan, 2014). De gemensamma principerna sammanställdes och bidrog 
till något som kännetecknas som det agila mjukvaruutvecklingsmanifestet (Manifesto for Agile 
Software Development, 2001). Inom manifestet värdesätts fyra olika antaganden för agil 
systemutveckling. För att uppnå bättre systemutveckling prioriteras följande saker i tabell fyra 
nedan: 
 

Tabell 4 - Värdesättande principer inom det agila manifestet (Manifesto for Agile Software 
Development, 2001). 

 
Manifestet förknippas inte med att vara en modell eller metod utan förknippas som ett 
tillvägagångssätt med riktlinjer som styr in användaren på ett agilt arbetssätt.  
Utöver de saker som värdesätts vid agil systemutveckling så har tolv principer definierats till 
manifestet och de illustreras av tabell fem nedanstående. Avsikten med principerna är dels att 
individerna ska kunna skapa en förståelse kring vad mjukvaruutveckling handlar om. En annan 
viktig sak med det agila manifestet är att det ska finnas till hjälp för de som vill följa en logisk 
metodik inom det agila arbetssättet (Hunt, 2006).   



Teoretiskt ramverk 
 

14 

 
 
Tabell 5 - Manifestets tolv punkter (Manifesto for Agile Software Development, 2001). 

 

3.4 Kopplingar mellan de olika arbetssätten                                        
Genom att använda de traditionella arbetssätten inom produktutveckling är fördelarna flera 
gentemot att använda ett agilt arbetssätt. De främsta fördelarna är att kvalitén blir bättre samt 
att produktutvecklingen går snabbare. Sommer, Hedegaard, Dukovska-Popovska & Steger-
Jensen (2015) menar att den största nackdelen med de traditionella arbetssätten är att de inte 
tillåter projektgruppen att arbeta flexibelt under ett pågående projekt. Huvudsyftet med de 
traditionella arbetssätten är att bli klar med produkten inom avsatt tid och planerar projektet i 
detalj innan de börjar utföra projektet och tillåter vanligtvis inga ändringar på planen när 
projektet genomförs. Genom att implementera en agil metod såsom Scrum i den traditionella 
stage-gate-modellen skapas en hybridmodell som benämns Agile/Stage-Gate-hybrid. Denna 
modell har studerats i praktiken och har resulterat i effektivitetsökningar. Däremot har deras 
studie inte kunnat bekräfta vilka specifika orsaker som skapade effektivitetsökningarna 
(Sommer, Hedegaard, Dukovska-Popovska & Steger-Jensen, 2015). Karlström och Runeson 
(2005) menar på att företagsledningen kan vara negativa till att implementera ett agilt 
arbetssätt då de kommer att förlora kontroll och makt över projektgrupperna. Däremot, genom 
att implementera hybridmodellen kan ledningen behålla kontrollen över projektgrupperna och 
styra de långsiktiga strategierna. Genom att applicera ett agilt arbetssätt på det traditionella 
arbetssättet menar Karlström och Runeson (2005) att företag kan kommunicera på ett 
effektivare sätt och kan eliminera mycket av den dokumentation som de traditionella 
arbetssätten medför. Karlström och Runesson (2005) menar också på att en integrering av agila 
arbetssätt på de traditionella arbetssätten bidrar till att företag får en bättre kontroll över 
kostnader, att produktfunktionaliteten blir bättre och att leveransprecisionen ökar. 

3.5 Implementering av det agila arbetssättet                              
Denning (2016) menar att det är möjligt att implementera det agila arbetssättet i en hel 
verksamhet och att flera verksamheter redan har gjort denna resa. Genom att implementera 
arbetssättet på en hel verksamhet krävs ett helt nytt synsätt på verksamheten som inte liknar 
det vanliga hierarkiska synsättet. Däremot har äldre företag som har haft kraftiga hierarkiska 
strukturer i dess organisation lyckats framgångsrikt med att göra denna kraftiga omställning. 
En stor utmaning med arbetssättet gentemot de klassiska hierarkiska strukturerna är att 
företag ska involvera kunden i verksamheten och se dem lika involverade som de anställda i 
dess egna organisation (Cooper och Sommer, 2016; Denning, 2016). En av de största 
utmaningarna till att förändra en organisation mot att bli agil, är att cheferna inte längre ska 
kontrollera underordnad personal utan ska istället ge de underordnade möjlighet och 
befogenheter att själva lösa problem och ge dem möjlighet att agera på ett fritt sätt tillsammans 
med dess medarbetare. Cheferna kommer istället att fungera som en möjliggörare för deras 
underordnade och fokusera mer på de långsiktiga och strategiska målen. Detta innebär att 
cheferna kommer att behöva vara en stark ledare istället för att vara en traditionell chef. Genom 
att göra en verksamhet agil är det inte möjligt att ha en hierarki på det sättet som företag är 
vana vid idag. Kommunikationen kommer att bli öppen istället för att gå upp och ner genom 
chefer i organisationen och gör att de som traditionellt sätt är lägst i hierarkin kommer att få 
utrymme och makt som i sin tur kan bidra till att de blir mer engagerade och effektiva (Denning, 
2016).  
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie.  

4.1 Det agila arbetssättet i praktiken 
Det agila arbetssättet med dess grundtanke fungerar på samma sätt på de olika företagen. 
Däremot har de olika företagen vridit och vänt på olika metoder för att anpassa det utifrån dess 
organisation. En daglig aktivitet är möten inom gruppen för att synliggöra dess arbete inom 
sprinten och resursfördelning vid eventuella problem. Varaktigheten på sprintarna är mellan 
två till tre veckor för de företag som arbetar med mjukvaruutveckling. För företag C som ska 
implementera det agila arbetssättet i dess verksamhet kommer sprintarna att vara längre 
eftersom att de arbetar i stor utsträckning med fysiska produkter med långa ledtider. Efter att 
en sprint har genomförts tillägnas alltid tid för ett avslutande möte som benämns 
”retroperspektiv”, där projektgruppen går igenom projektets delar och vad som bör förbättras 
till nästa sprint. Däremot använder inte alla företag Scrum renodlat utan andra modeller kan 
integreras, såsom den Lean-baserade metoden Kanban. 

  
 

 ”Vi arbetar med Kanban mer än med Scrum” (Respondent 1, Elektronikkonstruktör) 
 

 ”Vi kör inte Scrum renodlat” (Respondent 6, Elektronikkonstruktör) 
 
 
Det skiljer sig mycket angående kundkontakt beroende på vilken respondent som tillfrågas. 
Vissa respondenter har en dialog med kunden varje dag medans vissa arbetar helt ostört under 
sprinten och för en dialog med kunden före och efter varje sprint. Vanligast förekommande är 
att kundkontakt sker en gång varje vecka. 
 
Respondenterna hävdar att ändringar sker kontinuerligt i projekten och att kunder kan ändra 
sig var dag om vissa saker. När en ändring görs analyseras detta och vid mindre ändringar 
appliceras ändringen redan i pågående sprint medans vissa ändringar skjuts fram till 
nästkommande sprintar. Vid större ändringar är det vanligt förekommande med diskussioner 
eller möten mellan projektledare och kund för att bedöma möjligheten och tidsåtgången för 
dem. För att minimera ändringar under pågående projekt involveras kunden i arbetet för att 
kontinuerligt ge kunden status på planerat, nuvarande och genomförda processer i sprinten. 
Den stora utmaningen med ändringar är den ökade tidsåtgången som krävs om större 
ändringar görs och kan i många fall vara förstående medans i vissa fall kan skapa en irritation 
hos kunden. 
 
 ”Kunden har ofta förståelse att ett projekt tar längre tid vid större förändringar men i vissa 

fall fattar de inte det” (Respondent 8, Mjukvaruingenjör) 
 

 ” Kunden accepterar att något tar längre tid då de är medvetna om varför det tar längre tid 
då de är informerade under projektets gång” (Respondent 5, Systemutvecklare) 

 
 ”Det är inte lätt att hantera ändringar om kunden har specificerat tid och pris då när 

ändringar görs så måste kontraktet skrivas om och sånt tar tid och resurser” (Respondent 9, 
Projektledare) 

 
 
Kunderna uppskattar vanligtvis kommunikationen som uppstår vid det agila arbetssättet. Det i 
sin tur bygger en relation mellan dem som båda kan gynnas av. Kunden kan också komma att 
känna sig delaktig i den produkt som framställs då de hela tiden är med i projektet. På så sätt 
har kunden makten att kunna styra gruppen utefter vad de själva prioriterar och kan alltid ge 
snabb feedback direkt till projektgruppen. 
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4.2 Fördelar med ett agilt arbetssätt vid utveckling av fysiska produkter 
Fördelarna med ett agilt arbetssätt vid utveckling av fysiska produkter omfattar flertalet 
aspekter. Nedan har vanligt förekommande åsikter sammanställts till tre väsentliga 
huvudområden. 

4.2.1 Kundsamarbete och kontinuerlig feedback 
Genom att applicera det agila arbetssättet på andra verksamheter utöver renodlade 
mjukvaruutvecklingsföretag så blir hantering av ändringar enklare. Detta är resultatet då 
kunden får demonstrationer av dess beställning kontinuerligt tills att den slutgiltiga produkten 
är färdigställd. Genom att kunna ge kunden en konkret bild av dess produkt kan kunden komma 
närmare ett företag som gör att de kan arbeta i samma riktning utifrån vad kunden önskar. När 
kunden kommer närmare projektet resulterar det i att flexibiliteten hanteras på ett bättre sätt 
då kunden får en klarare bild av vad som är möjligt eller inte möjligt att genomföra på utsatt tid 
och pris.  

 
 

 ”Det agila arbetssättet ger snabb feedback till och från kund. Vilket medför att man kan 
effektivisera processen och att kunden får sin rätta produkt snabbare” (Respondent 5, 

Systemutvecklare) 
 

 ”Man får en dialog med kunden och märker ifall man går i samma riktning eller ej” 
(Respondent 2, Projektledare) 

 
Flera av respondenterna menar att företag kan exempelvis skapa demonstrationer med hjälp 
av en 3d-skrivare för att ge en kund en konkret bild av dess produkt i förväg. Genom att få 
klämma och känna på produkten i ett tidigt skeende kan kunden vara med i 
utvecklingsprocessen av produkten och hela tiden bidra med dess synpunkter. 

4.2.2 Öppenhet för förändringar genom flexibilitet 
En fördel med att arbeta agilt från kundens synvinkel är att de i ett tidigt skeende inte behöver 
specificera hur den slutgiltiga produkten ska se ut eller fungera. Genom att arbeta agilt kan 
företag tillsammans med kunden arbeta sig framåt i varje sprint för att sedan kontinuerligt 
komma fram till ett slutgiltigt resultat baserat på idéer och visioner. Då ett företag tillsammans 
med en kund, arbetar gemensamt mot ett mål, kan flexibiliteten och förändringar i ett projekt 
bli ett naturligt fenomen. 
 
 

 ”Man behöver inte specificera allt från början. För man kan inte specificera allt i 
verkligheten från början” (Respondent 1, Elektronikkonstruktör) 

 
 ”Det agila arbetssättet innebär att det inte spelar någon roll kring hur man tar sig till 

slutmålet och det är därför lättare att vara flexibel och effektivisera processen” 
(Respondent 9, Projektledare) 

 
 ”Man måste ha ett arbetssätt som gör att det är naturligt med förändringar kontinuerligt” 

(Respondent 7, HR-chef) 
 

 ”Flexibilitet är nyckeln till framgång inom det agila arbetssättet” (Respondent 8, 
Mjukvaruingenjör) 

 
Genom att ha en idé och arbeta tillsammans med en produkt i olika steg leder detta sannolikt 
till att produkten överträffar kundens förväntningar i slutändan. Då alla parter är beredda på 
att processen kommer att förändras medför det innovativa och kreativa lösningar. 

4.2.3 Engagemang och delaktighet 
De anställda på en agil verksamhet löser de problem som uppstår i en projektgrupp vilket 
resulterar i att de problem som uppstår når lösningar snabbare jämförelsevis mot hur de hade 
hanterats i en hierarkisk organisation. Detta arbetssätt gör att medarbetarna motiveras och att 
de känner sig viktigare på deras arbetsplats. Respondenterna uttryckte en stark känsla av att 
medarbetarna i en agil verksamhet har en bredare roll som gör att de uppskattar arbetet mer. 
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 ”Individerna har chans till att glänsa och få fram dess egna idéer och tankar!” (Respondent 

3-4, Projektledare och Konstruktör) 
 

 ”Man får mer motiverad och engagerad personal som i sin tur stannar längre hos oss” 
(Respondent 7, HR-chef) 

 
 
Något som ofta framkom under intervjuerna var att många unga attraheras av att få ha en bred 
och viktig roll i en organisation där de själva kan få vara med och lösa de problem de står inför. 
Genom att reducera den styrning projektgrupperna har ovanifrån och istället ge dem makt att 
själva lösa problem så är respondenterna helt övertygade om att medarbetarna uppskattar sin 
arbetssituation mer. 

4.3 Nackdelar med ett agilt arbetssätt vid utveckling av fysiska 
produkter 

Nackdelarna med ett agilt arbetssätt vid utveckling av fysiska produkter omfattar flertalet 
aspekter. Nedan har vanligt förekommande åsikter sammanställts till tre väsentliga 
huvudområden. 

4.3.1 Kunden vill ha kontroll 
Vid en applicering av det agila arbetssättet för fysiska produkter är fördelarna många, men trots 
detta är tankesättet inte en självklarhet inom den industriella branschen då ett antal punkter 
ses som nackdelar. En nödvändig faktor för att bedriva en fungerande verksamhet är att på 
något sätt få in pengar till organisationen och för att göra detta är organisationen beroende av 
kunder.  
 
En nackdel som ses som hindrande av ett flertal respondenter är att många kunder inte har full 
tillit till att låta prislappen vara öppen under ett projekt och även, låta projektgruppen styra 
detta. Många kunder vill därför ha kontroll över ett projekt genom att ha en fast tid med en fast 
kostnad och ett förväntat resultat specificerat i projektstarten. Det agila arbetssättet är raka 
motsatsen till detta då flexibilitet och nära samarbete med kund för utveckling under projektets 
gång står i fokus.  
 
 

 ”Kunden vill ha en fast kostnad, tid och resultat” (Respondent 8, Mjukvaruingenjör) 
 

4.3.2 Kostnader, ledtider och synkronisering av projekt 
Att applicera ett agilt arbetssätt i en stor verksamhet är svårare än att arbeta agilt inom en 
mindre verksamhet eller inom ett enskilt projekt. Påföljden av att ledtiderna blir längre och att 
organisationen blir större gör att komplexiteten ökar vilket gör att det blir svårare att 
synkronisera ingående projekt i verksamheten.  
 
 

 ”Många arbetar agilt i en verksamhet men det är svårare att skala upp det på en hel 
verksamhet” (Respondent 8, Mjukvaruingenjör) 

 
 
Den stora skillnaden mellan att utveckla mjukvara och fysiska produkter är att ledtiden och 
kostnaden oftast blir till det sämre vid utveckling av fysiska produkter. Nackdelen med långa 
ledtider och högre kostnader inom ett agilt arbetssätt gör att grundtanken inom agilt, att vara 
flexibel och att vara öppen för förändringar oavsett tidpunkt i ett projekt kan försvåras. Vid 
utveckling av mjukvara är det exempelvis enkelt att koda om och inte lika dyrt att kassera 
resultatet av en kodning som det skulle vara ett kassera en färdig fysisk produkt.  
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4.3.3 Chefernas attityd och det mänskliga beteendet 
För att individen ska få chansen att arbeta agilt och att lösa problem på egen hand krävs en 
förändring av chefernas attityd. För att bli chef har många behövt slita hårt genom åren och 
som påföljd av detta vill många inte äventyra sin befintliga position. Att släppa sin makt och 
kontroll för att sedan överföra denna till de underordnade kan ses som obehagligt för många 
chefer, framförallt om organisationen arbetar med fysiska produkter då kostnaden och ledtiden 
ofta blir högre än vid utveckling av mjukvara. Att få cheferna att våga släppa makten är ett stort 
om inte det största hindret för att lyckas med att applicera det agila arbetssättet inom en 
organisation.   
 

 ”Mindsetet hos cheferna är det allra största hindret” (Respondent 7, HR-chef) 
 

 
Det är vanligt förkommande att individer har ett invant beteende i en organisation. I de flesta 
arbetsorganisationer kännetecknas det mänskliga beteendet av att individen går till chefen och 
ställer frågan vad de ska göra härnäst. I en agil arbetsmiljö måste individen tillsammans med 
sina kollegor inse vad de ska göra härnäst och tillsammans lösa de problem de ställs inför. Att 
ändra på det inövade beteendet är något som enligt många kan hindra en applicering av ett agilt 
arbetssätt.  

4.4 Hur och när bör det agila arbetssättet tillämpas vid utveckling av 
fysiska produkter? 

Alla respondenter tror att det är fullt möjligt att implementera det agila arbetssättet på 
verksamheter med fysiska produkter. Företag C i Trollhättan håller på att implementera det 
agila arbetssättet på hela dess organisation då de anser att de traditionella arbetssätten inte 
håller för dagens flexibla och föränderliga marknad. De menar att deras kunder kan byta 
riktning i deras projekt nästan varje dag och därför är ett agilt arbetssätt en lösning för att kunna 
hantera de innovativa lösningar som kunderna kräver.  
 

  ”De gamla traditionella arbetssätten är förlegade” (Respondent 1, Elektronikkonstruktör) 
 

 ”Det fungerar, det har vi redan gjort vid produktframtagning och jag vet att andra 
verksamheter redan gör det” (Respondent 5, Systemutvecklare) 

 
 ”Det finns bevis på att det fungerar” (Respondent 1, Elektronikkonstruktör) 

 
Det är inte möjligt att arbeta agilt renodlat utan företag måste anpassa det utifrån deras 
organisation. Detta gäller inte enbart för fysiska produkter utan det vrids och anpassas även 
inom mjukvarubranschen. Det är också vanligt att företag arbetar agilt i vissa delar av ett 
projekt och att det kan vara mer komplext att arbeta agilt desto längre fram det kommer. 

 
 ”Man måste anpassa det utifrån ens organisation och efter vad man vill uppnå” 

(Respondent 7, HR-chef) 
 

 ”Man måste anpassa sig, det kan vara lättare att vara agil i början av ett projekt än när 
man är i ett senare skeende” (Respondent 6, Elektronikkonstruktör) 

 
 ”Man bör hitta en hybridmodell som passar för fysiska produkter” (Respondent 1, 

Elektronikkonstruktör) 
 

Respondenterna påpekar att företag kan applicera egna modeller av Scrum med eventuellt lite 
längre sprintar som är anpassade efter fysiska produkter. Det viktigaste med det agila 
arbetssättet är inte de metoder och modeller som finns inom arbetssättet, utan det är 
tankesättet hos individerna som är det allra viktigaste. 
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4.5 Grad av styrning inom projekt 
Många företag brottas ständigt med frågan i vilken grad medarbetarna i en organisation ska bli 
styrda utifrån definierade riktlinjer. För att kunna arbeta flexibelt och tillämpa innebörden av 
det agila arbetssättet bör riktlinjerna minimeras men om företag minimerar riktlinjerna allt för 
mycket riskerar organisationen att tappa all kontroll. Respondenterna uppgav att denna gräns 
är svår att finna för att kunna hitta rätt balans för graden av styrning.   
 
I en organisation krävs någon form av riktlinjer, rutiner och regler för att undvika att ett 
kaotiskt tillstånd bryter ut och för att undvika att bedriva en osynkroniserad verksamhet. En av 
fördelarna med att arbeta utifrån en standardiserad struktur är att cheferna får bättre kontroll 
genom att det blir lättare att ligga i fas och att genomföra det som förväntas. Att utgå från ett 
standardiserat arbetssätt medför en bekvämlighet då medarbetarna vet hur de ska ta sig an ett 
projekt och i vilken ordning saker ska genomföras.  
 

 ”Innan hade vi inga riktlinjer, det var huller om buller” (Respondent 5, Systemutvecklare)  
 

 ”Det måste finnas någon styrning för att hålla organisationen synkroniserad. Däremot är 
det svårt att veta exakt hur mycket styrning det ska vara” (Respondent 5, Systemutvecklare) 
 
Respondenterna menar att standarder i många fall är bra men den agila processen underlättas 
om organisationen styrs utifrån färre riktlinjer. De påpekar också att riktlinjer minskar 
flexibiliteten och om ett projekt ska genomföras och om en organisation har allt för många 
riktlinjer riskerar de att förlora vissa kunder då de ställer höga krav på hur de vill ta sig an ett 
projekt. Flertalet av respondenterna framhävde att om det finns för många standarder inom 
organisationen blir medarbetarna påtvingade ett specifikt arbetssätt. Som följd av detta 
försvinner möjligheten att effektivisera arbetet och chansen till att bli riktigt duktig inom ett 
område blir nästintill obefintlig. Respondenterna menar att färre standarder ger större 
utrymme för kreativitet som i sin tur leder till flexibilitet, vilket är hela grejen med det agila 
arbetssättet.  
 

 ”Nakna kocken gör underverk med råvaror om han får göra precis vad han vill. Arbetar 
han på McDonalds så tvingas han att göra en Big Mac utefter dess standard och på så sätt 

blir hamburgaren inget underverk” (Respondent 2, Projektledare) 
 
 

 ”Jag är helt övertygad att framtidens arbetskraft inte vill att någon säger till en vad man 
ska göra, vi vill vara med och lösa problemen och ligga i framkanten” (Respondent 7, HR-

chef) 
 

 ”Det känns som att man går åt fel håll om man vill styra folk” (Respondent 5, 
Systemutvecklare) 
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5 Analys 
Kapitlet analyserar studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 
 

5.1 Vilka fördelar finns det vid applicering av agila arbetssätt vid 
utveckling av fysiska produkter? 

I detta avsnitt analyseras studiens första frågeställning utifrån empirin och det teoretiska 
ramverket. nedanstående figur sammanfattar fördelarna med ett agilt arbetssätt utifrån 
studiens empiri. 

 

   Figur 4 - Fördelar med ett agilt arbetssätt 

 
Cervone (2011) menar att det agila arbetssättet medför ständig kommunikation med kunder 
under ett projekt vilket även framkommer som en fördel utifrån intervjustudien. 
Respondenterna påpekade att kunder får kontinuerlig feedback genom att de tillhandahåller en 
konkret demonstration av dess beställning i små steg som leder till att kunden och företaget 
kommer närmare varann. Denning (2013) menar att företag använder sig av den agila metoden 
Scrum på företag för att kunna ge kunden demonstrationer av dess beställning i små cykler 
fram tills att den slutgiltiga produkten är framställd. Genom att använda Scrum och ge kunden 
stegvis demonstrationer av dess produkt ökar flexibiliteten för att kunna ändra en produkt 
under processens gång. Respondenterna menar att när ett företag kan ge kunder 
demonstrationer av dess beställning uppstår ett positivt samarbete mellan dem som gör att 
utvecklingen av produkten blir mer effektiv. Respondenterna menar även att det är nödvändigt 
med ett bra samarbete med kunden då de kan göra kontinuerliga förändringar dagligen. Detta 
i sin tur gör att kunden får det absolut främsta resultatet utifrån dess beställning. 
 
Enligt det agila manifestets värdesättande principer ska företag som arbetar agilt, fokusera på 
ett samarbete med kunden istället för att arbeta utifrån ett kontrakt vilket gör att Scrum med 
kontinuerliga demonstrationer blir naturligt (Manifesto for Agile Software Development, 
2001). Då ett företag har ett nära samarbete med kunden blir de båda parterna anpassningsbara 
till förändringar som är en annan princip inom det agila manifestet. Respondenterna påpekar 
att ett företag inte behöver specificera konkret hur den slutgiltiga produkten ska fungera utan 
behöver bara en vision kring funktionaliteten av den. Genom att använda Scrum med 
kontinuerliga demonstrationer menar respondenterna att ett företag och dess kund, kan 
tillsammans konstruera en produkt flexibelt och totalt anpassat för förändringar. Genom att 
använda ett agilt arbetssätt vid utveckling av fysiska produkter menar respondenterna att 
företag kan bli anpassningsbara och mer flexibla än vad de är idag vid användning av de 
traditionella arbetssätten. Karlström och Runeson (2005) påvisar att flexibiliteten blir 
begränsad vid användning av de traditionella arbetssätten där huvudfokuset är att färdigställa 
ett projekt inom avsatt tidsram med ett minimalt antal förändringar. 
 
Denning (2017) menar att en agil projektgrupp eller en agil verksamhet arbetar utefter tio 
punkter oavsett vilken metod de använder. Flera av dessa punkter fokuserar på att teamet 
arbetar självständigt och styrs av varandra inom gruppen. Respondenterna kompletterar detta 
med att gruppmedlemmarna blir mer motiverade och engagerade att arbeta utan att någon 
utomstående styr eller avbryter gruppen. De menar också att varje enskild individ har möjlighet 
att bidra med dess personliga idéer vilket bidrar till att de känner sig mer delaktiga och viktigare 
i ett projekt. Ett antagande inom det agila manifestet som kan ses som en fördel inom det agila 
arbetssättet, är att låta individer stå i centrum istället för verktyg och processer. Genom att 
placera en individ i centrum och ge dem utrymme till att lyfta fram egna åsikter, tillkommer det 
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naturligt att de får ett större ansvar till att prestera. Respondenterna lyfter fram att många unga 
eftersträvar detta arbetssätt med ett gediget ansvarsområde, som i sin tur leder till att de har 
lättare att rekrytera personal och även att behålla den befintliga arbetsstyrkan. Respondenterna 
belyser att efter varje sprint inom Scrum, utvärderar gruppen dess prestation för att lyfta fram 
egna förbättringar inför nästkommande sprint eller projekt. Denning (2013) menar samma sak 
som respondenterna, att teamen utvärderar resultatet efter en sprint innan de tar sig an 
nästkommande sprint. Genom att gruppen har möjlighet att förbättra sitt egna arbete, 
framkommer det naturligt att de har möjlighet att bli mer engagerade över sin arbetssituation.  
 

5.2 Vilka nackdelar finns det vid applicering av agila arbetssätt vid 
utveckling av fysiska produkter? 

I detta avsnitt analyseras studiens andra frågeställning utifrån empirin och det teoretiska 
ramverket. nedanstående figur sammanfattar nackdelarna med ett agilt arbetssätt utifrån 
studiens empiri. 

 

    Figur 5 - Nackdelar med ett agilt arbetssätt 

 
Cross och Sivaloganathan (2005) menar att Stage-gate-modellen och Vattenfallsmetoden inom 
ett traditionellt arbetssätt används för att kunna kontrollera ett projekt. Under flertalet 
intervjuer framkom det att dagens kunder har ett behov utav att ha kontroll över saker som tid, 
pris och ett förväntat slutgiltigt resultat kopplat till ett projekt. Karlström och Runesson (2005) 
menar att när ett projekt utgår från ett traditionellt arbetssätt är det huvudsakligen för att 
passera projektets definierade milstolpar på kortast möjliga tid. Noga definierade milstolpar 
medför enligt Cooper (1990) ett mer kvalitativt utförande av den befintliga processen. Vid 
genomförandet av ett projekt med ett traditionellt arbetssätt har kunden större möjlighet att få 
tydligare riktlinjer och kontroll gällande ett förväntat resultat, tid och pris. Som följd av att ha 
kontroll över ovanstående saker förlorar kunder i många fall ett kontinuerligt samarbete med 
företag. Ett kundsamarbete utvecklas vid ett agilt arbetssätt och innebär att kunden har kontroll 
och möjligheten till att ställa förändrade krav under projektets gång. Som respondenterna 
framhävde vill kunden ha kontroll över tid, pris och förväntat slutgiltigt resultat och enligt 
Haines, Idemudia & Raisinghani (2017) riskerar kunder att förlora möjligheten till förändrade 
kundönskemål under projektets gång då detta ofta påverkar tid, pris och resultat. 
Respondenterna menar även de att ifall kunden vill ha en fast tid, pris och ett förväntat resultat 
blir kundönskemålen begränsade under projektets gång. Däremot hävdar Karlström och 
Runesson (2005) att en sammansättning av det agila och det traditionella arbetssättet bidrar 
till att leveransprecisionen ökar, produktens funktionalitet förbättras och att kontrollen över 
kostnader blir bättre. 
 
Under intervjuerna var det vanligt förekommande att chefernas attityd och det mänskliga 
beteendet ses som en barriär för att lyckas implementera ett fungerande agilt arbetssätt. 
Majoriteten av respondenterna har svårt att se att en chef vill släppa ifrån sig makt för att istället 
fördela den till projektgrupperna. Respondenterna påpekade dessutom att individerna har ett 
invant beteende som kännetecknas av att gå till chefen och fråga vad de ska göra härnäst. 
Denning (2016) menar även han att en av de största utmaningarna för att lyckas implementera 
ett agilt arbetssätt är chefernas förmåga att låta underordnad personal få de rätta 
befogenheterna att själva lösa problemet i mindre grupper. Denning (2016) påpekar även att 
vid ett agilt arbetssätt måste en chef gå ifrån att vara en traditionell chef till att vara en stark 
ledare vilket respondenterna nästintill såg som en omöjlighet då flertalet chefer har lagt ner 
avsevärt många år av hårt arbete för att bli en chef. Karlström och Runesson (2005) belyser 
likvärdiga åsikter som Denning och respondenterna då de hävdar att företagsledningen kan 
vara negativa till en implementering av det agila arbetssättet, då de riskerar att tappa kontrollen 
över projektgrupperna. Däremot hävdar Karlström och Runesson (2005) att cheferna kan 
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behålla kontrollen över projektgrupperna och de långsiktiga strategierna om ett företag 
implementerar en hybridmodell där det agila arbetssättet integrerar med det traditionella 
arbetssättet.  
 
Cervone (2011) menar att de traditionella arbetssätten passar in där processer repeteras om och 
om igen och att det agila arbetssättet uppkom när processer inte längre var förutsägbara. 
Kundens förändrade krav gör att processerna blir oförutsägbara och respondenterna menar på 
att vid utveckling av fysiska produkter ökar svårighetsgraden för att arbeta agilt. Flertalet 
respondenter hävdar att komplexiteten och ledtiderna ökar vid utveckling av fysiska produkter 
vilket gör att det i stora verksamheter blir svårt att synkronisera ingående projekt. Däremot 
visar en studie att utveckling av fysiska produkter får positiva effekter vid användning utav en 
hybridmodell. Karlström och Runesson (2005) motsäger det respondenterna hävdar och menar 
på att vid en integrering mellan det traditionella och det agila arbetssättet får organisationen 
en bättre leveransförmåga och en tydligare överblick över kostnaderna.  
 

5.3 Hur och när bör det agila arbetssättet tillämpas vid utveckling av 
fysiska produkter? 

I detta avsnitt analyseras studiens tredje frågeställning utifrån empirin och det teoretiska 
ramverket. 
 
Alla respondenter i intervjustudien påpekar att det är fullt möjligt att implementera det agila 
arbetssättet på verksamheter som utvecklar fysiska produkter. En av respondenterna har redan 
använt ett agilt arbetssätt vid utveckling av fysiska produkter, och en annan påvisar att det finns 
bevis på att det fungerar. Conforto, Salum, Amaral, Silva & Almeida (2014) menar att det är 
möjligt att implementera arbetssättet om projekten är innovativa. Cooper (2016) menar också 
att det är fullt möjligt att implementera arbetssättet med Scrum till fysiska produkter. Dock 
menar han att det inte går att kopiera rakt av från mjukvaruindustrin. Han lyfter fram att det 
är möjligt att implementera en integrerad modell mellan de traditionella arbetssätten såsom 
Stage-gate-modellen tillsammans med det agila arbetssättet. Flera av respondenterna menar 
att varje enskilt företag anpassar det agila arbetssättet utifrån deras organisation i 
mjukvarubranschen. De menar därför att verksamheter med fysiska produkter måste även de, 
anpassa arbetssättet så att det fungerar för dem. Det framkom även under intervjuerna att 
företag skulle kunna applicera ett agilt arbetssätt, delvis i deras projekt och organisation för att 
erhålla en hybridmodell. Cooper (2016) menar att en implementering av ett delvis agilt 
arbetssätt, kompletterar de traditionella arbetssätten. Sommer, Hedegaard, Dukovska-
Popovska & Steger-Jensen (2015) har studerat en hybridmodell i praktiken och deras studie 
bevisar att en integrerad modell mellan arbetssätten leder till effektivitetsökningar hos företag. 
Flertalet av respondenterna i studien betonade att det allra viktigaste inom ett agilt arbetssätt 
är tankesättet hos individerna och inte de modeller eller metoder som innefattas av arbetssättet. 
Det agila manifestet bekräftar respondenternas åsikter genom att dess innehåll är mer utav ett 
tillvägagångssätt för att styra in användaren mot ett agilt arbetssätt. 
 
Företag C håller på att gå ifrån det traditionella arbetssättet och håller på att implementera ett 
agilt arbetssätt i dess organisation. De menar att det inte är möjligt att hantera kunders 
förändrade krav med ett traditionellt arbetssätt utan menar att ett alternativt arbetssätt som ett 
agilt är ett måste. De implementerar inte ett renodlat agilt arbetssätt utan anpassar det utefter 
dess organisation och dess produkter. Denning (2016) bekräftar att det är möjligt att 
implementera arbetssättet i en hel organisation. Det största hindret enligt Denning är att 
genom en implementering av det agila arbetssättet, erfordras ett nytt synsätt som inte liknar de 
hierarkiska synsätten. Det hierarkiska synsättet genererar naturlig hög styrning från 
överordnade och det agila arbetssättet eliminerar de hierarkiska strukturerna och den styrning 
som det för med sig. Denning (2017) menar med sina tio punkter i Tabell 3 att teamen i en agil 
verksamhet, arbetar utan att någon avbryter dem och att ledningen inte får omdirigera gruppen 
under en sprint. Däremot menar respondenterna att ett företag måste ha någon slags styrning 
med riktlinjer för att kunna synkronisera projektgruppen med verksamheten. Respondenterna 
är dock ovissa kring vilken grad av styrning som krävs i en agil verksamhet men är överens om 
att den bör vara minimal för att kunna arbeta agilt. Företag kan kompromissa och behålla en 
stor del av dess styrning genom att implementera en hybridmodell. Hybridmodellen kräver inte 
att all styrning tilldelas projektgrupperna utan kan fördelas utifrån organisationens egna behov. 
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Genom att implementera en hybridmodell mellan de traditionella arbetssätten och de agila 
arbetssätten kan företag behålla sitt hierarkiska synsätt genom att enbart implementera vissa 
agila metoder. Denning (2010) menar att tillverkningsindustrier måste implementera ett 
huvudsakligt agilt arbetssätt i deras verksamheter för att kunna vara lönsamma i framtiden. 
Han menar emellertid att då de applicerar ett agilt arbetssätt med agila metoder såsom Scrum, 
kan resultaten bli revolutionerade. Företag C betonar samma sak som Denning, att företag 
måste bli agila i sitt arbetssätt för att kunna vara lönsamma i framtiden. De menar också att om 
de inte hade valt att påbörja en implementering av ett agilt arbetssätt i dess verksamhet, hade 
de inte kunnat möta kunders förändrade krav. 
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6 Diskussion 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer följt av slutsatser och rekommendationer. Dessutom beskrivs studiens 
metoddiskussion. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Under följande avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Den genomförda 
intervjustudien har utgått från tre frågeställningar och resultatet utifrån varje frågeställning 
kommer att presenteras separat. 
 

Vilka fördelar finns det vid applicering av agila arbetssätt vid 
utveckling av fysiska produkter? 

 
Studiens datainsamling påvisar flera fördelar som lyfter fram att det agila arbetssättet är ett 
lämpligt arbetssätt vid utveckling av fysiska produkter. Figuren nedan illustrerar det agila 
arbetssättets övergripande fördelar. 

 

Figur 6 - Fördelar med ett agilt arbetssätt 

 
Studien visar att ett företag kan avsevärt öka samarbetet och kommunikationen med en kund 
genom den kontinuerliga feedback som uppstår vid ett agilt arbetssätt. En kund i sin tur, 
kommer närmare företaget och kan påverka produktens utformning till en högre grad och kan 
på så sätt applicera ändringar under ett pågående projekt. Detta leder till att företag kan möta 
den flexibilitet som många kunder efterfrågar vilket skulle kunna resultera i att ett företag kan 
knyta till sig fler kunder som i sin tur kan generera en ekonomisk tillväxt. Då en kund 
tillhandahåller kontinuerliga demonstrationer av dess produkt kan de succesivt påverka varje 
del av projektet. Fördelen med att vara flexibel leder till att både kunden och företaget är öppna 
för förändringar och ser dem som en naturlig fas i projektet. Genom att de är öppna till 
förändringar möjliggörs en acceptans till att en produkt kan förändras under ett pågående 
projekt, vilket troligtvis hade varit en omständlig process vid de traditionella arbetssätten. 
 
En fördel som det agila arbetssättet medför, är att medarbetarna känner sig engagerade och 
motiverade till arbetssättet med de inkluderade faktorer som arbetssättet framhäver. Genom 
en applicering av det agila arbetssättet får varje enskild individ i ett projekt ett större 
ansvarsområde där dess kreativitet värdesätts. Studien visar att de ingående individerna i ett 
projekt, eftersträvar att få ett större ansvarsområde där de har möjlighet att framhäva dess 
personliga tankar och idéer. Studien visar även på att medarbetare kan stanna längre på ett 
företag där de får den makt som det agila arbetssättet medför. Därtill, visar studien att 
rekryteringsprocessen av ny personal kan bli enklare då framtidens ingenjörer eftersträvar de 
möjligheter som ett företag med ett agilt arbetssätt tillbringar. 
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Vilka nackdelar finns det vid applicering av agila arbetssätt vid 
utveckling av fysiska produkter? 

 
Det teoretiska ramverket och respondenternas åsikter överensstämmer i stor utsträckning 
vilket har gjort att forskarna har kunnat sammanställa det agila arbetssättets nackdelar till tre 
övergripande områden som illustreras i nedanstående figur.  
 

 

Figur 7 - Nackdelar med ett agilt arbetssätt 

 
Studien visar att dagens kunder saknar full tillit för att tillåta företag att arbeta flexibelt och på 
så sätt låta priset och tiden vara ospecificerat. För att kunna arbeta agilt krävs en hög flexibilitet 
och då studien visar att dagens kunder vill ha kontroll över pris, tid och ett förväntat resultat 
ökar svårighetsgraden för att lyckas implementera ett agilt arbetssätt.  
Då fysiska produkter medför högre kostnader och i de flesta fall även en längre ledtid ökar 
svårighetsgraden för synkroniseringen av ingående projekt. På så sätt visar studien att 
grundtanken inom ett agilt arbetssätt försvåras, detta då studien visar att det är svårare att vara 
flexibel och öppen för förändringar när ledtiderna blir längre och när kostnaderna blir högre. 
Som studien belyser är det därför lättare att arbeta agilt i vissa delar av en verksamhet än att 
skala upp det agila arbetssättet på en hel verksamhet. Studien visar att en nackdel är chefernas 
attityd till att förlora sin befintliga makt. Ett agilt arbetssätt kännetecknas av att makten tas 
från cheferna och överförs till projektteamen. Studien menar på att cheferna inte vill och vågar 
släppa ifrån sig sin makt för att ge den till underordnad personal. För att lyckas implementera 
ett agilt arbetssättet krävs det att cheferna istället är inställda på att vara en stark ledare och att 
projektteamen ändrar sitt invanda beteende för att på så sätt kunna ta tillvara på den makt som 
de tillhandahåller.  
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Hur och när bör det agila arbetssättet tillämpas vid utveckling av 
fysiska produkter? 

 
Studien visar att det går att implementera ett agilt arbetssätt i verksamheter som arbetar med 
fysiska produkter. Studien visar att då en verksamhet hanterar ett innovativt projekt är det 
lämpligt och fullt möjligt att använda sig av ett agilt arbetssätt i någon form. Om en kund har 
ett öppet projekt med icke definierade milstolpar och en mindre specifik plan gällande faktorer 
som tid, kostnad och detaljplan, är ett agilt arbetssätt möjligt att använda. Genom att använda 
ett agilt arbetssätt kan företag bli mer flexibla och kan därför hantera kunders förändrade krav 
på ett effektivt sätt. Då verksamheter som hanterar fysiska produkter ofta har långa ledtider 
och dyra produkter i jämförelse med mjukvaruindustrin är det mer lämpligt att implementera 
en hybridmodell mellan de olika arbetssätten för att kunna hantera dessa faktorer på ett mer 
fördelaktigt sätt. Genom att implementera en hybridmodell med delar av den agila metoden 
Scrum, kan företag anpassa arbetssättet utefter dess egna organisation. Ett företag kan anpassa 
arbetssättet till dess organisation och välja ut delar av arbetssättet som skulle kunna innebära 
att de kan hantera flexibilitet men samtidigt behålla kontrollen av projekten inom 
företagsledningen. Det agila arbetssättet lämpar sig inte för företag som kännetecknas av 
repetitiva processer där händelseförloppet inom ett projekt är förutsägbart. De traditionella 
arbetssätten lämpar sig bra där kunden har ett fast projekt med en detaljerad produkt. Då en 
kund har en klar specifikation av faktorer såsom kostnad, tid och detaljplan är det därför 
mindre lämpligt att applicera ett agilt arbetssätt. 
 

 

Figur 8 - Lämplighet att arbeta agilt respektive traditionellt 

 
Figuren ovan illustrerar lämpligheten för de olika arbetssätten gällande olika faktorer. Som 
texten ovan beskriver är det lämpligt att använda ett traditionellt arbetssätt såsom Stage-gate-
modellen eller Vattenfallsmetoden om ett projekt är specifikt i förhållande till tid, kostnad eller 
detaljplan. Det är även lämpligt att använda sig av de traditionella arbetssätten om 
företagsledningen vill kunna ha en kraftig styrning och kontroll av projektgruppen. Det agila 
arbetssättet i renodlad form eller av någon anpassad hybridform, lämpar sig till projekt där 
motsatsen till ovan är ett faktum, det vill säga då ett projekt inte är specifikt och är mer 
innovativt. Det lämpar sig även till projekt där företagsledningen inte styr en projektgrupp i 
grov utsträckning, där gruppen har utrymme för egna lösningar och idéer. 
 
Det är inte möjligt utifrån den genomförda studien att placera ett projekt i ett konkret 
arbetssätt, utan modellen ovan är en vägledning som kan påvisa lämpligheten för respektive 
arbetssätt utifrån de faktorer som beskrivs. 



Diskussion 
 

28 

6.2 Implikationer 
Resultatet stödjer befintlig teori kopplat till att det agila arbetssättet går att applicera på 
verksamheter som utvecklar fysiska produkter. Studien ger forskare en indikation på att det 
agila arbetssättet innehar flera positiva faktorer som kan gynna företag som utvecklar fysiska 
produkter. Cooper (2016) menar att det agila arbetssättet medför allt för många fördelar inom 
mjukvaruindustrin för att tillverkningsindustrier ska ignorera arbetssättet. Studien har 
identifierat fördelar som kan kopplas samman med Coopers påstående och bildar på så sätt ett 
underlag för forskare att beakta. 
 
Studien kan vägleda organisationer som utvecklar fysiska produkter till ett beslut gällande val 
av arbetssätt på projekt- eller organisationsnivå. Studien genererar kunskap gällande hur 
företag kan gynnas av ett agilt arbetssätt i form av fördelar, men även vilket motstånd som kan 
komplicera ett agilt arbetssätt i form av nackdelar. 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Studien stödjer befintlig teori gällande att det agila arbetssättet kan appliceras på verksamheter 
som utvecklar fysiska produkter. Däremot menar Conforto, Salum, Amaral, Silva & Almeida 
(2014) att ett projekt måste vara innovativt för att kunna implementera det agila arbetssättet. 
Studien stödjer delvis deras påstående gällande att innovation är en avgörande faktor. Däremot 
visar studien att andra faktorer såsom styrningen ovanifrån och att processerna ska vara icke-
repetitiva, är utav en betydande roll för att möjliggöra appliceringen. Forskningen stödjer även 
användandet av en hybridmodell mellan de traditionella arbetssätten och det agila arbetssättet. 
Cooper (2016) menar att företag som utvecklar fysiska produkter måste modifiera det agila 
arbetssättet och använda en hybridmodell och på så sätt anpassa det utifrån dess organisation, 
vilket studien bekräftar. Studien menar också på att det agila arbetssättet inte fungerar på 
samma sätt på olika företag utan anpassas utifrån varje enskild enhet och företag utefter deras 
organisatoriska behov. 
 
Studien visar att det finns flera för- och nackdelar med ett agilt arbetssätt vid utveckling av 
fysiska produkter. Studien kan ej påvisa att för- eller nackdelarna väger över för en 
implementering eller inte. Det agila arbetssättet är ett alternativ som är möjligt att applicera på 
verksamheter som utvecklar fysiska produkter som kan öka ett företags flexibilitet. För att möta 
kundens ökade krav på flexibilitet är ett agilt arbetssätt ett alternativ för att fortsätta vara 
lönsamma i framtiden. Huruvida företag ska lämna ett traditionellt arbetssätt och applicera ett 
renodlat agilt arbetssätt, alternativt en agil hybridmodell kan ej påvisas av studien. Däremot 
kan företag få en indikation om de har möjlighet att implementera det agila arbetssättet eller ej 
med hjälp av modellen i Figur 8. Företag som har specifika och förutsägbara projekt med 
repetitiva processer bör inte implementera ett agilt arbetssätt. Däremot kan företag gynnas av 
att applicera ett agilt arbetssätt om dess projekt kännetecknas av innovation, vag styrning 
ovanifrån och icke-repetitiva processer.  Då studiens resultat pekar på att en hybridmodell är 
en eventuell lösning för företag som vill övergå till det agila arbetssättet, är det därför viktigt att 
varje enskilt företag inte kopierar ett agilt arbetssätt från ett annat företag. Detta då det är 
viktigt att företag anpassar arbetssättet utefter dess egna organisation.  

6.4 Metoddiskussion 
Forskarna har haft en solid handledare på företag A som har givit dem förslag på respondenter 
och kontaktuppgifter till företag som kan tänkas delta i studien. Utan denne person hade 
troligtvis inte forskarna kommit i kontakt med dessa företag då forskarna saknar 
arbetslivserfarenhet och kontaktnät inom det studerade området. Hade forskarna haft ett större 
kontaktnät skulle de själva ha kunnat identifiera fler respondenter och företag som skulle kunna 
ha deltagit i studien, som på så sätt hade givit dem en möjlighet att analysera och välja ut 
relevanta respondenter till studien på egen hand. Då forskarna saknar ett kontaktnät har 
handledaren på företag A valt ut relevanta respondenter för studien med ett snöbollsurval. 
Studien hade därför kunnat styrkas om forskarna hade haft större erfarenhet och kunnat 
analysera och välja ut lämpliga respondenter tillsammans med handledaren.  
 
I den genomförda intervjustudien har fyra företag och nio respondenter deltagit. Det studerade 
ämnet har därför behandlats ur flera synvinklar vilket har givit en bredd på studiens 
datainsamling. Däremot har inga företag som arbetar med det traditionella arbetssättet deltagit 
i studien. Då studiens resultat pekar på att en hybridmodell är en eventuell lösning hade det 
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därför varit väsentligt att studera och intervjua företag som kännetecknas utav det traditionella 
arbetssättet för att på så sätt kunna styrka studien.  
 
Studiens intervjuer genomfördes på samma sätt och var semi-strukturerade. Intervjuerna 
utgick ifrån ett frågeunderlag vilket gjorde att respondenterna besvarade samma frågor. Då 
intervjuerna spelades in hade forskarna möjligheten att genomförda en transkribering i form 
utav en dokumentation av de olika frågorna. På så sätt tillbringas en högre trovärdighet av 
insamlad data och möjligheten för utomstående att repetera studiens genomförda 
datainsamling. Däremot var den genomförda transkriberingen på en ytlig nivå. Då en ytlig 
transkribering ger utrymme för egna tolkningar, kan forskarna till studien ha påverkat 
trovärdigheten i resultatet i form av felaktiga tolkningar. På grund av studiens begränsningar 
utifrån tid och omfång har endast intervjuer använts som studiens datainsamlingsmetod. Något 
som hade kunnat styrka studien är ifall forskarna hade haft möjligheten att under en längre tid 
vara med och observera hur de olika företagen arbetar agilt för att på så sätt styrka det som 
respondenterna har sagt.  

6.5 Vidare forskning 
Som följd av att det studerade fenomenet tillämpas inom mjukvaruindustrin är forskning kring 
det agila arbetssättet för utveckling av fysiska produkter bristfälligt och behovet av vidare 
forskning är stort. Då intervjustudien begränsades utifrån tid och omfång har endast fyra 
företag och totalt nio respondenter deltagit i studien. Dessa företag har på något sätt arbetat 
agilt och företag som arbetar på det traditionella sättet har inte deltagit i intervjustudien vilket 
har lett till att det agila arbetssättet har varit i fokus. 
 
Resultatet i studien pekar på att om företag vill implementera ett agilt arbetssätt bör någon 
form av hybridmodell beaktas och tillämpas. Cooper (2016) och Denning (2010) menar på att 
om tillverkningsföretag applicerar det agila arbetssättet och låter det integreras med det 
traditionella arbetssättet för att skapa en hybridmodell kan resultaten bli revolutionerande. 
Som vidare forskning hade det därför varit givande att genomföra en mer omfattande studie 
där forskarna studerar flertalet tillverkande företag som arbetar utifrån ett traditionellt 
arbetssätt och även företag som arbetar utifrån ett agilt arbetssätt. Detta för att kunna 
identifiera och studera hur och vad som kan bli revolutionerande med en hybridmodell kopplat 
till resultat. Detta hade varit nödvändigt för att på så sätt kunna skaffa sig en förståelse över hur 
en eventuell hybridmodell bör tillämpas och hur modellen skulle kunna implementeras.  
 
Studiens framtagna modell som illustreras av Figur 8 är obeprövad och är endast en indikation 
gällande val av arbetssätt. Modellen är skapad utifrån forskarnas egna tolkningar tillsammans 
med studiens analys. Som vidare forskning bör därför modellen beaktas och analyseras för att 
styrka modellens relevans. 
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