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Sammanfattning 

Titel: The Missing Link in Software Development 

Författare: Anthony Mulot & Martin Dahlén 

Handledare: Jonas Bjälesjö 

Nivå: Kandidatuppsats (15 hp), Enterprising & Business Development, VT 2019 

Bakgrund: Mjukvarans inverkan på dagens samhälle är enorm och marknaden är 

konkurrensutsatt. Kunderna efterfrågar skräddarsydda lösningar men utvecklingen är komplex 

där mjukvaruprojekt ofta misslyckas. Mjukvaruutvecklare och deras kunder har ofta olika 

yrkesbakgrunder vilket skapar barriärer.  

Problemformuleringar: Vilka gap kan förekomma där kunder och medarbetare värderar 

olika i gemensamma projekt? Vilka utmärkande barriärer påverkar projektens genomförande 

och resultat mellan mjukvaruföretag och kunder? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en fördjupad förståelse och analysera 

mjukvaruprojektens utmaningar i den samverkan som sker mellan ett mindre mjukvaruföretag 

och dess kunder.  

Metod: En kvalitativ förstudie har genomförts där fallstudie har tillämpats som 

forskningsstrategi för att kartlägga ett litet mjukvaruföretags projektaktiviteter. Därefter 

genomfördes en enkätundersökning hos mjukvaruföretaget och dess kunder som baserades på 

den kvalitativa förstudien. 

Slutsats: Resultaten från enkäten visade två statistiskt signifikanta gap mellan 

mjukvaruföretaget och dess kunder men utöver det var gapen marginella. Trots det finns det 

barriärer mellan mjukvaruutvecklarna och deras kunder. De olika yrkesbakgrunderna har visat 

sig vara en grundläggande orsak till att framför allt kommunikationen, språket, 

kunskapsöverföringen och projektledning brister. Mjukvaruföretag saknar affärsförståelse 

medan kunder saknar teknisk kompetens vilket gör att de sociala processerna mellan parterna 

blir fundamentala. 

Nyckelord: Mjukvaruprojekt, Projektledning, Sociala interaktioner, Barriärer, Gap, 

Utvecklare 



 

Abstract  

Title: The Missing Link in Software Development 

Authors: Anthony Mulot & Martin Dahlén 

Tutor: Jonas Bjälesjö 

Level: Bachelor Thesis (15 credits), Enterprising & Business Development, VT 2019 

Introduction: The impact of software in today’s society is massive and the market is 

competitive. The clients are demanding tailor-made solutions, but the development is complex 

as software projects often fails. Usually, software developers and their clients have different 

professional backgrounds which creates barriers. 

Research Questions: Which gaps can occur when clients and co-workers value differently in 

joint projects? Which distinctive barriers between software companies and clients are 

affecting the implementations and results of projects? 

Purpose: The purpose of this thesis is to create an in-depth understanding and analyze the 

challenges of software projects and its collaboration that takes place between a small software 

company and its clients. 

Methodology: A qualitative pre-study was conducted in which a case study was performed in 

order to map a small software company’s project activities. A survey was conducted after that 

at the software company along with its client. The survey was based on the qualitative pre-

study. 

Conclusion: The results from the survey showed two statistically significant gaps between 

the software company and their clients. The rest of the gaps were however marginal. Apart 

from the gaps there are evident barriers between software developers and their clients. The 

different professional backgrounds have proven to be a root cause to why communication, 

language, knowledge transfer and project management fail. Software companies lack business 

know-how while their client lack technical capabilities. This makes the social processes 

fundamentally important. 

Keywords: Software Project, Project Management, Social Interactions, Barriers, Gap, 

Developers 
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1 Inledning 

“When complex things interact, the level of complexity goes through the roof” (Schwaber, 

2004:4). Projekt kan vara mer komplicerade än vad många kan tro. En allmänt känd 

utmaning är mjukvaruprojekt där misslyckanden sker kontinuerligt. Den tekniska utmaningen 

och den kontinuerligt förändrade omvärlden är centrala faktorer men många förbiser den 

sociala interaktionen och den affärsmässiga förståelsen i dessa projekt. Projektgrupper 

består av ett flertal olika aktörer och dessa är även beroende av varandra för att uppnå 

lönsamma resultat. Olika kulturer och bakgrunder återfinns bland projektmedlemmarna och 

gap kan uppstå kring vad som anses är ett lyckat projekt. Den här uppsatsen undersöker hur 

dessa utmaningar ser ut på marknaden mellan små mjukvaruföretag och dess kunder. 

1.1 Bakgrund 

Mjukvaran i vårt informationsbaserade samhälle har fått en oumbärlig roll. Utan mjukvara har 

företag svårt att överleva (Mens & Demeyer, 2008). Mjukvaran är en virtuell produkt som 

skapats av kollektivt baserade mentala aktiviteter. Det gör tillverkningsprocessen skild från 

den traditionella produktionen (Avgerou & Walsham, 2000). I liknande mening menar Kelly 

(2012) på att det är utmanande att tillverka mjukvara men att det ännu mer komplicerat att på 

ett framgångsrikt sätt framföra ett nytt mjukvarukoncept till marknaden.  

Kundanpassade mjukvaror anses vara mer som projekt än produkter (Hietala, Kontio, Jokinen 

& Pyysiainen, 2004). Vidare påverkar kommunikationen och kollaborationen mellan 

mjukvaruföretag och deras kunder resultatet av ett projekt. Dessvärre fokuseras ofta 

kvalitetsförbättringar och projekt på tekniska- snarare än mänskliga faktorer där 

skräddarsydda lösningar, underhåll och utbildningar hamnar i skymundan (Khosravi, Hussin 

& Nilashi, 2018). 

Priset är inte längre prioritet när det handlar om IT-tjänster utan numera är det kvaliteten som 

är i fokus. Outsourcing inom den svenska marknaden förväntades år 2015 växa men kräver 

samtidigt nytänkande (Arstad Djurberg, 2015). Vidare består mjukvarubranschen främst av 

små och medelstora företag (Kukko, 2013) och i Sverige är det de mindre tjänstebolagen som 

är de aktörer som besitter kompetensen som kunden kräver gällande utveckling. Små IT-

företag är specialister och snabbrörliga vilket gör dem till vinnare på konsultmarknaden 

(Werner, 2012).  
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Fortsättningsvis har informationsteknologins utveckling påverkat och förändrat relationen 

mellan företag och samhälle. Det har resulterat i ett uppsving för mjukvaruindustrin men även 

en allt hårdare konkurrens för involverade aktörer (Tonini, De Mesquita Spinola, Medina, 

Gava & Goncalves, 2012). Avslutningsvis så har företag som erbjuder mjukvaruprojekt 

samma karaktärsdrag som tjänsteföretag och bör därmed fokusera mer på att förstå kunden 

(Hietala et al., 2004). 

1.2 Problemdiskussion 

Bond-Barnard, Fletcher och Steyn (2018) framför att den generella uppfattningen kring 

huruvida ett projekt har lyckats eller misslyckats grundar sig på variablerna tid, kostnad och 

kvalitet. Trots den omfattande forskningen som genomförts kring projektledning och att 

projektledare än i dag förhåller sig till dessa tre variabler så fortsätter projekt att misslyckas. 

Kamél (2014) presenterar att när misslyckade projekt uppdagas så brukar det ofta handla om 

IT-projekt. “Det finns tyvärr allt för många exempel på misslyckade IT-projekt” (Wisén & 

Lindblom, 2015:95).  

Subramanyam, Weisstein, och Krishnan (2010) poängterar att framgång inom IT-projekt är 

svårt. Utifrån tidigare undersökningar har det identifierats att en problematik ligger i att det 

finns ett gap mellan hur kunden/användaren och mjukvaruutvecklaren uppfattar samt 

definierar hur väl ett projekt har lyckats. Bond-Barnard et al. (2018) förklarar att 

projektledningen vanligtvis inte förhåller sig till sociala faktorer som bland annat 

kommunikation, kollaboration, förtroende och ledarskap. 

Vidare framför Subramanyam et al. (2010) att gap har identifierats i IT-projekt mellan hur 

utvecklare strävar efter teknisk framgång medan kunden vill hålla kostnaderna nere oavsett 

grad av innovation. I liknande mening framför Iden och Bygstad (2018) att individer från 

olika kulturer kan ha gemensamma intressen men att deras värderingar och vision av design 

för att uppnå gemensamma projekt kan skilja sig åt.  

Fortsättningsvis anför Nakatsu och Iacovou (2009) att risken finns att outsourcade 

mjukvaruprojekt misslyckas eller når aldrig upp till de krav som beställaren har. Orsaken till 

att dessa projekt misslyckas är på grund av bland annat organisatoriska- och kulturella 

barriärer samt kommunikativa feltolkningar där processer och krav missuppfattas. Khan, 

Niazi och Ahmad (2011) menar på att det är intressant att veta vilka barriärer som har en 

negativ inverkan på hur kunden väljer sin leverantör för outsourcing av mjukvaruutveckling. 



 

3 

 

I Hietala et al. (2004) studie konstaterades det att den stora utmaningen för mjukvaruföretag 

inte ligger i teknologiska- utan i affärsmässiga områden som berör bland annat ledning och 

marknadsföring. Grupe, Gesh och Jooste (2004) framför att IT-enheter traditionellt sett inte 

har utnyttjat affärsmöjligheter på grund av att det ligger utanför deras erfarenhetsområde. Det 

beror på att individer med IT-relaterad bakgrund fostras från en specifik kultur inom sitt 

yrkesfält. Problematiken ligger bland annat i att yrkeskulturen ursprungligen hos IT-enheter 

inte är utåtriktad vilket i sin tur påverkar hur aktörerna gör affärer. Avsaknaden av 

marknadsföringskunskaper och relationsbyggande i kulturen hämmar potentiella affärer. 

Vidare belyser Mueller och Georg Gemünden (2009) att det är de unga och små 

mjukvaruföretagen som har utmaningar i att förstå sina kunder och etablera sig på marknaden. 

I liknande mening poängterar Buchan och Ekadharmawan (2009) att det är mer sannolikt att 

mindre företag är sårbara än de större aktörerna till den komplexitet och instabilitet som finns 

i mjukvaruprojekt. 

Utifrån Mueller och Georg Gemünden (2009) studie framförs det vidare att unga teknologiska 

företag upplever att kunskapen kring marknaden och marknadsföring är några av de 

huvudsakliga faktorerna som avgör om projekt lyckas eller inte. När den nu erfarna 

webbutvecklaren Robin Lindbladh startade eget som IT-konsult ställde han följande fråga till 

sig själv ”Klarar jag av att axla rollen som både utvecklare, projektledare, serviceledare, 

chef och till viss mån även säljare?” (Lindbladh, 2017). Det finns en problematik i att 

mjukvaruföretag som har grundare med programmerings- och utvecklarbakgrund brister i 

marknadsförings- och ledningsförmågan (Mueller & Georg Gemünden, 2009). 

Vidare poängterar Lee och Kim (1999) att lyckade partnerskap mellan mjukvaruutvecklare 

och kund består av förtroende, affärsförståelse, delade risker och fördelar mellan parter, 

konflikter samt engagemang. Inom detta påverkas kvaliteten av partnerskapet av bland annat 

deltagande, kommunikation, transparens och stöd från ledning. Fortsättningsvis menar Iden 

och Bygstad (2018) på att när ett projekt mellan två organisationer då genomförs är det 

väsentligt med interorganisatorisk kollaboration där tydliga mål och riktlinjer är satta. Å andra 

sidan förklarar Subramanyam et al. (2010) att utvecklare och kunder kommer ifrån olika 

förhållanden och bakgrunder. Det kan resultera i att parterna har olika åsikter kring ett 

mjukvaruprojekt som i sin tur kan leda till konflikter under projektets gång. 

Avslutningsvis har små mjukvaruföretag i många fall grundare som är programmerare och 

utvecklare (Mueller & George Gemünden, 2009) och när parterna i projekt har olika 

bakgrunder kan konflikter uppstå (Subramanyam et al., 2010). Vidare konstaterar Khan et al. 
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(2011) att det finns några utmärkande barriärer kopplade till små mjukvaruföretag. Den 

barriär som var mest utmärkande i deras forskning var språk- och kulturbarriären. Nakatsu 

och Iacovou (2009) förklarar att sådana barriärer kan resultera i missuppfattade kundkrav 

vilket i sin tur leder till misslyckade projekt. Wisén och Lindblom (2015) menar att bristande 

kommunikation är orsaken till misslyckade projekt. Iden och Bygstad (2018) poängterar att ett 

utmärkande gap i mjukvaruutveckling är den sociala interaktionen mellan utvecklare och 

kund. Subramanyam et al. (2010) anför att på grund av existerande gap så kan konflikterna 

som uppstår påverka ett mjukvaruprojekts utfall negativt.  

Utifrån ovanstående diskussion kring gemensamma projekt mellan mindre mjukvaruföretag 

och deras kunder så framkommer en problematik i att det finns gap där parternas 

värderingar skiljer sig kring projektets genomförande och dess utfall. Vidare är barriärer 

faktorer som kan påverka projektets resultat negativt. Utifrån denna problemdiskussion har 

följande problemformuleringar genererats som uppsatsen i sin tur ska besvara; 

• Vilka gap kan förekomma där kunder och medarbetare värderar olika i gemensamma 

projekt? 

• Vilka utmärkande barriärer påverkar projektens genomförande och resultat mellan 

mjukvaruföretag och kunder? 

1.3 Syfte 

• Syftet med denna uppsats är att skapa en fördjupad förståelse och analysera 

mjukvaruprojektens utmaningar i den samverkan som sker mellan ett mindre 

mjukvaruföretag och dess kunder.  

1.4 Disposition 

Följande punkter visar uppsatsens disposition; 

• Kapitel 2 Metod - Här beskrivs uppsatsens metodgenomgång där uppsatsen har startat 

i en kvalitativ förstudie om mjukvaruprojekt. Därefter har uppsatsen antagit en 

kvantitativ ansats där datainsamlingar från enkäter har utförts och sedan analyserats. 

• Kapitel 3 Litteraturgenomgång - Uppsatsens teoretiska förankring presenteras i detta 

avsnitt. Dispositionen i litteraturgenomgången följer en logisk ordning där teori 

gällande mjukvara och mjukvaruprojekt diskuteras för att sedan detaljerat beskrivas i 
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tre faser; pre-project, project och post-project. Litteraturgenomgången avslutas sedan 

med ett avsnitt där barriärer kopplade till mjukvaruprojekt presenteras. 

• Kapitel 4 Empiri - Här presenteras den sammanställda datainsamlingen från den 

kvalitativa förstudien. En detaljerad processkarta har utvecklats för att beskriva hur 

uppsatsens fallföretag arbetar med sina mjukvaruprojekt. 

• Kapitel 5 Resultat och Analys - De teoretiskt förankrade barriärerna och den empiriska 

insamlingen analyseras tillsammans med resultaten från enkäterna som illustreras i 

grafer. Kapitlet är logiskt ordnat med de tre projektfaserna som delkapitel följt av en 

sammanfattande del där samtliga påståenden från enkäten presenteras och diskuteras. 

• Kapitel 6 Slutsats - Uppsatsens resultat framförs och svarar på de 

problemformuleringar som har presenterats i det inledande kapitlet. 

• Reflektion - Slutsatsens- och uppsatsen reflektioner presenteras och diskuteras. Dessa 

reflektioner ger även upphov till framtida forskningsområden. 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Mjukvaruprojekt är den sociala verklighet som studeras och är dessutom det område som står 

i fokus för denna uppsats. Yin (2007) poängterar att abstrakta teman inom en fallstudie är 

bland annat projekt och relationer. Fallstudier utgör en tydlig och specifik empirisk 

undersökning om fallet där aktuella företeelser i den verkliga kontexten studeras. Vidare 

förklarar Bryman och Bell (2017) att en kvalitativ forskning strävar efter att förstå den sociala 

verkligheten som studeras genom att undersöka hur deltagarna tolkar sin egen verklighet. 

Samtidigt kan kvalitativa metoder tillämpas för att stödja en kvantitativ mätning. Den sociala 

kontexten som studeras med kvalitativa metoder kan bidra med ingående kunskap vilket i sin 

tur kan utforma bland annat enkäter som är anpassade efter det som ska mätas. Det vill säga 

att frågor kan formuleras efter den verklighet som studeras. 

För att förstå fallstudien (se kap 2.2.1 för Urval av fallstudie) och dess sociala kontext som 

studeras inom mjukvaruprojekt startar denna uppsats med en kvalitativ förstudie. 

Mjukvaruföretag och deras projekt studeras för att skapa en helhetsförståelse över den sociala 

verkligheten för att sedan prövas med kvantitativa metoder. Bryman och Bell (2017) menar 

att denna flerforskningsmetod baseras på en kvalitativ forskning som sedan övergår till en 

kvantitativ forskning. Avsikten är att generera intuitiva idéer eller hypoteser från den 

kvalitativa data för att sedan pröva den genom den kvantitativa forskningen. 

 

Figur 2.1, Förklarande sekventiell design (Bryman & Bell, 2017:597) 

För att uppnå uppsatsens syfte och kunna besvara den problematik som finns har 

forskningsprocessen resulterat i ett flertal steg som är indelade i två olika faser. Den första 

fasen är en kvalitativ förstudie som har genomförts med hjälp av en fallstudie som 

forskningsstrategi. Här har data samlats in kring mjukvaruprojekt för att kunna framföra en 

kognitiv kartläggning och samla in ny teori om vilka barriärer som kan tänkas påverka 

projekt. Därefter övergår uppsatsen till en kvantitativ studie. Här har den kvalitativa data som 

samlats in från förstudien skapat intuitiva idéer. Dessa idéer är antaganden om hur 

mjukvaruprojekt ser ut som sedan testats med hjälp av enkäter som skickats ut till ett 
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mjukvaruföretag samt deras kunder för att identifiera de gap och utmaningar som finns. Sedan 

analyserades dessa mot teoretiskt förankrade barriärer som påverkar mjukvaruprojekt. 

Uppsatsens forskningsprocess illustreras i figur 2.2 nedan. 

 

Figur 2.2 Uppsatsens forskningsprocess. (Egen) 

2.2 Kvalitativ förstudie 

2.2.1 Urval av fallstudie 

Kvalitativt urval fokuserar på att ha ett målmedvetet urval. Det skall vara direkt kopplat till 

forskningsfrågan och kan representeras av en organisation, individer, avdelningar men även 

av dokument. Målet är att forskningsfrågan ska kunna besvaras eftersom urvalet är medvetet 

bestämt efter de kriterier som fastställts (Bryman & Bell, 2017). När fallstudier utformas kan 

enfallsdesign alternativt flerfallsdesign tillämpas. Enfallsstudie kan vara ett kritiskt eller 

representativt fall som ska studeras. Ett enskilt fall kan vara bra att studera för att bidra med 

ny teori- och kunskapsutveckling. Det kan även ge ett nytt fokus för undersökningar i 

framtiden (Yin, 2007). 

Uppsatsen har utgått från en kvalitativ förstudie och har därmed haft ett målmedvetet urval. 

Målet är att ha ett urval som ska kunna besvara forskningsfrågan. Uppsatsens 

forskningsområde avgränsar sig vid småföretag. För att kunna besvara forskningsfrågan 

tillämpades ett företag som uppfyller de kriterier som representerar mjukvaruindustrin och 

ingår under kategorin småföretag. Uppsatsen utgick även från en enfallsstudie eftersom det är 

enbart ett mjukvaruföretag som ska studeras. Dessutom anses projekt vara ett abstrakt tema 
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och är ett kritiskt fall för en djupgående undersökning. Målet är att utveckla en ingående 

förståelse för mjukvaruprojekt för att kunna generera teori om vilka barriärer som kan tänkas 

påverka projekten. Urvalet för denna uppsatsen är mjukvaruföretaget Softwerk AB i Växjö. 

Softwerk befinner sig dessutom inom kategorin för småföretag. Tillgången till information 

hos företaget är även fördelaktigt då det finns en personlig koppling till verksamheten (se kap 

2.5 för ytterligare diskussion). 

2.2.2 Kognitiv kartläggning  

Bryman och Bell (2017) menar på att kognitiv kartläggning är en metod som används i en 

kvalitativ forskning för att skapa en förståelse samt kunna reflektera över de problem som 

förekommer under forskningen. Utifrån Robertson och Williams (2006) studie undersöktes 

det vad som gick rätt och fel i ett mjukvaruprojekt. Datainsamling kring projektets planering, 

genomförande och utfall samlades in för att förstå aktiviteterna och händelserna som utgjorde 

projektets resultat. En lösning är att tillämpa en kognitiv kartläggning som är ett av de främsta 

alternativen för att kunna förstå sig på komplexa projekt. 

Den kvalitativa förstudien utgick från en kognitiv kartläggning som förklarar och illustrerar 

Softwerk AB:s projekt med sina kunder. Mjukvaruprojekt är ett komplext men även nytt 

område för författarna till denna uppsats. En kognitiv kartläggning är därför väsentlig för att 

kunna skapa sig en djupgående förståelse med hjälp av erfarenheter från Softwerks 

projektmedlemmar. 

I en kognitiv kartläggning intervjuas projektets deltagare en åt gången alternativt genom en 

gruppintervju som kan anses som en workshop. Här diskuteras projektets händelser och 

omständigheter. Begrepp om bland annat problem, projektledningens beslut och aktiviteter 

noteras samt att kopplingar mellan dessa även dokumenteras. Genom all datainsamling från 

intervjuerna och workshops kan flera kartläggningar skapas som sedan kan konstituera en 

slutgiltig karta (Robertson & Williams, 2006). 

Strukturen på uppsatsens kartläggning utgick från Iden och Bygstads (2018) figur 3.2 (se 

kapitel 3.3.1). Kartan som skapats presenteras i figur 4.1 i kapitel 4.2.1. Med hjälp av 

datainsamling från Softwerks olika medarbetare har en genomgripande kartläggning av 

Softwerks mjukvaruprojekt kunnat utföras. Mjukvaruprojekt från förstadiet till efterstadiet 

diskuterades och skissades på olika whiteboardtavlor i ett av Softwerks arbetsrum där 

datainsamlingen utfördes. Här skissades även hur olika parter är involverade i projekten. Hur 
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datainsamlingen genomfördes och vilka metoder som tillämpades presenteras i kapitel 2.2.5. 

Vilka respondenter som deltog i kartläggning presenteras i följande kapitel (2.2.3). 

2.2.3 Urval av respondenter 

Representativa urval används vanligtvis i kvantitativ forskning men kan även vara ett lämpligt 

val inom kvalitativa studier. Det representativa urvalet innebär att respondenter som väljs ut 

representerar olika delar av en population. Inom en organisation kan då individer från olika 

avdelningar eller människor med olika befattningar representera specifika delar av den 

populationen som forskningen studerar (Bryman & Bell, 2017). Urvalet för datainsamlingen 

som utförts hos Softwerk är representativt. För att skapa en ingående förståelse om 

mjukvaruprojekt intervjuades fem medarbetare med olika befattningar. Respondenterna som 

ingick i urvalet var två utvecklare, varav den ena är CTO samt grundaren för företaget. 

Personen är även doktor i datavetenskap. Den tredje respondenten är Softwerks Commercial 

Director som dessutom är marknadschef. De resterande respondenterna i urvalet är VD:n och 

Ekonomi/HR-ansvarig. Samtliga medarbetare fick delta och ge input till den kognitiva 

kartläggningen samt ge en förklarande bakgrund om Softwerk som verksamhet. 

2.2.4 Operationalisering 

Operationalisering är en metod inom vetenskapen som används för att hantera teoretiska 

begrepp. Operationalisering som process eftersträvar att skapa mätbara metoder av de 

begreppen forskaren är intresserad så att insamling av data som baseras på den insamlade 

teorin blir möjlig (Bryman & Bell, 2017). Uppsatsens kvalitativa förstudie har utfört en 

operationalisering som omvandlat den insamlade teorin till mätbara frågor. 

Operationaliseringen visas i tabell 2.1 nedan och har använts som grund för intervjuguiden (se 

bilaga 1). Detta för att kunna samla in relevant data till uppsatsens teoretiska förankring. 

Tabell 2.1, Kvalitativ förstudie Operationalisering 
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2.2.5 Intervjumetod 

Yin (2007) presenterar att intervju som metod är en av de mest betydelsefulla 

informationskällorna för fallstudier. En intervjufråga med öppen karaktär är vanligt inom 

fallstudier och det är även väsentligt att ta reda på “varför” så respondenten kan uttrycka sig 

med egna idéer och uppfattningar. I en intervju är det är dessutom viktigt att framföra studiens 

förutbestämda frågor. Målet är att uppnå en röd tråd och därmed kan frågorna vara flytande 

och flexibla. Bryman och Bell (2017) poängterar att en flexibel intervju kan vara 

semistrukturerad där teman kan beröras utifrån en intervjuguide. Förutbestämda frågor bör 
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besvaras men lämnar samtidigt utrymme för väsentliga områden enligt respondenten. Detta 

eftersom möjlighet finns för egna svar, men även för intervjuaren att ställa följdfrågor. 

Robertson och Williams (2006) menar även på att datainsamling med hjälp av intervjuer och 

workshops är nödvändig för en kognitiv kartläggning. 

Datainsamlingen för den kvalitativa förstudien utfördes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Målet är att utgå från den teoretiska grunden kring projektets tre olika faser (pre-

project, project & post-project, se kap 3.3). Operationaliseringen möjliggjorde en teoretisk 

förankring där teori från projektets tre olika faser omvandlades till mätbara frågor. Det 

skapade i sin tur en intervjuguide med anpassade intervjufrågor för Softwerk (se bilaga 1). 

Intervjuerna genomfördes 2/5, 3/5 och 7/5 i ett arbetsrum på Softwerk. För att författarna 

skulle kunna genomföra en kognitiv kartläggning fick respondenterna svara fritt kring deras 

erfarenheter om utförda mjukvaruprojekt. För att erhålla en detaljerad karta av projekten 

tillämpades intervjuguiden. Intervjuerna var utformade som en “workshop-diskussion” för att 

tillsammans kunna skissa kartan. Intervjuer genomfördes med en respondent åt gången genom 

att denne anslöt sig till det arbetsrum där kartan skissades. Två whiteboardtavlor tillämpades 

för att kunna skissa aktiviteter, involverade parter samt viktiga begrepp. Intervjuguiden 

användes genom att kunna både strukturera samt erhålla en helhetsförståelse kring projektets 

tre olika faser. Trots att intervjuerna var semistrukturerade så var diskussionerna öppna. 

Samtliga respondenter var informerade sedan tidigare om vad workshopen skulle innefatta 

eftersom författarna till uppsatsen hade presenterat sin agenda till Softwerks medarbetare 

under ett morgonmöte.  

Första intervjun ägde rum med Ekonomi/HR-ansvarig för att förstå företagets bakgrund och 

dess sätt att arbeta. När en generell förståelse för Softwerk fanns intervjuades marknadschefen 

som bidrog med omfattande data om pre-project och post-project då personen är aktiv i dessa 

faser. Här skissades aktiviteter i faserna ut på en whiteboardtavla. Vidare intervjuades en 

utvecklare för att förstå dennes kunskap men även dennes engagemang i pre-project och post-

project. Författarna uppfattade tidigt att utvecklaren inte var så involverad i dessa faser och 

istället ställdes det frågor om själva projektets genomförande (project). Aktiviteter i project-

fasen skissades upp. Under intervjun med utvecklaren så behövdes intervjuguiden för att få 

svar på invecklade frågor om project-fasen. Efter dessa tre intervjuer hade ett första utkast av 

kartan skissats fram. Den fjärde intervjun genomfördes med den andra utvecklaren, som 

dessutom är grundare till Softwerk, för att både utvärdera kartan samt få mer input. Här 

uppfattade författarna den kognitiva kartläggningen som fullständig och enkätfrågor kunde 
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därför börja formuleras (se kap 2.3.2). En sista intervju genomfördes med VD:n för att 

validera kartan samt utvärdera de enkätfrågor som formulerats. 

2.2.6 Kvalitativ dataanalys 

En typ av kvalitativ dataanalysmetod är den så kallade Grounded Theory som går ut på att 

kontinuerligt samla in data tills en teoretisk mättnad är uppnådd. Genom denna dataanalys 

skapas grunden för en specifik ämneskategori som ingår i forskningen och i och med 

upprepad empirisk datainsamling så blir kategorin i fråga lämpad för att generera nya idéer att 

testa. Ett redskap inom analysmetoden är kodning. När teoretisk mättnad uppnås så kommer 

kodningen av data inte längre passa in i någon kategori och ny teori är inte längre nödvändig. 

På samma sätt uppnås teoretisk mättnad i datainsamlingen. När begrepp och kategorier har 

kodats så kan ny empirisk data behöva samlas in men när det inte heller längre behövs så har 

mättnaden uppnåtts (Bryman & Bell, 2017). 

De intervjuer och workshops som genomfördes hos Softwerk AB analyserades med hjälp av 

Grounded Theory. Den mängd data som samlades in baserades på hur komplett, omfattande 

och trovärdig den kognitiva kartläggningen var. Kodningen utfördes genom att kategorisera 

data utifrån projektets tre olika faser och dess aktiviteter. När kartan uppfattades som 

fullständig fick Softwerks medarbetare bekräfta att data som samlats in fångar in den sociala 

verklighet som studeras. För att sträva efter teoretisk mättnad kring vilka barriär som kan 

påverka mjukvaruprojekt hämtades ytterligare teori om vilka barriärer som kan påverka 

Softwerks identifierade aktiviteter i den kognitiva kartläggningen. Uppsatsens färdigställda 

karta och dess kvalitativa data har genererat intuitiva idéer. Dessa antaganden om 

mjukvaruprojekt möjliggör den kvantitativa forskningens enkätutformning (se kap 2.3.2). 

2.2.7 Trovärdighetskriterier inom kvalitativ forskning 

Bryman och Bell (2017) framför att trovärdighet är en av två huvudkategorier inom kvalitativ 

forskning. Inom trovärdighet finns fyra delkriterier vilket är följande; Tillförlitlighet innebär 

ett säkerställande att forskningen följt de regler som existerar samt att involverade individer 

blir rapporterade resultaten för att kontrollera att forskningen uppfattat den sociala verklighet 

som studeras på ett korrekt sätt. Överförbarhet fokuserar på att förstå och beskriva den sociala 

verkligheten som studeras och tydligt beskriva den kontexten. Är forskningen beskriven på 

detaljnivå blir det enklare att bedöma ifall informationen är överförbar till en annan potentiell 

miljö. Pålitlighet säkerställer fullständiga redogörelser för hur forskningen har gått tillväga. 

Det innefattar samtliga delaktiviteter i processen och forskningen bör ha ett granskande 
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synsätt. Konfirmering fokuserar på att forskningen skett i god tro och att forskarens egna 

värderingar eller inriktningar inte har påverkat resultatet av forskningen. 

Uppsatsens respondenter har blivit informerade ovan nämnda kriterier innan datainsamling 

samt fått möjligheten att validera den kartan som skapats (figur 4.1) som förtydligar hur 

projekten som studeras går tillväga. Kartan skapar dessutom en större förståelse och en 

effektivare överförbarhet i potentiella framtida studier kring liknande områden. För att få 

uppsatsen så pålitlig som möjligt så är metodkapitlet omfattande och har en tydlig figur (se 

figur 2.2) över forskningsprocessen. Samtliga aktiviteter som utförts under uppsatsens cykel 

redovisas även i metodavsnittet. Uppsatsen har utförts i god tro och strävar efter att vara så 

pass objektiv som möjligt. Uppsatsen har baserats på en vetenskaplig och teoretisk grund där 

personliga värderingar inte ska påverka resultatet. 

2.3 Kvantitativ forskning 

En kvalitativ förstudie kan stödja en kvantitativ forskning genom att generera intuitiva idéer 

som sedan prövas med hjälp av kvantitativa metoder (Bryman & Bell, 2017). De idéer och 

antaganden som framställts i denna uppsats baseras på den teori och data som genererats 

från den kvalitativa förstudien. Här skall dessa idéer prövas med uppsatsens kvantitativa 

metod som presenteras i följande kapitel. 

2.3.1 Urval av kvantitativ data 

I en kvantitativ forskning är det viktigt att ett urval väljs från populationen som ska studeras. 

Det är väsentligt att urvalet representerar populationen då det sällan går att hämta data från en 

hel population. Ett representativt urval speglar en total population på ett adekvat sätt (Bryman 

& Bell, 2017). På grund av den tillgänglighet som finns hos Softwerk kan data hypotetiskt sett 

samlas in hos samtliga kunder som genomfört mjukvaruprojekt med Softwerk under de 

senaste åren. Denna kundbas består av 28 aktörer. Dessvärre besvarade endast 14 kunder 

enkäten som skickades ut. Det innebär ett bortfall på 50 %. För att kunna identifiera gapen 

involverar urvalet dessutom samtliga medarbetare hos Softwerk. Av totalt 25 svarade 19 

medarbetare enkäten, vilket innebär ett bortfall på 24 %. Bryman och Bell (2017) poängterar 

att bortfall vanligtvis förekommer vid enkätutskick men att det kan påverka hur representativt 

resultatet är. Eftersom uppsatsens enkät är utformad från den kvalitativa förstudien är den 

redan anpassad till den kontext som studeras och därför är ett stort urval med mängder av data 

inte av högsta prioritet för att kunna uppnå uppsatsens syfte. Dessutom var bortfallet på båda 
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parter inte mer än 50 % och den data som samlats in är tillräcklig för att kunna identifiera gap 

där parterna värderar olika. 

2.3.2 Enkätutformning 

“Den ingående kunskap om sociala kontexter som man får utifrån kvalitativa metoder kan 

komma till användning då man utformar surveyfrågor vid strukturerade intervjuer och 

enkäter.” (Bryman & Bell, 2017:600). I en kvantitativ forskning finns det vissa fördelar med 

enkäter framför strukturerade intervjuer. En fördel är att enkäten eliminerar variation av 

frågeformuleringar. Enkäter är även fördelaktiga då de lättare kan anpassas utefter 

respondenten tillgänglighet. Har inte respondenten möjlighet att delta i en undersökning under 

en specifik tid så kan enkäten besvaras när denne har tillfälle (Bryman & Bell, 2017). 

Uppsatsen tillämpar enkäter som metod för att samla in den kvantitativa data som krävs för att 

pröva de idéer som genererats utifrån den kvalitativa förstudien. Vidare är en datainsamling 

av 28 kunder i kombination med olika geografiska avstånd inte realistiskt och därför är 

enkäter en effektivare metod än exempelvis intervjuer hos varje enskild kund. 

En enkät är en samling av påståenden eller frågor som en respondent ensamt skall besvara. 

Den markanta skillnaden mellan enkät och intervju är att respondenten själv ska läsa, tolka 

och besvara frågorna. Däremot finns det även risker för feltolkningar och därför är det 

fundamentalt att enkäten är enkel att förstå och lätt att besvara. Enkäten bör ha fler slutna 

frågor då de är mindre komplicerade att besvara. Likertskalan är svarsalternativ som kan 

tillämpas i slutna frågor där respondenten kan välja mellan, vanligtvis sju, olika svar som 

dessutom kan kodas (Bryman & Bell, 2017).  

Enkätutformningen visas i tabell 2.2 nedan där väsentlig data om den verklighet som studeras 

har omvandlats till anpassade enkätfrågor för att kunden ska kunna förstå och besvara dessa. 

Vidare består enkäten enbart av slutna frågor formulerade som påståenden med en sjugradig 

Likertskala där respondenten har flera svarsalternativ att välja mellan. Dessa var följande; 1 - 

Överensstämmer inte alls, 2 - Överensstämmer inte, 3 - Överensstämmer delvis inte, 4 - 

varken eller, 5 - Överensstämmer delvis, 6 - Överensstämmer och slutligen 7 - 

Överensstämmer helt och hållet. Eftersom gap också studeras bör det finnas utrymme att 

Softwerk och deras kunder kan svara olika. Enkätfrågorna har utformats på två olika sätt där 

påståendena både är anpassade för kunderna (se bilaga 2) samt Softwerks medarbetare (se 

bilaga 3). Som tidigare nämnt är enkäten reviderad av VD:n för att ha anpassade påståenden 

efter den sociala verklighet som studeras. Vidare är enkäten i digital form och har skickats ut 
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med hjälp av en mailadress från Softwerk för att minska bortfallet. Google Forms användes 

som program för enkäten. 

Tabell 2.2, Enkätutformning 

 

2.3.3 Kvantitativ dataanalys 

När den kvantitativa data ska analyseras så ska det redan finnas en klar bild kring hur 

analysen ska genomföras. Frekvenstabell är en deskriptiv analys för att beskriva hur många 

värden som existerar på respektive kategori. För att enklare kunna förstå och tolka data 

ytterligare är bland annat diagram lämpliga. För att kunna hantera data så kan det statistiska 
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datorprogrammet SPSS tillämpas (Bryman & Bell, 2017). Resultaten från enkäterna 

sammanställdes och presenteras i grafer (se kap. 5) för att kunna tolkas och analyseras. 

Graferna visar kunders respektive Softwerks medarbetares medelvärden för att kunna 

identifiera gap mellan dessa. För att ge resultaten mer tyngd användes även data från 

frekvenstabellerna (se bilaga 4) som skapades med SPSS och Excel. I stället för att dela upp 

resultaten och analysen i separata områden så analyserades graferna direkt tillsammans med 

teoretiskt förankrade barriärer och den empiri som inhämtats från förstudien. Detta för att 

graferna är nödvändiga när materialet analyseras. Gapen analyserades ytterligare genom 

statistiskt signifikanstest. 

Signifikanstest är statistiska test för att avgöra graden av tillit kopplat till sambanden mellan 

variabler. Det skall även finnas en statistisk signifikansnivå som avgör ifall det finns en 

relation mellan variabler eller inte. Den vanligaste signifikansnivån inom 

samhällsvetenskaplig forskning är 5 %. Det innebär att det finns fem procents risk att ett 

stickprov visar ett samband som inte är statistiskt signifikant inom hela populationen (Bryman 

& Bell, 2017). Ett oberoende T-test är en statistisk analysmetod som jämför medelvärdet av 

två olika grupper. Analysen testar den signifikanta skillnaden mellan de två 

urvalskategoriernas medelvärden. I ett oberoende T-test presenteras även spridningen inom 

grupperna samt ett konfidensintervall som testar signifikansen på 95 % nivån. För att utläsa 

om det finns en signifikant skillnad i testet så är kolumnen “Sig. (2-tailed)” den kolumn som 

visar det värdet. Visas ett värde under 0.05 så finns det en signifikansskillnad (IBM 

Knowledge Center, 2019). Uppsatsen använde oberoende T-test på varje påstående i enkäten 

där variablerna var kunders respektive Softwerks medarbetares medelvärde. Dessa oberoende 

T-test genomfördes med hjälp av SPSS. Det var endast två påståenden som var statistiskt 

signifikanta då uppsatsens antar en femprocentig signifikansnivå. Av denna anledning 

presenteras tabellerna av den statistiska analysen för endast dessa två påståenden (se bilaga 5). 

2.3.4 Reliabilitet och validitet 

Bryman och Bell (2017) förklarar att i en kvantitativ forskning är kvalitetskriterierna 

reliabilitet och validitet väsentliga. Mätbarhet är ett krav och det är viktigt att forskning utgår 

från dessa kriterier. Om det som mäts dessutom inte är reliabelt så kommer validiteten heller 

inte vara hög. Reliabilitet motsvarar tillförlitlighet och innebär att resultatet blir detsamma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt. Om resultaten inte blir detsamma kan tilltro till 

dess pålitlighet och följdriktighet saknas. Vidare är validitet, mätningsvaliditet, en bedömning 
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om hur undersökningens slutsatser hänger ihop eller inte. Här är frågan om utformningen av 

undersökningsindikatorerna verkligen mäter begreppen i fråga.  

Uppsatsens kvantitativa forskning har utgått från kvalitetskriterierna reliabilitet och validitet. 

För att uppsatsen ska vara reliabel och därmed valid följer de kvantitativa metoderna efter en 

tydlig teoretisk förankring. Utöver denna förankring är tillvägagångssättet presenterat på ett 

tydligt sätt för att kunna möjliggöra att en ny studie kan genomföras och då uppnå samma 

resultat. Enkätens svarsalternativ är dessutom fastställda vilket gör att resultaten inte kan 

skilja sig avsevärt. Vidare analyserades data med statistiska analyser där signifikansen 

presenterades och diskuterades. Fortsättningsvis höjs uppsatsens validitet av den 

operationalisering (2.2.5) och enkätutformning (2.3.2) som har utförts där det tydligt 

illustreras hur begrepp och identifierade aktiviteter har omvandlats till mätbara frågor. 

Uppsatsen strävar efter en validitet eftersom den baseras på den kvalitativa förstudien som ska 

besvara den problematik som finns. 

2.4 Teori 

2.4.1 Insamling av teori 

Det är viktigt att granska litteraturen när en forskningsstudie skall genomföras. Målet är att ta 

fram vad som redan har studerats kring forskningsområdet som i sin tur ska agera som 

bakgrund men även som teoretisk inriktning (Bryman & Bell, 2017). För att ha en tydlig 

bakgrund och relevant teoretisk referensram till uppsatsen var första steget en teoretisk 

insamling. Eftersom en social verklighet studeras krävs en förförståelse hur deltagarna kan 

tolka sin verklighet. Vidare hämtades teori om barriärer efter att den kvalitativa 

datainsamlingen genomförts. Sammanfattningsvis har all teori som hämtats gett en teoretisk 

förankring till uppsatsen vilket presenteras i kapitel 3 Litteraturgenomgång.  

Den teori som kan hämtas under forskningens gång återfinns i litteraturen vilket är bland 

annat böcker, artiklar och rapporter. Ett tillvägagångssätt är att identifiera nyckelord för att 

hitta litteraturen i elektroniska databaser (Bryman & Bell, 2017). För att hämta den teori som 

krävs för att uppnå syftet för uppsatsen har litteraturen hämtats med hjälp av 

Linnéuniversitetets sökmotor “OneSearch” samt Googles sökmotor “Google Scholar”. 

Centrala nyckelord som använts har varit följande; Software Projects, Barriers in Software 

Projects, Gap in Software Projects, Software Project Management, Scrum, Software 

Maintenance, Software Developer Interactions, Scrum Software Development och 

Requirements Engineering. 



 

18 

 

2.4.2 Källkritik 

Thurén (2013) presenterar att våra kunskapskällor bygger på de källor vi använder. Det är 

därmed viktigt att kritiskt granska källorna för att tillförlitligheten ska kunna bedömas. 

Källkritiken baseras på fyra kriterier vilket är följande; Äkthet - Att källan är äkta och 

överensstämmer med vad den påstår sig vara. Tidssamband - Hur gammal källan är. Desto 

längre tid det har gått mellan källans händelse och aktuell händelse, desto mer kan källan 

anses vara tvivelaktig. Oberoende - Källan ska inte vara påverkad. Den ska inte gå i flera led 

så att innebörden ändras. Det ska exempelvis inte vara en avskrift. Tendensfrihet - Källan får 

inte påverkas så pass mycket av någons politiska, personliga eller ekonomiska bild av 

verkligheten så att det kan misstänkas att källan ger en falsk bild av verkligheten. 

För att ha trovärdiga och användbara källor har litteraturen som tillämpats i denna uppsats 

utgått efter de fyra ovan nämnda kriterierna. Majoriteten av tillämpade källor är vetenskapligt 

grundade artiklar som är granskade och utgör en trovärdig teoretisk referensram till 

forskningsområdet. Det problem som studeras är ett område som ständigt förändras och 

därmed har källans ålder tagits i beaktning. Det finns ett flertal källor som är över 15 år gamla 

vilket kan anses vara föråldrat i denna kontext. Dessa källor har dock granskats och bidrar 

med relevans till området då det är artiklar citerade i modern forskning.  

Det har även refererats till tre källor från förlag som fokuserar på studentlitteratur. Dessa är 

inte lika vetenskapligt grundade som ovan nämnda vetenskapliga artiklar. De har dock en 

pedagogisk avsikt då de ger en god och generell bakgrundsförståelse för de akademiska 

ämnen som studeras. Vidare har även digitala tidningsartiklar tillämpats för att bidra med en 

förankring till uppsatsens forskningsområde, vilket är svensk mjukvaruindustri. Dessa källor 

är dessvärre inte vetenskapligt grundade utan är journalistiskt skrivet. Det minskar den 

vetenskapliga trovärdigheten i dessa källor men samtidigt användes dessa endast i ett 

inledande kapitel för att ge nyans till ämnet. De har inte baserats i uppsatsens analys eller 

slutsats. Däremot fyller dessa källor en funktion på grund av att de är journalistiska texter. Det 

ger en förankring till mjukvaruprojektens sociala verklighet som studeras och det finns en 

trovärdighet i vad dessa texter rapporterar om.  

2.5 Etiska aspekter 

Etiska diskussioner är något som förekommer inom forskningen och i samhällsvetenskapliga 

studier kan etiken beröra hur deltagande individer skall behandlas eller om forskaren inte bör 

vara involverad i specifika situationer. Det finns grundläggande aspekter som måste beaktas 
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och dessa berör individers deltagande. Några av dessa aspekter är följande; 

Informationskravet är ett krav där personer som deltar i en undersökning blir informerade vad 

syftet med studien är samt att de kan välja att avbryta studien när de vill det. Ett annat krav är 

konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter skall behandlas konfidentiellt. Ett 

tredje krav är nyttjandekravet som berör de uppgifter som samlats in från individer. Dessa 

uppgifter skall endast användas för studien i fråga (Bryman & Bell, 2017). Vid intervjuer på 

Softwerk AB informerades medarbetarna om dessa aspekter för att säkerställa att de var 

medvetna om att de deltog frivilligt och att deras uppgifter endast används i uppsatsen. På 

liknande sätt presenterades syftet med studien samt konfidentialitetsaspekter i enkätens 

inledning så att respondenterna var medvetna om vad som händer med deras besvarade 

enkäter. Det har dessutom beslutats om att inte nämna respondenternas namn i uppsatsen. 

Fortsättningsvis är ingen forskning helt oberoende. Intressekonflikter och nära kontakter är 

andra etiska aspekter som berör vetenskapliga studier. Dessa faktorer kan påverka hur 

forskaren formulerar forskningsfrågan samt hur resultaten presenteras (Bryman & Bell, 2017). 

Ena författaren till uppsatsen, Anthony Mulot, kommer att påbörja sin anställning hos 

Softwerk AB efter examen juni 2019. Intressekonflikt och nära kontakt är därmed aspekter 

som var väsentliga att ha i beaktning. Uppsatsens syfte och problemformulering är 

vetenskapligt grundade och strävar efter att uppnå ett teoretiskt bidrag. Företaget Softwerk 

och deras kundbas har använts enbart för att få åtkomst till den datainsamling som är 

nödvändig för att uppnå uppsatsens syfte. Uppsatsen strävar efter ett oberoende resultat och 

har inte förändrats på grund av relationen mellan parterna. För att sträva efter minimal 

partiskhet så har de olika metoderna som används i denna studie utförts noggrant och 

resultaten har redovisats i detalj under metodgenomgången samt i empirikapitlet. 
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3 Litteraturgenomgång 

3.1 Mjukvaran som projekt 

Hietala et al. (2004) presenterar att när mjukvaran är tillverkad i förväg anses den vara en 

produkt. Dessa mjukvaror kan massproduceras och antal sålda enheter blir per automatik 

höga. Samtidigt finns det mjukvaror som är skräddarsydda efter en specifik kunds unika 

behov vilket även anses mer som tjänst än produkt. Dessa tjänster säljs som projekt till kund 

och antal sålda enheter bli per automatik lägre. Skillnaden mellan produkt och projekt är att 

massproduktionen kan ta timmar eller till och med minuter medan projekt vanligtvis brukar ta 

flera månader eller till och med år för att genomföras. Dessutom poängterar Xiao, Ao och 

Tang (2013) att moderna mjukvaruprojekt vanligtvis brukar kräva komplex projektledning.  

Vidare menar Hietala et al. (2004) att mjukvaruföretagens utmaning ligger i förmågan att 

kunna leda projekten framåt men även att förstå kunden. Utmaningar inom affärsrelaterade 

områden är mer kritiska och förekommande än de teknologiska. Iden och Bygstad (2018) 

förklarar att mjukvaruutveckling som projekt kan uppfattas som en social process av 

interaktioner mellan bland annat utvecklare och kund. Avslutningsvis, trots att 

mjukvaruprojekt kan resultera i misslyckanden som medför stora risker och kostnader 

(Hussain, C Mkpojiogu & Kamal, 2016), kan lyckade projekt tillfredsställa kundens unika 

behov och medföra konkurrenskraft på marknaden (Kontio, Conradi & European Conference 

on Software Quality, 2002). 

3.2 Utmaningar inom mjukvaruprojekt 

Linberg (1999) påpekar att ungefär en tredjedel av samtliga mjukvaruprojekt hinner 

annulleras innan de har slutförts. Slutförs de så kostar ungefär hälften av projekten dessutom 

nästan dubbelt så mycket som de först prognostiserats att göra. Chaffey och White (2011) 

framför att överskridanden i tid och kostnader leder till misslyckade IT-projekt. Att projekt 

aldrig slutförs kan även vara en orsak till misslyckade projekt. Däremot kan även slutförda 

projekt anses vara misslyckade när de inte tillfredsställer kundens behov. Robertson och 

Williams (2006) poängterar att det även har definierats fler kriterier som är mer omfattande 

och innehar flera mätbara faktorer. Dessa är bland annat inverkan på kund, marknadsandelar, 

nya affärsmöjligheter, projektledningen i sig samt individen själv där fokus ligger på 

samarbetet. Vidare kan det tolkas att människors interagerande framkommer i majoriteten av 

kriterierna. 
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Hussain et al. (2016) förklarar att kundens behov är projektets kvalitetskrav och i liknande 

mening menar Chaffey och White (2011) att tillfredsställandet av kundens behov baseras på 

hur väl projektets systemkrav möts. Systemkraven är en bas för projektet men däremot kan 

dessa krav tolkas olika av deltagarna inom projektet. Kontrolleras inte kraven kan projektets 

utfall skilja sig från ursprungsidén. En sådan situation kan illustreras med hjälp av figuren 3.1 

nedan. Det är därmed viktigt att projektledaren förenar samtliga tolkningar av behoven som 

finns för att utfallet ska bli så bra som möjligt. 

 

Figur 3.1, Olika tolkningar av systemkrav inom ett projekt (Chaffey & White, 2011:322) 

Vidare menar Linberg (1999) att tidigare forskning har identifierat olika framgångsfaktorer 

för ett projekt som mjukvaruföretag utmanas med. Det är innefattas bland annat av; effektivt 

ledarskap, realistiska tekniska krav, kompetenta programmerare men även ett dynamiskt 

projektteam. Jiang, Klein och Discenza (2002) poängterar att projektledaren har det främsta 

ansvaret för att uppnå projektets uppsatta mål. Fortsättningsvis belyser Carmeli (2004) att de 

områden som är förknippade med mjukvaruföretags framgång är; marknadsföring, 

försäljning, rykte, immateriella rättigheter och slutligen “knowhow”. Mueller och Georg 

Gemünden (2009) förklarar att inom mjukvaruutveckling så finns det behov av effektiva och 

hållbara strategier inom ledning samt att marknadsföringen är en central del. Inom 
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mjukvaruindustrin har den sociala interaktionen och kundförståelse fått en allt större 

betydelse. 

Ingason och Shepherd (2014) poängterar att projekt anses vara sociologiska till sin natur och 

är därmed känsliga i en kontext där människan är involverad. Människans prestation och 

lagbeteende är väsentliga men även känsliga faktorer. Det borde fokuseras mer på att 

projektens komplexitet bör associeras med sociala processer. Robertson och Williams (2006) 

menar på att människor utför varje process och därför utgör projektets resultat. 

Framgångsfaktorerna inom projektet är därmed beroende av de deltagande människorna. I 

mjukvaruprojekt finns det ”människoproblem” där bland annat brist på kunskap från 

involverade aktörer, konflikter och motvillighet förekommer. 

3.3 Mjukvaruprojekt 

3.3.1 Projektets olika faser 

Den sociala interaktionen inom ett projekt har en stor påverkan på resultatet. Därför kan 

projekt se olika ut. Under ett projekts livstid så ingår det flera olika aktiviteter inom de tre 

faserna; pre-project, project och post-project. Dessa faserna kan illustreras i figur 3.2 nedan 

(Iden & Bygstad, 2018). 

 

 

Figur 3.2, Mjukvaruprojektets olika faser (Iden & Bygstad, 2018:486) 

I följande delkapitel kommer samtliga delfaser att presenteras närmare. 

3.3.2 Pre-project 

För ett mjukvaruföretag som utför projekt externt ligger fokus på mjukvaruutveckling baserat 

på kundens specifika behov. Eftersom dessa företag inte säljer färdigställda produkter utan 

istället projekt så behöver mjukvaruföretaget först hitta kunden. Därefter ska företaget 

övertyga kunden till att göra affärer vilket leder till det sista steget där kontraktet ska 
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förhandlas (Kelly, 2012). Det finns en djupgående förklaring för förstadiets processer som 

illustreras i figur 3.3 nedan. Här visas interaktionen mellan köpare och säljaren samt hur 

processen ser ut från behov och första kontakt till att försäljningen har kommit till ett avslut. 

Dessa processer som avgör om ett projekt ska genomföras eller inte kan vara formade som en 

tratt eftersom varje steg i är en aktivitet som måste avklaras (Söhnchen & Albers, 2010). 

 

Figur 3.3, Förhandlingsprocess inom mjukvaruprojekt (Söhnchen & Albers, 2010:1358). 

Söhnchen och Albers (2010) framför att första steget Qualification i figur 3.3 ovan innefattar 

behovet och framtidsplanerna för kunden. Här utvärderas de olika alternativen för att se 

vilken leverantör som är mest kvalificerad. Vidare i processen sker den första kontakten 

(Approach). Här visar kunden ett allmänt intresse för de tjänster och produkter 

mjukvaruföretaget kan erbjuda. Fortsättningsvis ska säljansvarig framföra fördelarna med 

projektet (Product Presentation) och hur det ska tillfredsställa kunden. Om intresse finns 

skickar mjukvaruföretaget ett anbud (Design of an Offer) men det kan förekomma 

invändningar mot anbudet från kundens sida. Här måste mjukvaruföretag identifiera lösningen 

på problemet om det är möjligt (Handling Objections). Sista steget innan projektet kan starta 

är att kunden accepterar anbudet (Closure). 

Mjukvaruföretag försöker ständigt att säkra projekt till framtiden då det är deras inkomstkälla. 

Därför kan ett lyckat projekt hos en kund leda till flera framtida projekt. Därmed vill oftast 

företag få det första kontraktet med kund genom att bland annat ha lågt pris för det första 

projektet. Vidare arbetar dessa mjukvaruföretag med en pull-metod. Det innebär att det är 

kunden som kommer till mjukvaruföretaget med ett behov. Lösningen är därmed att ha 

förmågan att förstå kunden vilket är ett centralt område inom Inbound Marketing. Denna 

strategi innefattar att förstå marknaden, konkurrenterna och kunderna för att lyckas. Med 
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hjälp av Inbound Marketing kan mjukvaruföretaget förstå vad mjukvaruprojekt behöver 

uppfylla (Kelly, 2012). 

Den potentiella kundens behov och problem är något som identifieras under säljfaserna. 

Mjukvaruföretaget har ett säljteam som kan bestå av projektledare, säljare och tekniska 

specialister som tillsammans arbetar och samlar in kunskap om verksamheten, processerna, 

andra informationssystem och människorna som är involverade. Det här anses vara en lärande 

process av tyst kunskap som kan vara svårt att överföra. I denna process definieras 

specifikationer och kraven för projektet, vilket är Requirement Engineering (RE) som är ett 

viktigt område för ett produktivt projekt (Savolainen & Ahonen, 2015). 

Requirements Engineering (RE), eller kravhantering, en central del i mjukvaruprojekt där 

kundens krav skall fastställas. Här identifieras, modelleras, dokumenteras och kommuniceras 

behoven för att förstå kundens efterfrågan. Dessa aktiviteter sker i början av ett projekt men 

brukar ofta vara återkommande längs projektets gång (Curcio, Navarro, Malucelli & Reinehr, 

2018). Vidare förklarar Inayat, Salim, Marczak, Daneva och Shamshirband (2015) att det 

fundamentala i RE är fysisk kontakt och möten. Fysiska möten minskar kraven för formell 

dokumentation som underlag till projektet och det skapar även en mer dynamisk förståelse 

över kraven. För att uppnå denna dynamik behöver dock aktörerna vara öppna för fysiska 

interaktioner. Dessa aktörer består av bland annat projektledare, intressenter och andra 

projektmedlemmar. Lein, Ganjeizadeh, Kumar Jayachandran och Ozcan (2017) poängterar 

även att antalet utvecklare som ingår i ett team spelar roll. Ett för litet team kan brista i 

kompetens medan ett för stort team kan skapa en för stor mångfald så utvecklingen blir för 

komplex. 

En annan del i RE är prioritering av krav. I agila kontexter så sker prioritering av krav 

löpande och förändras medan i traditionell kontext så sammanställs endast en kravprioritering 

vid projektets första stadier. Oavsett så är prioritering en central del i pre-project-fasen och 

syftet är att maximera projektets resulterande värde. För stort fokus på projektets 

värdeskapande kan dock orsaka att projektet brister på andra sätt. Exempelvis att mjukvaran 

inte har kapacitet nog att hantera stora system då det är för specifikt skapat mot enbart ett 

område som ska skapa värde (Inayat et al., 2015). 

3.3.3 Project 

Utveckling av mjukvara är komplicerat. Mjukvaran skall styra en maskin som senare kommer 

interagera med andra maskiner, med människor eller med naturen. Tre olika dimensioner av 
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komplexitet kan definieras med: krav, teknologi och människor. Vidare består 

mjukvaruprojekt av många olika processer och dessa processer kan bestå av komplexa 

problem som är svåra att förutspå. Det är omöjligt att eliminera alla dessa komplexa problem 

men går det att kontrollera dessa problem och avvikelser till en godtagbar nivå så kommer 

processen att fungera (Schwaber, 2004). 

Fortsättningsvis förklarar Iden och Bygstad (2018) att projektets deltagare består av ett team 

av utvecklare, externa konsulter, kund, användare et cetera. Eftersom det är ett team som 

tillsammans genomför projektet kan det anses som en social process där interaktionerna 

mellan aktörerna involverade utgör projektets resultat. För att interaktionen mellan 

projektmedlemmarna ska fungera så är det viktigt att det finns samarbete och koordination, 

vilket är två viktiga faktorer för team som har personer med olika bakgrunder. Nyckeln till ett 

lyckat projekt är att kunna kombinera projektmedlemmarnas kunskap för att tillsammans 

kunna utnyttja teamets fulla kapacitet. Sociala interaktionerna är därmed grundläggande och 

finns längs hela mjukvaruutvecklingens process. 

Vidare menar Iden och Bygstad (2018) att samarbete innefattar projektmedlemmarnas 

gemensamma insats för en ömsesidig nytta. Trots att involverade aktörer i projekt kan ha 

olika avsikter med projektet så är målet att få aktörerna att arbeta efter ett gemensamt syfte. 

Inom samarbetsområdet har partnerskap och delad kunskap benämnts. Partnerskap har en stor 

betydelse eftersom projektmedlemmarna ska arbeta tillsammans för att uppnå de ömsesidiga 

målen med projektet. Medlemmarna, till exempel köpare och säljaren måste kunna lita på 

varandra. Delad kunskap är även viktigt för att kunna hjälpa varandra i nyckelaktiviteter. 

Respektive aktör inom projektet har sitt kunskapsområde och då är det viktigt att respektera 

varandras bidrag. 

Iden och Bygstad (2018) anför att koordination som är den andra viktiga faktorn för 

interaktion innefattar förmågan att utföra synkroniserade justeringar och åtgärder inom 

projektet. Desto mer projektet är komplext, osäkert och har en ineffektiv takt desto mer är 

projektet beroende av koordinationen. Om området som projektet ska utföras på inte anses 

vara komplext och att koordination inte är nödvändig finns det inget grundläggande behov för 

att genomföra ett projekt. Vidare för att kunna hantera koordinationen finns det två 

mekanismer inom projekt som är aktuella. Kommunikationen som är den ena mekanismen 

innefattar att projektmedlemmarna kontinuerligt skapar och delar information på ett effektivt 

sätt under projektets gång. En integrerad planering är den andra mekanismen. Här är det 
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viktigt att involverade aktörer deltar i varandras planering så att samtliga planeringar blir 

integrerade och att de tillsammans konstitueras till en helhet. 

Fortsättningsvis presenterar Çetin (2019) att det finns olika arbetsmetoder inom 

mjukvaruutveckling men att Scrum är den metodik som tillämpas främst i mjukvaruindustrin. 

I liknande mening poängterar Schwaber (2004) att för att arbeta med mjukvaruprojekt och att 

effektivt kontrollera inkluderade processer är Scrum en lämplig metodik. Riskkontroll och att 

förutse avvikande situationer är centrala delar inom metoden. Lein et al. (2017) förklarar att 

Scrum baseras på iteration och inkrementering, alltså upprepning och utökning av funktioner 

inom mjukvara. En funktion testas upprepade tillfällen för att säkerställa funktionens kvalitet. 

Denna funktion kan även utökas med fler inkrement som gör den effektivare. Scrum uppkom 

för att kunna hantera projekt där krav ofta förändrades genom att ha en bättre kommunikation 

mellan utvecklare, projektägare och andra intressenter. 

 

Figur 3.4, Mjukvaruutveckling, (Schwaber, 2004:6) 

Figur 3.4 illustrerar hur ett typiskt händelseförlopp i ett Scrumprojekt ser ut. Backlog av 

funktioner är en checklista över moment som behöver utföras för att utveckla mjukvaran 

vidare. Dessa moment återupprepas (Iteration) och testas dygnsvis (24-timmars inspektion) 

för att säkerställa funktionalitet samt kvalitet. Sedan överförs momentet (Inkrement) till den 

ännu ej färdiga produkten (Schwaber, 2004).  

Fortsättningsvis har Scrum tre kärnfaktorer som måste beaktas under pågående processer: 

transparens, inspektion och anpassning. Transparensen går ut på att samtliga individer som är 

involverade i projektet måste kunna se och ha åtkomst till processen i fråga och de aktiviteter 

som ingår i den (Lein et al., 2017). Det är även väsentligt att individer uppfattar aktiviteter 

inom processer likadant och att samma termer används när exempelvis en aktivitet påstås vara 
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avslutad så inga missuppfattningar uppstår (Schwaber, 2004). Nästa kärnfaktor är inspektion 

vilket utgörs av upprepade kontroller för att identifiera samt minimera varians och avvikelser 

(Lein et al., 2017; Schwaber, 2004). Anpassning innebär att avvikelser och oönskade 

varianser anpassas och rättas till. Detta sker kontinuerligt under projektets olika faser (Lein et 

al., 2017). Anpassningen måste ske så snabbt som möjligt för att minimera dess påverkan av 

projektet (Schwaber, 2004). 

I ett Scrumteam finns tre kategorier av medlemmar. Dels finns en produktägare som har det 

övergripande ansvaret över projektet aktiviteter och krav men sedan ingår även en så kallad 

Scrum Master som kan ses som projektledare. Scrum Masterns uppgift är att leda 

projektgruppen och se till att den tredje gruppen, utvecklarna, arbetar med rätt aktiviteter men 

även att de förstår och följer projektets syfte. Scrum Mastern kan även arbeta med andra 

Scrum Masters för att uppnå så goda resultat som möjligt. Utvecklarna utför det operativa 

arbetet och utvecklingen av mjukvara (Lein et al., 2017). 

3.3.4 Post-project 

Robertson och Williams (2006) presenterar att projektens komplexitet bara blir större och att 

lärandet blir viktigare. Projekt misslyckas och företag behöver lära sig av sina erfarenheter. 

Målet är att lära sig av tidigare erfarenhet för att kunna identifiera lösningar för att minimera 

framtida risker. Det läggs dessutom för lite fokus på utvärdering i post-projekt. Vidare är det 

även viktigt efter utvärdering att företagets personal är involverade i ett nytt projekt så fort 

som möjligt efter att föregående projekt är avslutat. 

Savolainen och Ahonen (2015) presenterar att mjukvaruföretagens intäkter antingen är delvis 

eller helt beroende av fullständigt levererade projekt till kund. Därför måste varje projekt vara 

lyckat och lönsamt för intäkterna men även för framtida projekt. Detta eftersom projekt kan 

anses som en referens för framtida affärsmöjligheter. Marknadsföring av projekt blir därmed 

en kontinuerlig process som sträcker sig ända till post-projekt. Det är viktigt att hålla en god 

relation med kunden redan från första kontakt. Som tidigare nämnt poängterar Kelly (2012) 

att målet är att få det första kontraktet hos kunden för att få möjligheten till framtida projekt. 

Vidare framför Ojansivu och Alajoutsijärvi (2015) att när projektet är slutfört och har 

levererat det fullständiga systemet så fortsätter post-projektfasen tills systemet inte används 

längre. Denna fas består av utbyte av tjänster och kan pågå i årtionden. Dessa utbyten 

inkluderar både obligatoriska och frivilliga stödtjänster som anses vara av värde till det 

levererade systemet. Kostnaderna för de tjänster som ingår är inkluderade i projektets totala 
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kostnad. Dessa tjänster kan vara; support, underhåll, kundanpassning och uppgradering. 

Rehman, Maqbool, Riaz, Qamar och Abbas (2018) menar på att underhåll är en vital del av en 

mjukvaras livscykel. Antingen så underhålls mjukvaran eller så kommer den att bli mindre 

och mindre effektiv. 

Vidare är skillnaden mellan utveckling av- och underhåll av mjukvara distinkt. Det innebär att 

agila metoder kan men inte måste resultera i effektivt underhåll. Agilt fokus kan göra 

underhållsaktiviteter snabbare, öka kommunikationen mellan olika team samt att det kan öka 

användarnas nöjdhet av mjukvaran. Dessvärre dokumenteras aktiviteter, kod och 

uppdateringar inte lika detaljerat i agila projekt vilket gör att det blir svårare för 

underhållsingenjörer att genomföra sina förbättringar. Dessa ingenjörer förlitar sig ofta på 

dokumentation av system och om tidigare underhåll inte har dokumenterats kan det innebära 

att nya uppdateringar baseras på systemets ursprungliga ritningar, snarare än på den 

uppdaterade mjukvaran (Rehman et al, 2018). En annan central del i underhåll av mjukvara är 

anpassade förändringar. Det kan innebära att mjukvaran måste uppdateras för att vara 

kompatibel med en ny teknologi. Utmaningarna med dessa anpassningar är att det ofta finns 

en uppsjö av information gällande den nya teknologin samt att konsekvensanalyser blir svåra 

men viktiga att utföra (Gupta & Sharma, 2015). 

Fortsättningsvis menar Ojansivu och Alajoutsijärvi (2015) att utöver bland annat underhåll 

som är en viktig del inom post-projektfasen är processerna inom relationshantering även 

väsentliga. Här står kundvärde- och nöjdhet i fokus under längre tidsperioder. När det handlar 

om affärer kring projekt brukar köparen vara den aktiva parten. I efterstadiet av projekt är det 

däremot viktigt att båda parterna är aktiva. Med tanke på dagens kontinuerliga förändringar så 

förändras även behoven hos kund. Det är därmed väsentligt att vara flexibel för att kunna 

förutse dessa förändrade behoven. Detta för att kunna erbjuda ytterligare tjänster utöver de 

som ingår för att kunna tillfredsställa de behov som inte ens kunden själv är medveten om. 

3.4 Sammanfattning 

Teori om pre-project, project och post-project framför en teoretisk förståelse om hur ett 

mjukvaruprojekt kan se ut och utföras. Mjukvaruprojekt är komplexa och den stora 

problematiken ligger inte i endast teknisk komplexitet utan snarare i sociala interaktioner. 

Mjukvaruföretagens utmaningar existerar i de affärsmässiga interaktionerna och det är på 

grund av dessa barriärer projekt misslyckas och gap skapas där parter värderar olika. 

Ovanstående teori operationaliseras för att skapa en kognitiv kartläggning över Softwerk 
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AB:s och deras kunders mjukvaruprojekt. Denna kartläggning ger en grundförståelse till 

dessa mjukvaruprojekt för att i sin tur kunna generera ny teori om vilka tänkbara barriärer 

som kan påverka projekten. Dessa barriärer framförs i nästkommande kapitel. 

3.5 Barriär 

Nedanstående tabell visar vilka områden med barriär som kan tänkas påverka 

mjukvaruprojekt. 

Tabell 3.1, Barriärsområden med teoretisk referens 

 

Bristande Marknadsföring - Stachowski (2012) förklarar att små företag med Owners-

Managers vilket är ägare som också styr verksamheten, utmanas av marknadsföringsaspekten. 

Det finns barriärer inom denna aspekt som företag måste arbeta med för att uppnå 

konkurrenskraft. Mindre företag har oftast ägare med specifik yrkesbakgrund vilket påverkar 

resterande områden i verksamheten. Det är enkelt för mindre företag att sikta in sig på andra 

företag med samma bakgrund men däremot brister marknadsföringen gällande resten av 

marknaden. Problematiken ligger i att det inte finns några etablerade kommersiella nätverk. 

Den mänskliga arbetskraften kopplat till kapaciteten samt de finansiella resurserna är 

begränsade. Strategiska beslut blir påverkade på grund av begränsad information och tid.  

Bristande förståelse för marknadsföring - Owners-Managers brister i marknadsföring hos 

mindre företag. De saknar förståelsen för marknadsföring och tror endast att det handlar om 

öka försäljningen när det egentligen berör mer än så. Det finns fall där mindre företag har 

förstått helheten och lyckats med marknadsföring trots begränsade resurser. Mindre företag 

som har gett sig på enkla koncept såsom relationsmarknadsföring och word-of-mouth har 

ansetts vara lyckade. Vidare är följande utmaningar som mindre företag behöver arbeta med 

för att kunna uppnå en lyckad marknadsföring bland annat; Förstå sin kontext utantill, lära sig 
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grunder inom marknadsföring, håll det enkelt och kundfokuserat samt sök, utveckla och 

leverera professionella relationer med kund (Stachowski, 2012). 

Bristande affärsförståelse - En barriär som mindre mjukvaruföretag utmanas med är 

affärsförståelsen. Utvecklare kan sakna en förståelse för verksamhetsprocesser och mål. I 

vissa fall kan detta vara orsaken till stora misslyckanden inom projekt. Vidare beror det på att 

utvecklare vill påbörja processen att utveckla mjukvarans kod innan de förstått verksamheten 

och dess mål. Mindre företag kan dessutom missa poängen med mjukvaran, det vill säga vad 

kunden faktiskt vill uppnå (Buchan & Ekadharmawan, 2009). Utvecklare behöver förstå 

kundens verksamhet för att kunna ha en effektiv kommunikation (Ghobadi & Mathiassen, 

2016). 

Omedvetenhet och dålig riskhantering - Wallace et al. (2004) framför att det är viktigt att 

vara medveten om riskerna kopplade till ett projekt. Risken för mjukvaruprojekt att 

misslyckas är stor då bland annat överskridanden i både tid och kostnader förekommer samt 

att kundens behov inte är tillfredsställda. Eftersom det kontinuerligt investeras både tid och 

resurser i strategiskt viktiga mjukvaruprojekt är det därmed kritiskt att vara medveten om hur 

riskerna som kan förekomma skall hanteras. Robertson och Williams (2006) menar att 

orsaken till att post-projekt inte undersöks brukar oftast vara tidsbrist. Detta kan orsaka i fler 

misslyckade projekt eftersom företag inte lär sig av sina erfarenheter. Sammanfattningsvis är 

denna lärandeprocess viktig för att kunna identifiera och bryta ner barriärer inom projekt.  

Bristande kunskapsöverföring - Kan förekomma när det nya projektteamet inte har samma 

projektledare från säljfaserna när kontraktet utfördes. Som tidigare nämnt identifierar 

säljteamet i förstadiet all nödvändig information för mjukvaruprojektet. Det räcker inte bara 

med de skrivna dokumenten som tillhandahållits för utvecklingen utan det krävs även den 

kunskap som hämtats i förstadiet (Savolainen & Ahonen, 2015). Om information flödar från 

för många olika kanaler och från olika källor finns det risk att informationen fragmenteras. 

Dels blir informationsflödet ineffektivt på grund av fragmenteringen men informationens 

kvalitet kan även sänkas. Kvantiteten av information ökar även då samma information kan 

förmedlas fast från många kanaler. Det finns då risk för information overload (Storey et al., 

2017). För att uppnå framgång i mjukvaruutveckling är projektgruppen beroende av en 

effektiv kunskapsöverföring, särskilt när kunden anser att den tekniska barriären är 

problematisk (Ghobadi & Mathiassen, 2016). 
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Olika språk - Buchan och Ekadharmawan (2009) förklarar att olika grupper och 

verksamheter har sin språkliga jargong och att det i sin tur påverkar mottagaren. Vid 

mjukvaruprojekt är det viktigt att ha ett språk eller en grundläggande domän som flera olika 

parter kan förstå. Språk är dessutom viktigt för att kunna förbättra kunskapsöverföringen 

mellan parterna. Dels för att utvecklare ska ha en bättre affärsförståelse men även att kunden 

ska kunna förstå den tekniska utvecklingen. Dessvärre är detta ett återkommande problem 

som mindre företag utmanas med. Ghobadi och Mathiassen (2016) poängterar att 

utvecklingsteam fokuserar på att övervinna den tekniska utmaningen men egentligen är 

språket den största prövningen. Detta eftersom språket är det mest effektiva sättet att dela 

kunskap på.  

Annorlunda kultur och bakgrund - Det finns problem i hur ledare styr projekt som kommer 

i kontakt med olika kulturer (Nakatsu & Iacovou, 2009). Individer från olika kulturer kan ha 

gemensamma intressen men deras värderingar och vision av design för att uppnå 

gemensamma projekt kan skilja sig. Det är även vedertaget att projekt påverkas av historiska- 

och organisatoriska kontexter som dessa ingår i (Iden & Bygstad, 2018). Vidare förekommer 

det att kunden och leverantören har diversifierade bakgrunder. Det kan finnas skillnader i 

erfarenheter, kunskap, risktolerans et cetera som är faktorer som skapar denna diversifiering. 

Detta kan leda till missuppfattningar, misskommunikation, konflikter et cetera som påverkar 

projektets kommunikation, utveckling och kunskapsöverföring. Det skiljer sig som mest när 

leverantören har en teknisk bakgrund medan kunden har en affärsinriktad bakgrund (Buchan 

& Ekadharmawan, 2009). Subramanyam et al. (2010) poängterar att olika bakgrunder och 

förhållanden kan resultera i att parterna har olika åsikter kring projekt där konflikter kan 

uppstå. 

Kommunikationsgap - Khan et al. (2011) förklarar att kommunikationsgap går hand i hand 

med dålig relationshantering. Dessa två områden påverkas i sin tur av faktorer såsom 

trovärdighet, förmågor men även personliga möten. Vidare menar Nakatsu och Iacovou 

(2009) att kommunikation och förhandlingsförmågor är fundamentala för att kunna 

genomföra projekt. Fysiska möten och teambuilding är viktiga aktiviteter för att åstadkomma 

detta men en problematik kan vara outsourcade projekt. Buchan och Ekadharmawan (2009) 

poängterar att mindre mjukvaruföretag påverkas mycket av kommunikationsbarriären. Roller 

och ansvarsområden som är dåligt definierade påverkar kommunikationen. Det ska finnas 

möjlighet för kommunikation via ett antal olika kanaler. Ghobadi och Mathiassen (2016) 

framför att kommunikation brister på flera olika sätt i ett projekt där båda parter kan beskylla 
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varandra. Utvecklarna tycker att kunden framför felaktiga kontroller av funktioner medan 

kunden tycker att utvecklarna är för passiva. 

Dålig projektledning - En sämre projektledning är en återkommande barriär som påverkar 

projekt negativt. Dålig projektledning orsakas av dålig projektplanering (Khan et al, 2011). 

Dålig projektplanering kan bland annat bero på bristande erfarenhet. Vidare förekommer en 

mindre bra projektledning när inte relevanta personer ingår i projektgruppen (Forstner & 

Nedbal, 2017). Vidare kan stöd från ledningen reduceras ju längre tid ett projekt tar. Det 

påverkar mjukvaruutvecklingen som inte får tillräckligt med kapacitet att leverera produkten i 

tid eller att kvaliteten brister (Nakatsu & Iacovou, 2009).  

Dålig system/process- och tjänstekvalitet - Dålig kvalitet på ett mjukvaruföretags tjänster 

och processer är också en återkommande barriär. För att företag skall vara konkurrenskraftiga 

behöver dessa även ha effektiva tjänster och processer (Khan et al, 2011). Vidare för att 

mjukvaran ska vara effektiv så ska den vara så enkel som möjligt för användaren. Här är 

barriären att mjukvaran är för tekniskt avancerad för användaren (Forstner & Nedbal, 2017). 

Missuppfattade krav och behov - Nakatsu och Iacovou (2009) poängterar att 

missuppfattningar kan uppstå på grund av bristande tidsallokering till projektets inledande 

faser där kundens behov och krav definieras. Mjukvaruföretaget kan missuppfatta kraven på 

grund av att de inte har tillräcklig förståelse för kundens verksamhet eller att interaktionerna 

mellan parterna är bristande. Vidare poängterar även Figueiredo et al. (2014) att 

informationssystem skall hjälpa klienten med deras krav och behov men att klienten ofta inte 

ens vet vad det är de vill ha.  

Bristande projektledning hos klienten - Många verksamheter kan ha svårt att hantera sin 

egen projektledning i outsourcade projekt. Det kan göra att leverantören styr hela projektet 

vilket kan vara hämmande för resultatet. Ännu ett problem kopplat till klientens bristande 

projektförmågor är att klienten inte anpassar sina in-house processer till det outsourcade 

projekt. Det behövs snarare mer kontroll över processerna för att säkerställa kvaliteten 

(Nakatsu & Iacovou, 2009). 

Klienters annorlunda arbetsmetodik - Klienter som inte arbetar agilt med mjukvaruprojekt 

kan skapa utmaningar då det gör att leverantören inte får den åtkomst eller den kontakt med 

klienten som den kan behöva. Större organisationer kan tendera att inte arbeta agilt. Då kan en 

kombination av agila och traditionella projektmetoder vara aktuella (Shrivastava & Rathod, 

2015). 
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Klientens dåliga tillgänglighet - Klientens tillgänglighet kommer att påverka projektet och 

dess sätt att arbeta. Graden av tillgänglighet bestäms i sin tur av klientens allokering av tid 

och budget i sin verksamhet kopplat till projektet i fråga. Är klienten tillgänglig men saknar 

förståelse, beslutsfattning eller samarbetsförmågor skapar det även problem (Inayat et al., 

2015). Vidare kan en barriär vara klientens representant. Desto sämre interagerande mellan 

representant och leverantörens utvecklare desto sämre blir kommunikationen i projektet. 

Klientens representant är vital för projektets framgång och vid affärer med andra mindre 

företag brukar problemet ligga i att det endast finns en representant (Buchan & 

Ekadharmawan, 2009). Koordinationen är vital i ett mjukvaruprojekt eftersom varje projekt är 

unikt. Den formella kommunikationen som baseras på tekniska dokument är inte tillräcklig. 

Det som saknas för framgångsrik koordination är en informell kommunikation som består av 

personliga och interagerande kommunikationer mellan projektets olika parter (Kraut & 

Streeter, 1995). 

Kapacitetsbegränsningar - Fitzgerald et al. (2014) förklarar att mjukvaruutvecklare måste 

kunna uppfylla en tillräcklig kapacitet för att kunna hantera sina flöden i projekt. Kapaciteten 

utgörs av fullständiga och kompetenta team. Trots det påpekar Ward et al. (2000) att mindre 

mjukvaruföretag tyvärr kan behöva överge affärsmöjligheter eller lönsamma aktiviteter i ett 

projekt då varken tid eller resurser finns att allokera. Utmaningarna i sådana situationer är då 

vilka aktiviteter som tvingas förbises. Avslutningsvis poängterar Ward et al. (2001) att mindre 

mjukvaruföretag inte har samma förutsättningar som större företag att förbättra och 

effektivisera sina processer. En effektiviserad verksamhet reducerar även sina kostnader.  
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4 Empiri 

4.1 Bakgrund om Softwerk AB 

Softwerk AB är ett mjukvaruföretag etablerat i Växjö. Företaget registrerades år 2009 och har 

idag 25 anställda med en omsättning på ungefär 19 miljoner kronor, vilket placerar Softwerk 

inom kategorin “småföretag”. Softwerk befinner sig i mjukvaruindustrin och producerar dels 

egna produkter men framför allt projekt- och kundbaserade mjukvarulösningar. De 

egenproducerade produkterna är system som används exempelvis inom sjukvården men utgör 

en liten del av Softwerks totala intäkter. Enligt Softwerk utgör projekten 98,5 % av deras 

verksamhet och intäkter. Eftersom företaget är litet är majoriteten av projekten som 

genomförs mindre till storlek. Det kan bli utmanande då flera projekt kan genomföras 

samtidigt och att allokeringen av resurser kan vara problematisk. Vidare så genomförs olika 

typer av mjukvaruprojekt vilket har resulterat i att Softwerk som en mindre organisation blivit 

delad där en del medarbetare arbetar i kontoret medan andra är stationerade ute hos kund.  

Företaget grundades av två tyska forskare från Linnéuniversitetet i Växjö som via Videum 

Science Park började utföra konsultarbeten vid sidan av deras huvudsakliga sysselsättningar. 

Softwerk startades som en sidoverksamhet men har vuxit sig till att bli ett aktiebolag med 

tydliga affärsmål. I dag styrs inte företaget enbart av grundarna utan en ny VD och 

styrelseordförande har värvats för att bidra med affärsmässig kunskap. Grundarnas tekniska 

bakgrund har influerat företagskulturen som baseras på en systemvetenskaplig grund. Av 

ungefär 25 medarbetare har endast fem medarbetare en annan bakgrund än 

systemvetenskaplig. 

Marknaden som Softwerk opererar på består av många olika slags aktörer. Variansen hos 

Softwerks potentiella kunder är stor där allt från stora företag till startups kan efterfråga 

tjänster. Kundernas bakgrund kan också skilja sig anmärkningsvärt där exempelvis tekniska 

ingenjörsföretag är enklare att samarbeta med än andra aktörer. Dessvärre består majoriteten 

av Softwerks marknad av företag med annan bakgrund än ingenjörsföretagen. I dag har 

Softwerk enligt marknadschefen främst fyra kunder som står för ungefär 60–70 % av den 

totala omsättningen. Det finns ett behov av att sprida ut risken bland fler kunder eftersom 

Softwerk har en större kundbas än endast fyra aktörer. Softwerk som mjukvaruföretag är 

beroende av framtida affärsmöjligheter. Det är vitalt att mjukvaruprojekten blir lyckade och 

att en god relation med kunden upprätthålls.  
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4.2 Mjukvaruprojekt 

I följande kapitel presenteras en kognitiv karta över hur Softwerk AB:s generella 

projektprocess tillsammans med deras kunder är utformad. Med Iden och Bygstads (2018) 

struktur illustreras hela projektet genom att involvera samtliga tre faser; pre-project, project 

och post-project. Med hjälp av kognitiv kartläggning så kan en illustrering av Softwerks 

aktiviteter skapa en förståelse av komplexiteten inom mjukvaruprojekt och vilka tänkbara 

utmaningar som finns. Kartan består av 18 olika aktiviteter och dessa presenteras i kapitel 

4.2.2 till 4.2.4. 
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4.2.1 Kartläggning över Softwerk AB:s mjukvaruprojekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1, Kartläggning över Softwerk AB:s mjukvaruprojekt (egen) 
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4.2.2 Pre-project 

Marknadsföring - Marknadschefen framförde att den allra första aktiviteten i ett projekts 

livscykel är marknadsföringen. Här ligger minst 90% av ansvaret hos medarbetare inom 

marknad och sälj. Eftersom Softwerk är ett litet företag så varierar säljstyrkan men den består 

främst av två medarbetare. Den ena är VD:n och den andra är marknadschefen. 

Kommunikationen i denna fas är tvåvägs men det är främst kunden som kommer till 

mjukvaruföretaget med ett behov och då är det viktigt att Softwerk finns där som ett 

alternativ. Det brukar oftast vara via referenser som nya projekt kan skapas. Problematiken är 

att Softwerk är ett litet och ungt företag vilket kan försvåra kundernas referens till Softwerk. 

Marknadschefen poängterade “vi är nobody på marknaden”. Vidare förklarades det att 

Softwerk dessvärre än i dag blir förknippade med uthyrning av studenter och att det är viktigt 

att Softwerk marknadsför sina tjänster på ett bättre sätt genom att förstå marknaden och dess 

behov. 

Solution Selling - Enligt marknadschefen är fasen efter marknadsföringen Solution Selling 

där det handlar om att förstå kunden för att kunna tillhandahålla tillfredsställande erbjudanden 

i stället för standardiserade produkter. Solution Selling är enligt marknadschefen en viktig 

metodik inom IT-branschen och speciellt gällande kundanpassade mjukvaruprojekt. I denna 

fas har den potentiella kunden redan fastställts av Softwerk och skall därmed definieras för att 

erhålla en omfattande bakgrundsinformation. Vidare ska kundens behov även identifieras för 

att kunna ta fram en lösning. Allt detta förarbete ska vara utfört innan första kontakt sker med 

kund. Marknadschefen förklarade att det kan förekomma situationer där kund kontaktar 

Softwerk och vill sätta sig ner och diskutera ett projekt men att Softwerk “backar bandet och 

vill förstå kunden”. Sammanfattningsvis är en grundläggande bakgrundsinformation om 

kunden och dess behov väsentlig innan parterna kan sätta sig ner. 

Workshops - I denna aktivitet framfördes det att här sker det första riktiga mötet med kund 

där parterna sätter sig ner med avsikt att generera all slags information som kan tänkas vara 

väsentlig för projektet. Denna aktivitet kan ses som en säljprocess och kan genomföras under 

endast ett möte men kan även ta upp till tre år av förhandlingar och workshops. Softwerks 

marknadschef ansvarar för denna process dels för att den inte ska bli för tekniskt detaljerad 

men även för att verkligen förstå kundens behov samt utvärdera ifall det är ett genomförbart 

projekt eller inte. Denna säljprocess kan ses som en tratt för att filtrera icke genomförbara 

projekt med hjälp av den kunskap och information som samlats in. Exempelvis är det viktigt 
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att identifiera kundens köpvision och om det finns en budget för projekt eller om kunden 

enbart gör en benchmarking av potentiella leverantörer.  

Som ovan nämnt är det marknadschefen som väljer ut resurser för insamling av väsentlig data 

i projektets förstadie. Marknadschefen tar rollen som projektledare och involverar utvecklare 

som kan vara aktuella för projektet. Det finns situationer där en av grundarna brukar delta i 

projektgruppen. Målet är att förstå kraven för det potentiella mjukvaruprojektet. Här är det 

viktigt att kundens egna projektledare, produktägare samt affärsansvarig fångas upp i avsikt 

att verkligen förstå budget, tidsaspekt men även affärsnytta. Marknadschefen förklarade; 

“Desto bättre jobb vi gör i säljfaserna genom att ställa jobbiga motfrågor desto nöjdare är 

kunden när projektet är genomfört.”. Projektets förstadie är vitalt eftersom all kommunikation 

som sker kring de krav och behov som finns utgör projektets resultat. 

Kravspecifikationen är något som skapas under säljprocessen men i vissa fall har kunden en 

redan fastställd specifikation med ett förutbestämt antal punkter. Softwerk granskar denna 

specifikation och kommunicerar tillbaka med synpunkter. Det är kunden som äger 

kravprioriteringen och därför är det väsentligt att behoven kring vad som ska prioriteras 

kommuniceras. Här är samarbetet viktigt för att Softwerk ska kunna mappa kundens behov 

och deras önskan på leverans. Marknadschefen poängterade att “Det är fortfarande någon 

som ska betala för det vi ska göra”. Därför är det viktigt att förstå kunden för att i slutändan 

få betalt för de timmarna som Softwerk lägger på bland annat workshops.  

Kravplanering - Enligt den ena utvecklaren förklarades det att i samband med workshops så 

genomför utvecklarna i förstadiets projektgrupp utvärderingar och undersökningar av de 

system som redan finns hos kund. Detta möjliggörs genom att utvecklarna får tillgång till 

kundens system. Här är det viktigt att få den tekniska förståelsen och skapa sig en uppfattning 

kring projektets genomförbarhet. Här byggs arkitekturen för projektet. Vidare tillsammans 

med denna grundläggande förståelse så tar utvecklarna del av de behov som fastställts i 

workshopen. Kundens behov är vanligtvis inte tekniskt definierade och därmed omvandlar 

utvecklarna den fastställda kravspecifikationen till projektets tekniska krav. Här skapar 

utvecklarna en uppfattning kring hur lång tid projektet kommer att ta. Omvandlingen från 

affärsmässiga kundbehov till tekniska krav är en utmanande men avgörande del för projektet. 

Har kunderna en icke teknisk bakgrund kan det bli mer utmanande att omvandla behoven än 

om kunderna har en teknisk bakgrund. I dessa fall kan ofta kundernas egna tekniska 

specialister delta i processen med Softwerks utvecklare för att tillsammans utforma en 

detaljerad och teknisk kravspecifikation. 
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Estimat - I aktiviteten estimat förklarades det att från tidigare aktiviteter framför utvecklarna 

en uppskattning kring hur lång tid projektet kan ta. Detta framförs till projektledaren eller 

marknadschefen som kommunicerar detta vidare till kund. Marknadschefen belyste att här 

kan en teknisk ignorans existera hos kunder som saknar förståelse över hur komplext 

mjukvaruutveckling kan vara. Detta kan ofta vara en problematisk aspekt som måste redas ut 

med kunden. Utöver tidsuppskattningen så kommuniceras även Softwerks planerade 

tillvägagångssätt, resursfördelning och vilka kompetenser som behövs. På grund av att vissa 

kunder kan sakna tekniska kompetens brukar utvecklare kommunicera med marknadschefen 

som förklarar det vidare till kund. Enligt utvecklarna ligger den största problematiken i att 

kunden inte förstår det estimat som uppges gällande hur lång tid projektet kan ta. I liknande 

mening förklarade marknadschefen att kunderna brukar säga “Hur svårt kan det vara?”. Det 

är viktigt att estimatet framförs på ett lättförståeligt sätt. Softwerks VD poängterade att “Det 

är estimat man säljer till kund och inte projekt”, vilket beror på att det kan förekomma en hel 

del förändringar under projektets genomförande. 

Offert - Fortsättningsvis är offerten som skickas till kund enligt Softwerk ett avtalsförslag på 

mjukvaruprojektet. Här framförs all information till kund. Eftersom Softwerk är en 

konsultorganisation så är det timmar som debiteras. I offerten är det “dödsdömt att köra fasta 

tider och kostnader” förklarade marknadschefen, då IT-projekt har stora risker att dra ut över 

tid. Prissättning är ett utmanande område där kunden och Softwerk behöver förstå varandra. 

Vidare är invändningar mot offerter något som nästan alltid förekommer men Softwerk 

tillsammans med kund brukar alltid hitta lösningar för att få till ett avslut, men kan ibland vara 

problematiskt. Softwerk förtydligar att i detta förstadie har projektgruppen tömt kunden på all 

data som behövs för att visa kunden både ett förtroende men även förståelse för behovet. 

Offerten ska dessutom spegla vad kunden själv har sagt.  

Internt projektmöte - Efter att offerten har godkänts av parterna och projektet har definierats 

så ska en överlämning ske från säljstyrkan till en ny projektgrupp som består av utvecklare. 

Denna överlämning och dessa möten är enligt Softwerk en kritisk punkt i ett projekt då 

samtliga krav och behov skall transporteras till en ny grupp av individer som dessutom inte 

deltagit vid tidigare kundmöten. Denna process är en central utmaning i Softwerks 

projektarbete och många problem kan uppstå. Grundaren till Softwerk menade på att 

verksamheten består av tekniskt specialiserade individer men omfattande affärs- och 

projektledningsförståelse är kompetenser som kan brista inom företaget. Kraven som 

definierats i tidigare aktiviteter skall hanteras men samtidigt måste den nya projektgruppen 
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skapa sig en affärsmässig förståelse över projektet så att värdet till kunden skapas och inte 

endast tekniken.  

Enligt Softwerk har numera kunskapsöverföringen blivit bättre inom företaget då dessa 

interna projektmöten blivit mer värdesatta samtidigt som rutiner utvecklats över hur 

överföringen skall gå tillväga och vilka komponenter som skall ingås och beaktas. Trots att 

rutinerna har förbättrats så uttrycker Softwerk saknaden av att ha en säljare eller dylikt som 

deltar längst med hela projektets livscykel. Marknadschefen förklarade att “Det behöver 

finnas någon som äger frågan längs hela processen.”. Detta problem är enligt Softwerk något 

som återkommer i mindre företag där det inte finns resurser för att delaktig hela vägen. 

Softwerk poängterar att det blir allt mer väsentligt med kunskapsöverföringen samt 

överföringen av kundens behov men att en utmaning i detta är den interna kommunikationen 

mellan säljare och utvecklare. Utvecklarna efterfrågar mätbara krav men säljaren förmedlar 

affärsmässiga behov. 

När en ny projektledare för den nya projektgruppen har beslutats samt att 

kunskapsöverföringen från projektets förstadie har genomförts kan den operativa delen av 

mjukvaruutvecklingen starta. Enligt den ena utvecklaren brukar det vanligtvis vara tre 

medarbetare från vardera sida i mjukvaruprojekten. Tre utvecklare från Softwerks sida och tre 

från kundens. Från Softwerks sida finns även en projektledare som antingen är en senior 

utvecklare eller har mest kompetens kring det område som ska utvecklas. Denna projektledare 

koordinerar samtliga utvecklare i projektet. Hur bra kommunikationen är beror på om 

kundens medarbetare som deltar i projektet har en teknisk bakgrund och förståelse. Den ena 

utvecklaren förklarade att “Vanligtvis skapas ett gap mellan Softwerk och kunden”. Enligt 

utvecklarna är majoriteten av projektens samarbete och koordination baserade på kundens 

bakgrund. Desto mer teknisk bakgrund och förståelse desto effektivare är kommunikationen. 

4.2.3 Project 

Backlog of Requirements - I denna fas påbörjas den faktiska mjukvaruutvecklingen. De 

tekniska kraven har fastställts och omvandlats till en Backlog där utvecklarna kan påbörja sitt 

arbete. I backloggen är enligt Softwerk samtliga kvarvarande funktioner som måste utvecklas 

samlade. Dessa funktioner har enligt den ena utvecklaren dessutom “en deadline över när de 

behöver vara utvecklade”. Den tidsgränsen kallas för en sprint. Sprintens omfattning bestäms 

av Softwerks projektledare där den skall vara optimal i förhållande till projektets planering. 
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Dagliga Uppföljningsmöten - Varje dag sker ett uppföljningsmöte där samtliga utvecklare 

som är involverade i projektet får presentera gårdagens utförda arbete samt om de stött på 

några problem som de kommer behöva assistans med under dagen. Fokus ligger på att 

kvalitetssäkra koden som utvecklas. De dagliga uppföljningsmötena brukar enligt utvecklare 

pågå i endast “fem till tio minuter” och ofta sker möten endast internt hos Softwerk. Det finns 

dock specifika projekt där bland annat kundens utvecklare eller administratörer deltar. Enligt 

Softwerk är kontinuerlig kommunikation viktigt för ett mjukvaruprojekt.  

Scrum-möten - Grundaren till Softwerk förklarade att vanligtvis sker ett större möte 

varannan eller var tredje vecka där samtliga individer som är involverade i projektets 

utvecklingsfas deltar och presenterar framstegen. Under dessa möten diskuteras även vilka 

uppgifter som måste utföras framåt i projekten och Backlog of Requirements bearbetas. I 

Scrum-möten så deltar Softwerks utvecklare och projektledare (Scrum Master) men i 

särskilda fall även ledningen. Det sker främst om det uppstått några kritiska problem inom 

projektet. Om kunderna har uttryckt sin vilja att delta under dessa möten så medverkar även 

representanter från kunden. Ifall kund deltar på möten varannan eller var tredje vecka beror på 

hur långa sprintarna är i backloggen. Det påverkas i sin tur av komplexiteten i projektet och 

funktionerna som utvecklas.  

Det kan skilja sig avsevärt mellan projekt då tekniska kunder är mer benägna att delta än 

kunder som inte är lika tekniskt kompetenta. Geografiskt avstånd påverkar även om kunderna 

medverkar eller inte då dessa möten ofta är fysiska. Den ena utvecklaren förklarade att 

“Kunderna kan även delta via Skype”, men att det inte är lika effektivt som fysiska möten. 

Under dessa möten har projektledaren en viktig roll att styra projektet och utvecklarna åt rätt 

håll så att projektets kvalitet består. I vissa situationer deltar kunden i dessa projektmöten 

högst en gång per månad vilket anses vara problematiskt.  

Enligt både marknadschefen och utvecklare kan utvecklare hitta möjligheter till 

vidareutveckling under projektets genomförande. De utvecklare som sitter hos kunden har den 

främsta möjligheten att se nya behov, särskilt ifall de får full transparens i verksamheten. När 

utvecklare och kund deltar i Scrum-möten kan dessa möjligheter framföras. Om kunden 

däremot inte har en teknisk bakgrund kan det vara svårt för parterna att förstå varandra. Här 

kan Softwerks marknadschef delta för att agera som en brygga.  

Deployment - Det framfördes att kontinuerligt så integreras och testas mjukvarans prototyp 

hos kunden så att funktionerna som utvecklats får köras hos kunden. Deployment, det vill 
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säga integrationen, sker inte förrän tillräckligt många funktioner och inkrement har skapats. I 

samband med integreringen så granskas även kod som en utvecklare har skrivit av en annan 

utvecklare för att säkerställa och förbättra kvaliteten. Sammanfattningsvis är inte mjukvaran 

helt färdig men tillräckligt användbar för kunden att få testa, använda och till och med 

framföra sina synpunkter på. 

Har kunden några invändningar på de funktioner som skapats eller den aktivitet som 

funktionen utför så kommer dessa att få diskuteras med Scrum Mastern. Detta är inte något 

som uppmuntras av Softwerks utvecklare då nya behov eller krav påverkar projektets 

planering men även troligtvis många tidigare funktioner som redan utvecklats. Ett nytt krav 

kan begära korrigering på många olika områden. Enligt Softwerks utvecklare så har kunder 

med lägre teknisk kompetens en större tendens att komma med invändningar mot funktioner. 

Det beror ofta även på att kravplaneringen tillsammans med kunden hade kunnat utföras ännu 

mer detaljerat. 

Allokering av resurser - Enligt Softwerks ena grundare så är följande tre steg (Allokering av 

resurser, Hantering av CR & Fakturering) återkommande aktiviteter som befinner sig under 

projektets genomförande. Dessa sker ofta när oförutsedda händelser äger rum. Allokering av 

resurser är en fråga som återkommer dagligen och är ett område som är utmanande i en 

verksamhet. Det handlar om hur Softwerks ledning kan koordinera sina utvecklare för att 

projekten ska bli genomförda. Softwerk poängterade att om en utvecklare sjuk exempelvis 

eller inte tillgänglig blir koordinationen extra påtaglig för ledningen och det kan i sin tur 

påverka kunden. Allokeringen av medarbetarna blir därför betydelsefull för att optimera 

kapaciteten i verksamheten då bortfall av personal alltid är en potentiell risk i och med 

företagets storlek. 

Hantering av CR - Hantering av ändrade kundbehov (Change Request) är också ett område 

som kan återkomma under projekt. Mjukvaruprojekt kan ta lång tid och det kan förekomma 

att kunden har nya krav på mjukvaran. Ändringar som är för stora kan komma att bli nya 

projekt där parterna sätter sig ner och genomför workshops återigen. Sådana ändringar kan 

inte genomföras under det befintliga projektet. Vanligtvis är ändrade behov mindre krav från 

kundens sida som framkommer under projektets genomförande. Den ena grundaren förklarade 

att “Detta sker vanligtvis under de Scrum-möten som Softwerk håller i”. De ändringar som 

resulterar i mer arbete kommer även att påverka faktureringen. 
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Fakturering - Softwerk genererar sina intäkter utifrån den fakturering som sker. Fakturan 

innehåller främst antal timmar rapporterade av Softwerks utvecklare. Hur fakturan är 

utformad, vad den ska innehålla och hur ofta faktureringen sker baseras på den offert som 

fastställdes i projektets förstadie. Skulle det förekomma ändrade kundbehov kommer detta att 

visa sig i fakturan. Problematiken som förekommer i denna aktivitet är att kunden inte är 

överens med fakturans innehåll. Det framkom också att ett mindre tillägg i projektet kommer 

att generera fler rapporterade timmar och en högre kostnad för kunden. Förstår inte kunden 

ändringens omfattning kan det resultera i konflikter. Det är mer troligt att sådana konflikter 

uppstår med kunder som har mindre teknisk förståelse. 

4.2.4 Post-project 

Överlämning - När Softwerk lämnar över den färdiga mjukvaran till kunden innebär det att 

överlämningsaktiviteten avslutar project-fasen och inleder post-project. Här skall även 

utvecklarna bistå kunden med viktig dokumentering och instruktioner över produkten som 

sedan även ingår i aktiviteten avslut som presenteras nedan. Vidare poängterade ena 

utvecklaren att alla tekniska produkter måste underhållas och därför är det viktigt att 

dokument som lämnas över till kund innehåller all väsentlig och nödvändig information. När 

projektet avslutas bör dokumenten vara omfattande och detaljerade för att upprätthålla en god 

kundrelation.  

Avslut - Enligt både grundaren och marknadschefen så spelar aktiviteten Avslut en kritisk roll 

för Softwerk då processen kan fortsätta i en loop och ett nytt projekt initieras. Vidare kan ett 

projekt behöva förvaltas och underhållas men det kan även avslutas. Utfallet i detta stadie kan 

redan ha avtalats i projektets förhandlingsstadie. Exempelvis kan Softwerk och kunden i fråga 

bestämt att mjukvaran skall förvaltas via ena partens servrar. Som mjukvaruleverantör i ett 

projekt är det viktigt att komma till ett avslut då kunden i fråga ofta är bekväm med status 

quo. Vad för slags avslut som fastställs bestämmer sedan även komponenter i aktiviteten 

Uppföljning. 

Oavsett om ett projekt avslutas eller inte så är en fortsatt kundrelation vital i denna bransch. 

“Engagemanget i relationer är allt, det är mitt liv” förklarade marknadschefen. 

Ansvarsfördelning av roller i efterstadiet ligger återigen hos säljstyrkan. Det här innebär att 

om Softwerk får ett avslut på projektet måste relationen med kund upprätthållas. Samtidigt 

förklarade den ena grundaren att detta är ett område som Softwerk behöver arbeta med. Alltså 
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att fortsätta arbeta på partnerskapet trots ett avslut för att i framtiden kunna genomföra nya 

projekt. 

Uppföljning - Enligt Softwerk analyseras och utvärderas ett projekt under uppföljningen för 

att verksamheten skall kunna förbättra sina prestationer. Vidare i uppföljningen involveras 

projektledaren som var med i förstadiet och granskar om projektet är avslutat eller inte. Ifall 

projektet inte avslutats i den tidigare aktiviteten så kommer nu kunden behöva bearbetas igen. 

Antingen kan det ursprungliga kontraktet som fastställts innan projektets start att förnyas eller 

så kan ett nytt kontrakt behöva skrivas. Behövs ett nytt kontrakt så sker en loop i projektets 

cykel. Med loop menas att nytt projekt startas om med nya workshops kring det nya behovet 

som har identifierats. Kunskap och data kring det nya behovet har hämtats under projektets 

genomförande där bland annat utvecklarna har stött på områden som kan förbättras. Dessa 

potentiella förbättringar framförs till säljstyrkan som kommunicerar det vidare till kund. Att få 

till denna loopen är en utmaning för Softwerk men något som företaget strävar efter. 

Fortsättningsvis är det främst ledningen som genomför en uppföljning kring hela projektet. 

Utvecklarna har gjort sin kontinuerliga uppföljning genom samtliga Scrum-möten som har 

utförts men har även en sista utvärdering med ledning som kan ta fem till tio minuter. 

Uppföljning är enligt ledningen en milstolpe. Hela projektet utvärderas och Softwerk 

undersöker vad som har gått bra respektive dåligt. Den ena grundaren förklarade “Vi vet om 

hur viktigt utvärderingen är och försöker bli bättre på det”. Utvärderingen är så pass viktigt 

att Softwerk kan identifiera vad som gjordes mindre bra i förstadiet som har resulterat i ett 

mindre bra utfall i efterstadiet. 

Underhåll - Om projektet skall fortsätta att förvaltas efter att mjukvaran har utvecklats och 

levererats till kund så är utvecklarna ansvariga för det tekniska underhållet. Underhållskrav 

från kunden levereras till Softwerks säljstyrka som sedan utvärderar dessa krav samt 

analyserar dessa mot utvecklarnas kapacitet. Att tillfredsställa samtliga uttryckta krav från 

kunden är ofta inte realistiskt sett till Softwerks kapacitet men även ur ett kostnadsperspektiv 

som är kopplat till ett befintligt kontrakt. Som tidigare nämnt så är Softwerk en 

konsultorganisation och säljer ut timmar. Marknadschefen poängterade att “Behöver kunden 

support och justeringar så rapporteras det i timmar”. 

4.3 Sammanfattning 

Softwerk AB:s projektprocess består av tre huvudsakliga faser med givna aktiviteter. Den 

första fasen är pre-project som fokuserar på att förstå kunden och identifiera dess behov. 
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Desto mer detaljerat förarbete desto troligare är det att Softwerk tillsammans med kund får ett 

bättre resultat. Förarbetet övergår till projektfasen där utvecklarna utför sitt operativa arbete. 

Här sker en kontinuerlig kontakt med kund via möten. En av utvecklarna poängterade 

kommunikationens betydelse och uttryckte följande; “En hel dag gick åt spillo på grund av 

misskommunikation mellan mig och kund.”. Vidare när mjukvaran är överlämnad så är inte 

projektet avslutat. Då övergår det till post-project fasen som är vital för framtida 

affärsmöjligheter. Olika utfall kan förekomma där nya projekt initieras eller att befintliga 

projekt avslutas. Oavsett utfall så belyser Softwerk värdet av en fortsatt kommunikation och 

relation med kund. Avslutningsvis så är interaktioner med kunden fundamentala för projektet 

och dess utveckling. Trots att den tekniska programmeringen är grundläggande så uttryckte en 

av Softwerks grundare som dessutom är ägare följande; “Jag började med programmering 

eftersom jag trodde att jag kunde få koda hela dagarna och inte prata med någon. I stället 

pratar jag hela dagarna och kodar inget”. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet från enkäterna att presenteras i grafer. Samtliga resultat 

som är illustrerade i graferna kommer dessutom att analyseras tillsammans med teoretiskt 

förankrade barriärer och den data som hämtats i den kvalitativa förstudien. Data från 

frekvenstabeller (se tabell 4.1–4.6, bilaga 4) och T-test kommer även att tillämpas (se tabell 

5.1–5.2, bilaga 5).   

5.1 Pre-project 

Grafen i figur 5.1 nedan presenterar utfallet givet i medelvärde från påstående ett till fyra som 

berör Softwerks marknadsföring och kundförståelse. Som tidigare nämnt fick både Softwerks 

kunder och medarbetare besvara olika påståenden där skala 1 står för Överensstämmer inte 

alls, skala 2 för Överensstämmer inte, skala 3 för Överensstämmer delvis inte, skala 4 för 

varken eller, skala 5 för Överensstämmer delvis, skala 6 för Överensstämmer och slutligen 

skala 7 för Överensstämmer helt och hållet. 

 

Figur 5.1, Resultat påstående 1–4 

I påstående 1 (Softwerk marknadsför sig själva på ett bra sätt) var medelvärdet från kund 4,42 

och från medarbetare 4,73. Det är snarlika svar som visar på att båda parterna nästan svarar 

neutralt. Samtidigt svarade två kunder skala 2 respektive två kunder skala 3 på påståendet 

vilket innebär att de inte ansåg att påståendet överensstämmer med deras uppfattning (se 

tabell 4.1). Det framfördes att Softwerk är ett litet och ungt företag och marknadschefen 

poängterade “vi är nobody på marknaden”. Stachowski (2012) menar på att mindre företag 

1 2 3 4

Kunder 4,428571429 4,642857143 5,5 5,571428571

Medarbetare 4,736842105 4,789473684 5,052631579 5,631578947

1

2

3

4

5

6

7
Överensstämmer 

helt och hållet

Överensstämmer.

Överensstämmer 

delvis.

Varken eller.

Överensstämmer 
delvis inte.

Överensstämmer 
inte.

Överensstämmer 
inte alls.

Påstående 1-4
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brister i marknadsföringen eftersom det inte finns några etablerade kommersiella nätverk. Det 

finns heller inte tillräckligt med resurser för att arbeta med marknadsföring. Softwerk har 

endast VD:n och marknadschefen som ansvarar för företagets marknadsföring. Stachowski 

(2012) förklarar att företag trots begränsade resurser kan lyckas men att det är viktigt att ha en 

förståelse för marknadsföring. Owners-Managers ägare som också styr verksamheten kan 

brista i marknadsföringen om denne har en för specifik bakgrund. Softwerks två grundare/ 

ägare har båda en systemvetenskaplig grund vilket dessutom har påverkat Softwerks 

företagskultur.  

Påstående 2 (Softwerk har genomfört ett omfattande förarbete kring kundens behov innan 

första träffen.) hade likt påstående 1 snarlika svar där kunden svarade 4,64 och medarbetare 

4,78. Anmärkningsvärt är att i både påstående 1 och 2 som berör marknadsföringen så gav 

medarbetarna ett högre svar än kunderna. Två kunder värderade även påståendet med skala 3 

(se tabell 4.1). Stachowski (2012) anför att på grund av en bristande förståelse för 

marknadsföring och att mindre företag arbetar med begränsad tid och information så kan 

strategiska beslut bli påverkade. Utfallet i påstående 2 visade även att båda parterna tyckte att 

förarbetat mer eller mindre var varken bra eller dåligt. Stachowski (2012) menar på att 

Owners-Managers främst ser marknadsföring som ett medel för att öka försäljning i stället för 

att se samtliga fördelar som uppstår vid marknadsföring genom att förstå sin kontext och 

skapa goda relationer. 

Fortsättningsvis i påstående 3 (Det går snabbt att komma fram till gemensamma beslut i 

workshops.) var gapet mellan kund och medarbetare tydligare än tidigare frågor där kunder 

svarade 5,5 och medarbetare 5,05. Här svarade en kund skala 3 vilket innebär att denne delvis 

inte överensstämde med påståendet (se tabell 4.1). Enligt Softwerk är det viktigt att förstå 

kundens behov. Buchan och Ekadharmawan (2009) förklarar att mindre företag kan ha en 

bristande affärsförståelse som barriärer. I enkäten framfördes det att Softwerks medarbetare 

tyckte att det tar längre tid än kunderna att nå gemensamma beslut. Det förklarades även att i 

Softwerks workshops kan det ta allt från ett möte till tre år för att komma fram till 

gemensamma beslut. Iden och Bygstad (2018) poängterar att aktörer med olika kulturer kan 

ha olika värderingar och visioner av mjukvarans design trots att de har gemensamma 

intressen. Buchan och Ekadharmawan (2009) menar att det kan förekomma att utvecklare inte 

förstår kundens verksamhet och mål utan vill köra igång med utvecklingen. För Softwerk är 

det vitalt att i projektets förstadie kartlägga kundens behov och att all väsentlig information 

hämtas eftersom det kommer att påverka projektets resultat. Buchan och Ekadharmawan 
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(2009) framför att utvecklare ibland inte förstår vad kunden vill uppnå med projektet. 

Softwerk marknadschef poängterade att det fortfarande är någon som måste betala för den 

utveckling Softwerk genomför.  

Påstående 4 (Softwerk är bra på att förstå och prioritera kundens krav samt ge förslag på 

lösningar under workshops.) hade utifrån första grafen (figur 5.1) bäst korrespondens mellan 

kund (5,57) och medarbetare (5,63). Utöver korrespondensen hade påståendet även bäst 

resultat i figur 5.1. Trots det svarade en kund skala 2 på påståendet (se tabell 4.1). Nakatsu 

och Iacovou (2009) menar på att risken finns att mjukvaruföretag missuppfattar kraven på 

grund av bristande interaktion mellan parterna eller att det inte finns en tillräcklig förståelse. 

Enligt Softwerk är det viktigt att kundens projektledare och produktägare involveras i 

kravplaneringen. Dessutom involveras Softwerks utvecklare för att förstå tekniska krav. 

Nakatsu och Iacovou (2009) förklarar att kommunikation och fysiska möten är viktiga 

aktiviteter för ett projekt. Å andra sidan poängterar Buchan och Ekadharmawan (2009) att för 

diversifierade grupper kan leda till misskommunikation och missuppfattningar. Softwerks 

utvecklare har belyst att teknisk lagda kunder är enklare att kommunicera med samtidigt som 

Softwerks ledning framför att det är kunden som äger kravspecifikationen och de ska betala 

Softwerk för utfört arbete. Kommunikation kring kundens krav i förstadiet är vitalt för 

projektets resultat. Avslutningsvis så poängterar Buchan och Ekadharmawan (2009) att 

utvecklare behöver skapa sig en bättre affärsförståelse samtidigt som kunden behöver förstå 

tekniska utmaningar. Det är en kunskapsöverföring som är problematisk eftersom projektets 

olika parter inte förstår varandras språk. 

Vidare i graf 5.2 som illustreras nedan så framförs slutet av pre-project där avtal och 

planering fastställs. 
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Figur 5.2, Resultat påstående 5–8  

Utfallet i påstående 5 (Softwerks föreslagna arkitektur överensstämmer med kundens behov.) 

var skillnaden mellan kunder (5.57) och medarbetare (5,78) snarlika men medarbetarna 

värderade påståendet högre än kunderna. Nakatsu och Iacovou (2009) menar att 

mjukvaruföretag kan missuppfatta kundens krav eftersom de inte förstår kundens verksamhet. 

I liknande mening poängterar Buchan och Ekadharmawan (2009) att utvecklare kan sakna 

förståelse för verksamhetens mål. Å andra sidan framförde Softwerks utvecklare att kundens 

tekniska mognadsgrad påverkar utvecklarnas förmåga att kunna omvandla kundens behov till 

en föreslagen arkitektur med tekniskt definierade krav. Tillgången till kundens olika system 

var även grundläggande för att förstå dess verksamhet. Savolainen och Ahonen (2015) menar 

på att det finns information som hämtas i ett projekts förstadie som inte dokumenteras men 

som är av vikt för projektets genomförande. Enligt Softwerk är det viktigt att tömma kunden 

på all väsentlig information för att kunna mappa dennes behov. 

I påstående 6 (Softwerk kommunicerar sitt estimat till kund på ett förståeligt sätt.) svarade 

kunder 5,28 och medarbetare 5,42, där kunderna angav ett lägre svar än Softwerks 

medarbetare. Enligt marknadschefen brukar många kunder ifrågasätta estimatet “Hur svårt 

kan det vara?”. Buchan och Ekadharmawan (2009) förklarar att skillnader i exempelvis 

kunskap, risktolerans och erfarenhet kan förekomma med aktörer med diversifierade 

bakgrunder. Detta kan leda till bland annat missuppfattning. Enligt Softwerk är estimat 

komplext då det är estimatet som kunden ska acceptera. Det är därmed viktigt att Softwerk 

kommunicerar estimatet på ett lättförståeligt sätt. Vidare är det utvecklare som estimerar 
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projektet som sedan kommunicerar det till marknadschefen eller projektledaren som i sin tur 

framför estimatet till kund. Storey et al. (2017) framför att information kan fragmenteras om 

det kommer från för många olika källor vilket i sin tur kan försämra kvaliteten på 

informationen. Å andra sidan menar Buchad och Ekadharmawan (2009) att det ska finnas 

möjlighet för kommunikation via ett antal olika kanaler men att dessa ska vara definierade. 

Avslutningsvis framförde Softwerk att kunden ofta inte förstår estimatet vilket är 

problematiskt. 

Påstående 7 (Softwerk är bra på att lösa konflikter förknippade till projektets offert.) hade det 

tydligaste gapet i figur 5.2 där kunder svarade 5,71 och medarbetare 5,1. Vidare förklarar 

Wallace et al. (2004) att mjukvaruprojekt ofta misslyckas i överskridanden av bland annat tid 

och kostnader. Det är därmed väsentligt att vara medveten om riskerna i ett mjukvaruprojekt. 

I Softwerks offerter har prissättningen varit ett utmanande område där det framförs att fasta 

kostnader och tider är dödsdömt. Enligt Softwerk så har kunderna i princip alltid invändningar 

mot deras offert. Softwerk behöver skapa ett förtroende hos kund genom att visa att offerten 

speglar deras förväntningar. Figueiredo et al. (2014) menar att klienter ofta inte vet vilka krav 

de ska ställa sin leverantör på grund av att de inte ens vet vad de vill ha. Anmärkningsvärt är 

att kunderna trots det hade ett mer positivt svar än medarbetarna. När invändningar uppstår 

försöker Softwerk och kunden alltid hitta lösningar men det kan vara utmanande. Khan et al. 

(2011) poängterar att kommunikationsbarriärer påverkar relationer. Dessa påverkas i sin tur 

av trovärdighet mellan parterna. 

I påstående 8 (Softwerks utvecklare har framställt den operativa planeringen på ett lämpligt 

sätt baserat på kundens behov.) angav kunder (5) ett lägre svar än Softwerks medarbetare 

(5,27). I samband med den operativa planeringen skapas en ny projektgrupp för 

mjukvaruutvecklingen. Här tar även en ny projektledare över ansvaret för projektet. 

Savolainen och Ahonen (2015) menar på att om en ny projektledare som inte har varit 

delaktig i säljfaserna tar över som projektledare kan bristande kunskapsöverföring 

förekomma. Enligt Softwerk är övergången en kritisk fas där samtliga krav och behov måste 

överföras till den nya projektgruppen. Verksamheten saknar även omfattande 

projektledningsförmågor enligt ena grundaren av företaget. Dessutom måste den nya 

projektgruppen förstå värdet som skall skapas och inte endast tekniken. För detta krävs en 

affärsmässig förståelse som även framförts som bristande hos Softwerk. Forstner och Nedbal 

(2017) framför att bristande erfarenhet kan orsaka en dålig projektplanering. Om inte 

projektgruppen involverar relevanta personer påverkar detta även projektledningen. Softwerk 
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saknar en individ i projektgruppen som äger frågan längs hela projektets livscykel vilket beror 

på att det inte finns tillräckliga resurser. 

5.2 Project 

I figur 5.3 nedan illustreras påstående 9–11. Påståendena berör fasen project och behandlar 

mjukvarans utveckling. 

 

Figur 5.3, Resultat påstående 9–11 

I påstående 9 (Vi värdesätter kontinuerlig kontakt och deltagande med den andra parten när 

projektet genomförs.) svarade kunder 6 medan medarbetare svarade 5,89. Det var snarlika 

svar där kunder svarade något högre än Softwerks medarbetare. Trots att kunderna värdesatte 

detta påstående högt så har Softwerks utvecklare framfört att det ofta endast är medarbetare 

från Softwerk som deltar på dagliga möten. Shrivastava och Rathod (2015) påpekar att 

klienter kan ha en annorlunda arbetsmetodik än leverantören vilket kan påverka den kontakt 

och åtkomst som efterfrågas. Hos Softwerk är det endast i specifika fall där kunder tenderar 

att delta på kontinuerliga möten. Inayat et al. (2015) poängterar att en kunds tillgänglighet 

bestäms av allokering av tid och budget för projektet i förhållande till övrig verksamhet. Om 

kunden därefter är tillgänglig eller inte så kan denne även sakna förståelse och 

samarbetsförmågor vilket kan skapa problem. Softwerk framhäver den kontinuerliga 

kommunikationens betydelse i mjukvaruprojekt. Nakatsu och Iacovou (2009) förklarar att 

fysiska möten är viktiga aktiviteter för att åstadkomma en god kommunikation som i sin tur är 
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fundamentalt för att kunna genomföra projekt. Trots det så framkom det att tekniska kunder 

till Softwerk är mer benägna att interagera kontinuerligt än kunder som inte är tekniska. 

Påstående 10 (I uppföljningsmöten kommuniceras framstegen på ett tydligt och lättförståeligt 

sätt med kunden.) skiljde sig från de andra två påståenden i figur 5.3 där medarbetare (5,61) 

svarade något högre än kunder (5,42). Hur ofta parterna träffar varandra i uppföljningsmöten 

kan variera. Ju mer tekniskt lagda kunderna är desto mer är de benägna att delta på möten. 

Buchan och Ekadharmawan (2009) påpekar att klienten bör har representanter för att kunna 

kommunicera effektivt i projekt. Interagerar representanten inte tillräckligt i projektet så 

påverkas resultatet. Enligt Softwerk är fysiska möten det mest effektiva sättet att 

kommunicera på. Dessvärre deltar ofta kunder endast via Skype och ibland medverkar kunden 

högst en gång i månaden vilket Softwerk uttrycker som problematiskt. Vidare förklarar 

Buchan och Ekadharmawan (2009) att ett gemensamt språk är viktigt för kunskapsöverföring 

för att kunden exempelvis ska förstå den tekniska utvecklingen i projektet. Mindre företag 

utmanas med detta. I sådana fall brukar marknadschefen hos Softwerk agera som brygga 

mellan utvecklare och kund. Det förutsätter dock att både utvecklare och kund deltar i Scrum-

möten. I liknande mening poängterar Kraut och Streeter (1995) hur viktigt det är med 

informell kommunikation genom att parter i projekt interagerar mer med varandra. 

Påstående 11 (När mjukvaran är integrerad lyssnar Softwerks utvecklare på kundens 

invändningar.) svarade kunder 5,85 och medarbetare 5,78. Likt påstående 9 var det snarlika 

svar men att kunder svarade något högre. Forstner och Nedbal (2017) anför att om mjukvaran 

är för teknisk avancerad för användaren kan problem uppstå. Mjukvaran ska vara så enkel 

som möjligt för användaren för att uppnå effektivitet. Enligt Softwerk uppstår invändningar 

mot mjukvarans funktioner när kunden i fråga har en lägre teknisk kompetens. Khan et al. 

(2011) poängterar att dålig kvalitet på mjukvaruföretagets processer är en barriär. Dessutom 

menar Nakatsu och Iacovou (2009) att ett problem är när klienten inte anpassar sina in-house 

processer till projektet i fråga. Trots att Softwerks utvecklare inte uppmuntrar invändningar så 

måste dessa diskuteras. Ska nya krav hanteras kan det kräva att tidigare funktioner måste 

korrigeras. Å andra sidan poängterar marknadschefen att det är klienten som kommer att 

betala för utvecklingen.  

Grafen nedan presenterar utfallet i påstående 12–14. Dessa påståenden berör aktiviteter som 

ansvaras av Softwerks ledning. 
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Figur 5.4, Resultat i påstående 12–14 

Utfallet i påstående 12 (Softwerk fördelar sina resurser på ett adekvat sätt för att projektet ska 

uppnå lönsamma resultat.) visar ett tydligt gap mellan kunder (5,64) och medarbetare (5,05). 

Anmärkningsvärt är att medarbetare värderade fördelningen av resurser lägre än vad kunderna 

tyckte. Khan et al. (2011) framför att en dålig projektplanering orsakar en dålig 

projektledning. Att koordinera sina utvecklare för att projekt ska bli genomförda är något 

Softwerk utmanas med dagligen. På grund av Softwerks storlek kan sjukdomar vara extra 

påtagliga. Forstner och Nedbal (2017) påpekar att när individer som inte är relevanta för ett 

projekt involveras så försvåras projektledningen. Savolainen och Ahonen (2015) menar att 

kunskapsöverföring med hjälp av skrivna dokument inte räcker till i överföringen mellan 

olika gruppmedlemmar. Enligt Softwerk är allokeringen av sina medarbetare fundamental för 

att optimera verksamhetens kapacitet. Å andra sidan poängterar Ward et al. (2001) att mindre 

mjukvaruföretag inte kan förbättra och effektivisera sina processer likt större företag kan. I 

enkäten svarade två medarbetare skala 3 och fem medarbetare skala 4 (se tabell 4.4), vilket 

betyder att dessa medarbetare delvis inte överensstämde med påståendet eller anser att det är 

varken bra eller dåligt. Det har även framförts att på grund av Softwerks storlek har det varit 

problematisk med allokering av resurser då flera projekt kan genomföras samtidigt. 

I påstående 13 (Softwerk har förmågan att förstå och hantera kundens ändrade behov under 

projektets genomförande.) svarade kunderna (5,85), likt påstående 12, högre än medarbetarna 

(5,63), men svaren var relativt lika. Det finns fall där kundens ändrade behov är för stora för 

det befintliga projektet och behöver i stället hanteras som ett nytt ärende. Fitzgerald et al. 
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(2014) påpekar att kapaciteten i en verksamhet måste klara av att hantera projektens olika 

flöden. I liknande mening menar Ward et al. (2000) att mindre mjukvaruföretag som inte har 

kapacitet nog att hantera nya aktiviteter även tvingas välja vilka funktioner som verksamheten 

skall arbeta med. Vidare är kundens ändrade krav enligt Softwerk något som framkommer 

under projektets genomförande och vanligtvis kommuniceras detta under Scrum-möten. 

Ghobadi och Mathiassen (2016) poängterar att utvecklare måste förstå kundens verksamhet 

för att uppnå en bättre kommunikation och på så sätt kan en förbättrad kunskapsöverföring 

resultera i framgång. 

Påstående 14 (Softwerks fakturor speglar kundens förväntningar.) hade i figur 5.4 det största 

gapet där kunder svarade 5,85 och medarbetare 4,94. Softwerks fakturor innehåller samtliga 

rapporterade timmar som mjukvaruutveckling har tagit. Det sker ofta förändringar längs 

mjukvaruprojekten och mer arbete kan tillkomma. Fakturan baseras på offerten men 

tillkommer det ändrade kundbehov kommer dessa att inkluderas i fakturorna. Som tidigare 

nämnt poängterar Buchan och Ekadharmawan (2009) att språkbarriären kan påverka 

kunskapsöverföring. Det vill säga att kunden behöver förstå den tekniska utvecklingen som 

sker. Softwerks marknadschef har förklarat att kunder ifrågasätter hur svårt 

mjukvaruutveckling egentligen kan vara. Vidare är det anmärkningsvärt att Softwerks 

medarbetare svarat lägre än kunderna i påstående 14 trots att det är kunden som får fakturan. 

Gapet mellan parternas svar i påståendet är dessutom statistiskt signifikant på en femprocentig 

signifikansnivå.  

5.3 Post-project 

I grafen nedan illustreras påstående 15–16 som berör mjukvaruprojekts överlämning och 

underhåll. 
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Figur 5.5, Resultat påstående 15–16 

I påstående 15 (Färdig mjukvara kommuniceras och överlämnas på ett pedagogiskt sätt.) 

svarade kunder 5,35 och medarbetare 4,77. Vid överlämning lämnas den slutgiltiga 

mjukvaran till kund. Forstner och Nedbal (2017) poängterar att en allt för tekniskt avancerad 

mjukvara blir en barriär för användaren. För att användaren skall kunna hantera mjukvaran 

effektivt måste den vara enkel att använda. Vidare för att upprätthålla en god kundrelation 

måste dokumenten som Softwerk lämnar över till kund vara detaljerade och omfattande. Å 

andra sidan förklarar Kraut och Streeter (1995) att formell kommunikation som baseras på 

tekniska dokument inte räcker för att uppnå goda resultat. Varje mjukvaruprojekt är unikt och 

informell kommunikation är därför nödvändigt. Tre av Softwerks medarbetare svarade skala 3 

i påståendet och fem medarbetare svarade skala 4 vilket säger att de delvis inte överensstämde 

eller att de anser att det är varken bra eller dåligt. Ghobadi och Mathiassen (2016) menar att 

utvecklingsteam fokuserar på tekniska utmaningar men att språk egentligen är problematiken. 

Det är via språk som kunskapsdelningen transporteras mest effektivt. 

I påstående 16 (Softwerk är ett bra alternativ för kund gällande underhåll av mjukvaran.) 

svarade medarbetare (5,73) högre än kunder (5,57). Softwerks underhåll av mjukvaran är 

antingen något som är inkluderat i avtalet eller rapporteras i fler timmar. Eftersom Softwerk 

har fyra kunder som utgör majoriteten av omsättningen vill företaget sprida ut sina risker. 

Softwerk är dessutom en konsultorganisation och säljer ut timmar och är beroende av den 

fakturering som sker. Ward et al. (2000) poängterar att på grund av bristande kapacitet kan 

mindre mjukvaruföretag tvingas överge affärsmöjligheter. I liknande mening måste Softwerk 
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utvärdera ifall utvecklarna har kapacitet nog att utföra ett efterfrågat underhåll som inte ingått 

i det initiala avtalet. 

I figur 5.6 illustreras grafen med de fyra sista påståendena som berör relationer inom 

projektets post-project. 

 

Figur 5.6, Påstående 17–20 

I påstående 17 (Softwerk kommunicerar framtida affärsmöjligheter utifrån kundens nya 

behov.) framkom en av uppsatsens tydligaste gap där kunder svarade 4,64 och medarbetare 

5,55. Under projektets genomförande har data hämtats kring olika förbättringsområden. 

Utvecklare kommunicerar vidare dessa potentiella affärsmöjligheter till säljstyrkan men är i 

dag en utmaning. Softwerk som mjukvaruföretag strävar efter nya affärsmöjligheter. Å andra 

sidan poängterar Buchan och Ekadharmawan (2009) att utvecklare kan sakna förståelse för 

verksamhetens mål. Vidare förklarades det att Softwerk vill få till en loop genom att skapa 

nya projekt men att det är något som företaget utmanas med. Kunderna tyckte inte att 

Softwerk kommunicerar framtida affärsmöjligheter lika bra som de själva trodde. Gapet i 

påståendet är även statistiskt signifikant på en femprocentig signifikansnivå. I liknande 

mening framför Ghobadi och Mathiassen (2016) att kunder kan tycka att utvecklare är för 

passiva. 

I utfallet i påstående 18 (Det är viktigt med gemensamma utvärderingar av projekt.) svarade 

även här medarbetare (5) högre än kunder (4,78). I Softwerks utvärderingar skiljer det sig 

mellan ledning och utvecklare där ledningen främst utvärderar hela projektet för att se vad 
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som gick bra respektive dåligt. Wallace et al. (2004) poängterar hur kritiskt det är att vara 

medveten om de risker som kan förekomma i mjukvaruprojekt. Enligt utvecklare utvärderas 

däremot projekt kontinuerligt under Scrum-möten men efter projektet sker enbart en sista 

utvärdering som tar fem till tio minuter. Robertson och Williams (2006) förklarar att om 

mjukvaruföretag inte lär sig av sina erfarenheter kan projekt fortsätta att misslyckas. Varför 

projekt inte utvärderas är oftast på grund av tidsbrist. Vidare menar Ward et al. (2000) att i 

mindre verksamheter finns det en kapacitetsbegränsning. Det har framförts att Softwerk 

utmanas med sin kapacitet på grund av företagets storlek. Samtidigt förklarades det att 

Softwerk är medveten om hur viktig utvärderingen är och att de försöker bli bättre på det. 

Vidare svarade tre kunder och tre medarbetare skala 3 i påståendet vilket innebär att de inte 

värderar gemensamma utvärderingar som viktigt. Å andra sidan undersöks det i utvärderingen 

om det har upptäckts nya behov som kan leda till nya affärsmöjligheter. Stachowski (2012) 

framför att företag måste söka, utveckla och leverera professionella relationer för att bli 

konkurrenskraftiga. 

I påstående 19 (Softwerk upprätthåller kontakten och strävar efter partnerskap med kund efter 

avslutat projekt.) framkom även här ett av uppsatsens större gap där kunder svarade 5,14 och 

medarbetare 6. Enligt marknadschefen är detta påstående vitalt för denna bransch, men 

samtidigt förklarade den ena grundaren att Softwerk behöver bli bättre på det. Som tidigare 

nämnt förklarar Stachowski (2012) att mjukvaruföretag med ägare som styr också missar 

marknadsföringens betydelse. Fortsättningsvis kan mindre företag brista i deras kapacitet 

kopplat till arbetskraften då deras resurser är begränsade. Enligt Softwerk framfördes det att 

trots avslutade mjukvaruprojekt så är det fortfarande viktigt att upprätthålla kundrelationer för 

framtida affärer. Softwerk som mindre företag har fyra kunder som utgör majoriteten av 

omsättningen och behöver därför fördela ut omsättning och risk. Samtidigt som Buchan och 

Ekadharmawan (2009) förklarar att mindre företag brister i affärsförståelse menar Stachowski 

(2012) att mindre företag måste förstå marknadsföringens betydelse och ta del av enkla 

koncept som kan resultera i framgång. 

I enkätens sista påstående (20) (Softwerk uppfattas som specialister inom sitt område.) 

svarade kunder 6,28 och medarbetare 5,89. Här ansåg kunder att Softwerk är bättre 

specialister än vad Softwerk själva tycker. Enligt vad Softwerk tror så blir de förknippade 

med studentuthyrning och att företaget behöver marknadsföra sig på ett bättre sätt. Vidare har 

majoriteten av Softwerks medarbetare en systemvetenskaplig bakgrund vilket har påverkat 

företagskulturen. Samtidigt har majoriteten av Softwerks marknad en annan bakgrund än de 
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själva. Iden och Bygstad (2018) poängterar att värderingar och visioner kan skilja sig mellan 

individer från olika kulturer och samtidigt antyder Subramanyam et al. (2010) att utvecklare 

och kunder som med olika åsikter kan skapa konflikter i gemensamma projekt. Avslutningsvis 

menar Linberg (1999) att en framgångsfaktor för mjukvaruprojekt är dynamiska projektteam.  

5.4 Sammanfattning  

I detta delkapitel presenteras samtliga påståenden i grafen nedan. Detta för att sammanfatta 

och förtydliga hur respektive part har besvarat enkäten. Vidare har dessutom teori utöver kap 

3.4 Barriär tillämpats i detta delkapitel. 

 

Figur 5.7, Resultat påstående 1–20 

Sammanfattningsvis befinner sig samtliga medelvärden mellan skala 4 och 6 förutom det sista 

påståendet där kundernas svar var ett medelvärde på 6,3. Gapen mellan kunder och 

medarbetare är inte enorma men påstående 14 och 17 har signifikanta skillnader på en 

femprocentig signifikansnivå. Vilken part som svarade högst varierar bland påståendena. 

I figur 5.7 ovan så har de första påståendena låga medelvärden från respektive part till 

skillnad från enkätens resterande påståenden. De första fyra påståendena ingår i projektets 

pre-project där fokus ligger på komma i kontakt och förstå kunden. Dessa aktiviteter berör 

mjukvaruföretagets marknadsföringsprocess. Mueller och Georg Gemünden (2009) 

poängterar att marknadsföring är ett viktigt område för mjukvaruföretag där kundförståelse 

och sociala interaktioner har fått en all större betydelse. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kunder 4,4 4,6 5,5 5,6 5,6 5,3 5,7 5 6 5,4 5,9 5,6 5,9 5,9 5,4 5,6 4,6 4,8 5,1 6,3

Medarbetare 4,7 4,8 5,1 5,6 5,8 5,4 5,1 5,3 5,9 5,6 5,8 5,1 5,6 4,9 4,8 5,7 5,6 5 6 5,9
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Fortsättningsvis är påstående 5 till 8 även områden som berör pre-project där dessa 

påståenden påverkas av aktiviteterna i tidigare påståenden. Denna del av projektet utgörs av 

möten, förhandling, planering och beslutsfattande. Figur 5.7 visar att parternas medelvärden 

är relativt lika i samtliga påståenden förutom påstående 7 där det finns ett markant gap. Inayat 

et al. (2015) menar att interagerande genom fysisk kontakt och möten skapar en bättre 

dynamisk förståelse och därmed bättre förståelse för kundens krav.  

Påstående 9 till 11 berör operativa aktiviteter i fasen project där mjukvaran utvecklas. Detta 

område har värderats högt från både kunder och medarbetare. Påståendena berör främst fasens 

kommunikation och interaktion mellan parterna. Iden och Bygstad (2018) anför att projekt 

kan ses som en social process där involverade aktörers interagerande avgör projektets resultat. 

I liknande mening poängterar Ingason och Shepherd (2014) att projekt är sociologiska till sin 

natur, vilket innebär att projektdeltagarnas teamwork är en väsentlig faktor. Den komplexitet 

som finns i mjukvaruprojekt bör associeras mer med sociala processer.  

Påstående 12 till 14 är även aktiviteter inom fasen project men dessa är rörliga och kan 

utföras under flera perioder. Aktiviteterna är återkommande när det sker oförutsedda 

förändringar såsom kapacitetsbegränsningar. Robertson och Williams (2006) påpekar att det 

kan finnas motvillighet och bristande kunskap i mjukvaruprojekt som anses vara mänskliga 

faktorer. Linberg (1999) menar på att framgångsfaktorer i ett projekt kan vara effektivt 

ledarskap och dynamiska projektteam.  

Vidare är påstående 15 och 16 inledande aktiviteter i projektets post-project-fas där 

överlämning och möjlighet för underhåll berörs. Kelly (2012) poängterar att det är 

komplicerat att framföra ett nytt mjukvarukoncept till marknaden och i liknande mening 

menar Ghobadi och Mathiassen (2016) att utvecklingsteam fokuserar på tekniska utmaningar 

medan språket egentligen är mest prövande för att kunna dela kunskap. 

Sista påståendena 17 till 20 berör relationer efter avslutat projekt och ingår därför i post-

project. Anmärkningsvärt var gapen 17 och 19 där även 17 hade en statistiskt signifikant 

skillnad mellan parterna där medarbetarna svarade högre än kunderna. Avslutningsvis 

förklarar Savolainen och Ahonen (2015) att marknadsföringen är en genomgående process 

över hela projektet och blir en förutsättning för framtida affärsmöjligheter. Därför är en god 

relation med kund viktigt redan från första kontakt. 
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6 Slutsats 

Genom att ha skapat en fördjupad förståelse över mjukvaruprojekt och analyserat dess 

utmaningar kan följande slutsatser om vilka gap och barriärer som finns presenteras. 

Gapen som identifierades i denna uppsats var många men marginella. Däremot fanns det två 

gap som var statistiskt signifikanta. De gapen berörde förväntningar på fakturor och framtida 

affärsmöjligheter vilket är affärsmässiga områden snarare än tekniska. Utöver dessa två gap 

fanns det även tydliga gap kopplat till områden såsom; beslutsfattning, konflikter, 

resursfördelning, pedagogisk överlämning och partnerskap. Slutsatsen här är att kunder och 

medarbetare värderar olika kring dessa områden. Enkätens påstående har en affärsinriktad 

inriktning men det blir extra påtagligt när parterna svarar olika. Att svaren från Softwerk AB:s 

medarbetare skiljde sig från kunderna kan bero på att de kommer från en teknisk bakgrund där 

affärsförståelsen ofta kan vara begränsad. Olika yrkesmässiga bakgrunder kan även orsaka 

skilda mål och värderingar.  

Gapen som illustrerades i grafer var som tidigare nämnt marginella. Kunder och medarbetare 

svarade snarlikt på majoriteten av påståendena men medelvärdena var tämligen långt ifrån 

den sjugradiga skalan högsta alternativ. Det tyder på att det finns barriärer som påverkar 

mjukvaruprojekt mellan kunder och små mjukvaruföretag på ett negativt sätt. De teoretiskt 

förankrade barriärerna som presenteras i uppsatsen är ett resultat av den genomförda 

kvalitativa förstudien. Totalt tillämpades 15 barriärer men där; Bristande förståelse för 

marknadsföring, Bristande affärsförståelse, Bristande kunskapsöverföring, Olika språk, 

Annorlunda kultur och bakgrund, Kommunikationsgap och Kapacitetsbegränsningar var 

extra utmärkande. 

Den grundläggande orsaken till samtliga ovan nämnda barriärer är likt orsaken till gapen att 

kunder och små mjukvaruföretags medarbetare har olika yrkesbakgrunder. De två parterna 

kan ha olika högteknisk mognadsgrad, affärsmässig mognadsgrad men även förståelse för 

vikten av fysiska interaktioner. För Softwerks del som ingår i kategorin småföretag så har 

verksamheten begränsade resurser. De har inte kapaciteten att fritt allokera resurser efter 

behov utan får prioritera efter det som anses vara viktigast. Softwerk lägger mer fokus på att 

upprätthålla den tekniska kvaliteten snarare än affärsrelaterade områden såsom 

marknadsföring, projektledning och kundrelationer. Softwerks storlek har framhävt den 

tekniska kulturen som existerar i företaget vilket inte har främjat de sociala processerna som 

är nödvändiga i mjukvaruprojekt. 



 

61 

 

7 Reflektioner 

En genomgående reflektion under uppsatsens kvantitativa forskning var urvalet för enkäten 

där urvalet var dels kunder men även samtliga medarbetare hos Softwerk AB. Trots att det 

fanns varierande påståenden som berörde allt från marknadsföring till hur utvecklarna 

planerar sitt operativa arbete så var många påståenden strategiska och mer lämpade för 

projektledare eller ledning. Att utvecklarna inte har samma insikt i verksamheten som 

exempelvis VD:n har är förståeligt men det kan även ha påverkat varför det fanns låga värden 

i vissa påståenden. Det behöver inte ifrågasättas och urvalet var fortfarande lämpligt men det 

ger en nyans till svaren hos medarbetarna som är väsentlig att vara medveten om, till exempel 

hur de uppfattar Softwerks ledning. 

Påstående 12 där fördelning av resurser behandlades så hade medarbetarna ett lägre svar än 

kunder. Det kan tolkas som att medarbetarna inte uppskattar den fördelning som ledningen 

gör i det dagliga arbetet och möjligtvis att medarbetarna anser att de saknar resurser. Det kan 

dock även tolkas som att medarbetarna anser att det finns resurser men för att uppnå 

lönsamma resultat fördelas inte dessa på rätt sätt. Det skulle visa på affärsmässig förståelse 

från utvecklarna. 

Uppsatsens stora slutsats var att kunders och Softwerks medarbetares yrkesbakgrund ofta 

skiljer sig samt att mindre mjukvaruföretag har svårt att anpassa sig till det. Det saknas en 

brygga mellan affärsinriktade och tekniska områden för att uppnå effektiv kommunikation. 

Att ha någon som äger frågan längs projektets tre olika faser skulle förmodligen vara 

fördelaktigt vid genomförande av mjukvaruprojekt. Uppsatsen har studerat ett litet 

mjukvaruföretag med begränsade resurser. I och med fallföretaget Softwerks storlek fanns det 

ingen som koordinerade mjukvaruprojektets alla aktiviteter vilket hade kunnat vara 

fördelaktigt. Samtidigt visar uppsatsens resultat samt tidigare forskning att mjukvaruprojekt är 

komplexa och kräver en bra projektledning oavsett företagsstorlek. Utmaningarna i att kunna 

koordinera och interagera är ett större bekymmer än kapacitetsbegränsningar. 

Sammanfattningsvis befinner sig Softwerk i en stark och expansiv bransch. Trots kvalitativa 

projekt och högutbildade samt kompetenta medarbetare så visar resultatet på hur viktigt det 

sociala interagerandet är. Medarbetarna är möjligtvis medvetna detta men anser att det är en 

svårighet vilket förmodligen förklarar deras låga resultat i enkäterna 
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8 Förslag till framtida forskning 

Denna uppsatsen har studerat mjukvaruprojekt från ett mjukvaruföretags perspektiv. För att 

förstå hur projekt går tillväga inom mjukvaruindustrin mellan leverantör och kund krävs det 

en helhetsförståelse och då även kundens erfarenheter. Då uppsatsens fallföretag även var ett 

litet företag blir det dessutom intressant att undersöka kundens erfarenheter av små 

mjukvaruföretag. Första förslaget som bygger vidare på denna uppsats är att genomföra 

kvalitativa intervjuer med kunder. Då kan bland annat en ny karta över mjukvaruprojekt 

skissas och djupgående data hämtas vilket i sin tur kan jämföras med resultatet från 

uppsatsens kvalitativa förstudie. Avsikten är att med både kundens och mjukvaruföretagets 

perspektiv skapa en objektiv och omfattande förståelse över mjukvaruprojekt. Här kan även 

problemområden förtydligas men även identifieras. 

Gapen mellan hur kunder och medarbetare värderade enkätens påståenden var marginella. 

Trots det är det intressant att studera gapet mellan medelvärdet och det högsta 

svarsalternativet, 7, vilket påverkas av de barriärer som identifierats. Problemen har 

identifierats men vad är åtgärderna? Det reflekterades kring vilken inverkan det skulle ha att 

involvera någon som ansvarar för koordinationen längs hela projektet. Om det finns ett litet 

mjukvaruföretag med en ansvarig koordinator skulle det vara intressant att genomföra en 

identisk studie på nytt för att se vilka avvikelser som finns. Vidare skulle det även vara 

intressant att undersöka vilka kvalifikationer en sådan individ skulle behöva.  

Avslutningsvis antar denna uppsats en företagsekonomisk inriktning med fokus på bland 

annat projektledning och sociala interaktioner snarare än tekniska funktionaliteter. Denna 

studie associeras huvudsakligen inte med systemvetenskapliga områden men en ny studie med 

systemvetenskaplig inriktning hade kunnat generera andra barriärer än de som framställts i 

denna uppsats. Med ett integrerat företagsekonomiskt- och systemvetenskapligt bidrag skulle 

förhoppningsvis antalet misslyckade mjukvaruprojekt reduceras än mer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide Softwerk AB 

1. Hur ser den första kontakten ut med en potentiell kund? 

2. Vilka typiska aktiviteter sker i en förhandlingsprocess hos er? 

3. Hur hanterar ni invändningar mot ert kontraktserbjudande för att få till ett avslut? 

4. Hur arbetar ni för att förstå den svenska marknaden, era konkurrenter samt era 

kunder? 

5. Är det kunden som kommer till er med ett behov? 

6. Hur ser er säljstyrka ut? 

7. Vilka kompetenser värdesätter ni i er säljstyrka? 

8. Återfinns individer från säljstyrkan i projektgruppen? 

9. Hur analyseras kundens behov? (Identifikation, Modellering & Dokumentation) 

10. Hur prioriterar ni kundens olika krav för att skapa en så bra produkt som möjligt? 

11. Hur kommunicerar samt träffar ni varandra? 

12. Hur ser partnerskapet ut mellan er och kunden i ett projekt? 

13. Hur skiljer sig partnerskapen mellan olika kunderna? 

14. Hur använder ni kundens kunskap för att utveckla mjukvaran? 

15. Finns det några särskilda områden där ni kan hjälpa varandra i projektets 

genomförande? 

16. Hur ser informationsflödet ut i projektet? 

17. Hur integrerar ni er planering med kundens planering? 

18. Arbetar ni med hjälp av Scrum och i så fall hur gör ni? 

19. Hur arbetar ni med mjukvaruutveckling i förhållande till testning, inspektion, 

kvalitetssäkring etc.  

20. Hur transparent är projektet gentemot utvecklare, projektägare, kunder, intressenter 

etc. 

21. Hur anpassningsbara är ni mot förändrade kundbehov under projektets gång? 

22. Vem är produktägaren av projektet och hur involverad är denne? 

23. Vem är projektledaren och hur involverad är denne? 

24. Hur involverade är utvecklarna i projektledningen? 



 

2 

 

25. Hur utvärderas ett projekts genomförande och dess resultat? 

26. Hur har identifierade problem blivit bemötta? 

27. Hur arbetar ni med- samt upprätthåller relationen till kund för att bli en god referens 

till framtida affärsmöjligheter? 

28. Hur engagerade är ni i kundens behov efter genomfört projekt för framtida 

möjligheter? 

29. Vilka stödtjänster erbjuder ni? 

30. Hur arbetar ni med underhåll och hur dokumenteras förändringar? 
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Bilaga 2 - Enkät Kunder 

1. Softwerk marknadsför sig själva på ett bra sätt.  

2. Softwerk har genomfört ett omfattande förarbete kring våra behov innan vi träffats.  

3. Det går snabbt att komma fram till gemensamma beslut i workshops tillsammans med 

Softwerk.  

4. Softwerk är bra på att förstå och prioritera våra krav samt ge förslag på lösningar 

under workshops. 

5. Softwerks föreslagna arkitektur överensstämmer med våra behov. 

6. Softwerk kommunicerar sitt estimat på ett förståeligt sätt.  

7. Softwerk är bra på att lösa konflikter förknippade till projektets offert.  

8. Softwerks utvecklare har framställt den operativa planeringen på ett lämpligt sätt 

baserat på våra behov.  

9. Vi värdesätter kontinuerlig kontakt och deltagande med Softwerks utvecklare när 

projektet genomförs.  

10. I uppföljningsmöten kommuniceras framstegen på ett tydligt och lättförståeligt sätt.  

11. När mjukvaran är integrerad lyssnar Softwerks utvecklare på våra invändningar.  

12. Softwerk fördelar sina resurser på ett adekvat sätt för att projektet ska uppnå 

lönsamma resultat.  

13. Softwerk har förmågan att förstå och hantera våra ändrade behov under projektets 

genomförande.  

14. Softwerks fakturor speglar våra förväntningar.  

15. Färdig mjukvara kommuniceras och överlämnas på ett pedagogiskt sätt.  

16. Softwerk är ett bra alternativ för underhåll av mjukvaran.  

17. Softwerk kommunicerar framtida affärsmöjligheter utifrån nya behov.  

18. Det är viktigt med gemensamma utvärderingar av projekt.  

19. Softwerk upprätthåller kontakten och strävar efter partnerskap efter avslutat projekt.  

20. Vi uppfattar Softwerk som specialister inom sitt område. 
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Bilaga 3 - Enkät Softwerk AB 

1. Softwerk marknadsför sig själva på ett bra sätt.  

2. Softwerk har genomfört ett omfattande förarbete kring kundens behov innan första 

träffen.  

3. Det går snabbt att komma fram till gemensamma beslut i workshops tillsammans med 

kunden.  

4. Softwerk är bra på att förstå och prioritera kundens krav samt ge förslag på lösningar 

under workshops. 

5. Softwerks föreslagna arkitektur överensstämmer med kundens behov. 

6. Softwerk kommunicerar sitt estimat till kund på ett förståeligt sätt.  

7. Softwerk är bra på att lösa konflikter förknippade till projektets offert.  

8. Softwerks utvecklare har framställt den operativa planeringen på ett lämpligt sätt 

baserat på kundens behov.  

9. Softwerk värdesätter kontinuerlig kontakt och deltagande med kunden när projektet 

genomförs.  

10. I uppföljningsmöten kommuniceras framstegen på ett tydligt och lättförståeligt sätt 

med kunden. 

11. När mjukvaran är integrerad lyssnar Softwerks utvecklare på kundens invändningar.  

12. Softwerk fördelar sina resurser på ett adekvat sätt för att projektet ska uppnå 

lönsamma resultat.  

13. Softwerk har förmågan att förstå och hantera kundens ändrade behov under projektets 

genomförande.  

14. Softwerks fakturor speglar kundens förväntningar.  

15. Färdig mjukvara kommuniceras och överlämnas på ett pedagogiskt sätt.  

16. Softwerk är ett bra alternativ för kund gällande underhåll av mjukvaran.  

17. Softwerk kommunicerar framtida affärsmöjligheter utifrån kundens nya behov. 

18. Det är viktigt med gemensamma utvärderingar av projekt tillsammans med kund. 

19. Softwerk upprätthåller kontakten och strävar efter partnerskap med kund efter avslutat 

projekt.  

20. Softwerk uppfattas som specialister inom sitt område.  
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Bilaga 4 - Frekvenstabeller  

 Tabell 4.1 Frekvenstabell Påstående 1–4 

 

Tabell 4.2 Frekvenstabell Påstående 5-8 

 

Tabell 4.3 Frekvenstabell Påstående 9-11 

 

Tabell 4.4 Frekvenstabell Påstående 12-14 
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Tabell 4.5 Frekvenstabell Påstående 15-16 

 

Tabell 4.6 Frekvenstabell Påstående 17-20 
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Bilaga 5 - Statistiskt T-test Påstående 14 & 17 

Tabell 5.1, T-test Påstående 14 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

14 Equal 
variances 
assumed 

,019 ,891 2,152 31 ,039 ,910 ,423 ,048 1,772 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    2,051 22,676 ,052 ,910 ,443 -,008 1,828 

  

  

Tabell 5.2, T-test Påstående 17 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

14 Equal 
variances 
assumed 

1,904 ,178 -
2,286 

30 ,029 -,913 ,399 -1,728 -,097 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -
2,183 

22,089 ,040 -,913 ,418 -1,779 -,046 

  

 


