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Abstract 

This master thesis is written on behalf of Scania IT in Södertälje and is the final part of 

the master program in engineering, Innovation, Production and Logistics, at Mälardalen 

University in Eskilstuna. 

Scania IT is currently going through a major change in structure and focus with the aim 

of becoming a more flow-efficient IT organization. For this to be successful, it requires 

Management to visualize the goal so that everyone involved supports the new business 

strategy. The purpose of the reorganization is to meet customer needs in a faster and 

more efficient way. The problem Scania IT experiences today is too low delivery 

precision since the right functionality is not delivered at the right time to the right cost. 

The purpose of this master thesis is to examine how Management at Scania IT should 

operate in a flow efficient IT organization and to create opportunities for teams to 

contribute to flow efficiency. In this context, Management is defined as Managers with 

staff responsibility and Project Managers. The goal is to support Scania IT in its work to 

achieve a more flow-efficient IT organization.  

The thesis is based on data collection through literature studies within the subjects 

Flow, Management, Lean and IT. This is mainly done to give a theoretical framework 

and to reach an understanding of the subjects and central concepts. By understanding 

the problem, an analytical model was developed from the literature study and the main 

problem statement. The analytical model visualizes the problem statement from two 

perspectives by the assumption that team and Management possess good knowledge of 

how the business is controlled today and how it can be improved. Thereafter, interviews 

were conducted and classified based on the two perspectives. The interviews were 

mainly conducted within the company but also at other companies.  

The collected data from the literature study and the interviews were compiled and 

analyzed. The interviews resulted in a number of unproved statements that were 

categorized by the analytical model in order to identify patterns and relations. This 

resulted in ten hypotheses which were referred back to the data collection for 

verification. A number of conclusions were drawn from the relevant hypotheses and 

some persistent points were identified. These points form the basis for the final 

recommendations for how Management should operate in a flow-efficient IT 

organization. 

The conclusion is that a holistic view, continuous improvements, standardized work, 

culture and customer focus should influence the entire organization. Management 

should break down content at all levels to promote a learning organization, which is a 

prerequisite for flow efficiency. Management should operate on the basis of these 

recommendations and guidelines to create conditions for teams to contribute to flow 

efficiency.   



III  

Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Scania IT i Södertälje och utgör sista delen 

av civilingenjörsprogrammet Innovation, Produktion och Logistik vid Mälardalens 

Högskola i Eskilstuna.  

Scania IT genomgår i nuläget en stor förändring i arbetssätt och struktur med målet att 

bli en mer flödeseffektiv IT-verksamhet. För att detta ska lyckas krävs det att 

Management tydligt styr verksamheten mot detta mål samt att alla involverade stöder 

denna verksamhetsstrategi. Syftet med omorganiseringen är att man snabbare och 

effektivare ska möta kundens krav. Det problem som Scania IT upplever idag är för låg 

leveranssäkerhet eftersom rätt funktionalitet inte levereras i rätt tid till rätt kostnad. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur Management inom Scania IT ska 

agera i en flödeseffektiv IT-verksamhet samt hur de kan skapa förutsättningar så att 

team kan bidra till flödeseffektivitet. Med Management i detta fall åsyftas chefer med 

personalansvar samt projektledare. Målet är att stödja Scania IT i sitt arbete mot en 

flödeseffektiv IT-verksamhet. 

Examensarbetet grundas på informationsinsamling i form av litteraturstudier inom 

områdena flöde, Management, Lean och IT. Detta för att ge en grund till lösningen av 

problemet samt för att få en förståelse för områdena och dess centrala begrepp. 

Problemförståelsen resulterade i en analysmodell som utarbetades från litteraturstudien 

samt utefter de frågeställningar som ska examensarbetet ska besvara. Analysmodellen 

konkretiserar och visualiserar problemförståelsen från två perspektiv då en antagande 

utgångspunkt är att team och Management besitter god kunskap i hur styrningen sker 

idag samt hur den kan förbättras för att bidra till flödeseffektivitet i hela verksamheten. 

Därefter utfördes intervjuer som kategoriserades utifrån de två perspektiven.  

Intervjuerna utfördes till största del inom Scania IT men även på andra företag.  

Den insamlande informationen från litteraturstudien och intervjuerna sammanställdes 

och analyserades. Intervjuerna resulterade i ett antal oprövade påståenden som 

kategoriserades efter analysmodellen för att identifiera mönster och samband. Det 

resulterade i tio hypoteser som återigen kopplades till informationsinsamlingen för 

verifiering och förankring. Ett antal slutsatser drogs från de relevanta hypoteserna och 

ett par genomgående punkter identifierades. Dessa punkter ligger till grund för de 

slutliga rekommendationerna för hur Management ska agera i en flödeseffektiv IT-

verksamhet.  

Slutsatsen är att helhetssyn, ständiga förbättringar, standardiserade arbetssätt, kultur och 

kundfokus ska genomsyra hela verksamheten. Management ska bryta ner dess innehåll 

på alla nivåer för att främja en lärande organisation som är en förutsättning för 

flödeseffektivitet. Management ska agera utifrån dessa rekommendationer så att 

förutsättningar skapas för team att bidra till flödeseffektivitet.  
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Förord 
Detta examensarbete utgör sista delen av civilingenjörsprogrammet Innovation, 

Produktion och Logistik på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Till en början vill vi 

därför tacka de som stöttat oss på vägen genom dessa år och som gjort det möjligt för 

oss att genomföra utbildningen.  

Examensarbetet är utfört på uppdrag av Scania IT och vi vill börja med att tacka Per-

Erik Padrón som varit vår handledare under projektets gång. Tack för din inspiration, 

ditt engagemang, ditt analytiska tänkande och framförallt din tro på oss och våra idéer. 

Därefter vill vi tacka vår uppdragsgivare Göran Söderman för ditt förtroende och 

engagemang i vårt arbete. Vi vill även tacka övrig personal på Scania IT som hjälpt oss 

med att svara på frågor och funderingar samt som gjort att vi känt oss hemma på 

avdelningen.  
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samt de som medverkat i intervjuer både inom Scania men även på andra företag. 
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Ordlista  

Här definieras viktiga begrepp, termer och förkortningar som används i denna rapport 

och underlättar tolkningen och förståelse för sammanhanget. En förutsättning är dock 

att läsaren är bekant med generella termer inom Management, Lean och IT.  

Agile Software Development Ett samlingsnamn för olika metoder att utveckla 

mjukvara. Ordet Agile har ingen direkt översättning men 

betyder bland annat snabb, flexibel, lättrörlig, smidig och 

välkoordinerad. 

Flöde Tiden från det att ett behov identifierats till dess att det är 

tillgodosett. 

Flödeseffektivitet Ett mått på hur mycket en flödesenhet förädlas under en 

given tidsperiod som löper från det att ett behov har 

identifierats till att behovet är tillgodosett.  

Flödesenhet Den enhet som flödar genom en process. 

Genomloppstid Tiden från flödets start till slut. 

Hypotes Ett kvalificerat antagande om verkligheten som kan 

bevisas genom hypotesprövning. 

IT Informationsteknologi. 

Lean Software Development En översättning från Lean produktions principer och är 

anpassad till mjukvaruutvecklingen. 

Lean Verksamhetsstrategi som handlar om att använda sina 

resurser effektivt och att ständigt reducera slöseri genom 

att utveckla processer baserat på värderingar och 

principer. 

Management Allmänt begrepp för ledning, skötsel och styrning av en 

verksamhet. 

Resurseffektivitet Ett mått på hur mycket en resurs utnyttjas i relation till 

en given tidsperiod. 

RUP Iterativ metod för att utveckla mjukvara. 

Scrum Agile metod för att utveckla mjukvara i team. 

Software Development  Mjukvaruutveckling. 



VI  

Team En högpresterande grupp individer som samspelar direkt 

med varandra med integrerade arbetsuppgifter för att nå 

specifika mål.  

The Toyota Way Toyotas egen skrift som innehåller deras värderingar och 

principer. 

TPS Toyota Production System.  

Transformationsledning Ledning inriktad på att inspirera medarbetarna till 

engagemang för verksamhetens mål och mission så att 

man tillsammans ska klara av att omforma 

verksamheten. 

Vattenfallsprincipen Sekventiell metod för att utveckla mjukvara. 



VII  

Innehåll 
1 INLEDNING ............................................................................................................ 1 

1.1 BAKGRUND ......................................................................................................... 1 

1.2 PROBLEMFORMULERING ..................................................................................... 2 

1.3 SYFTE OCH MÅL .................................................................................................. 2 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR .......................................................................................... 2 

1.5 AVGRÄNSNINGAR OCH DIREKTIV ....................................................................... 2 

2 ANSATS OCH METOD ......................................................................................... 4 

2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH METODVAL .............................................................. 4 

2.1.1 Deskription .................................................................................................... 4 

2.1.2 Komparation .................................................................................................. 5 

2.1.3 Teoribildning ................................................................................................. 5 

2.1.4 Hypotesprövning ............................................................................................ 5 

2.1.5 Kunskapsansats ............................................................................................. 5 

2.2 ARBETSPROCESS ................................................................................................. 6 

2.3 INFORMATIONSINSAMLING ................................................................................. 8 

2.3.1 Litteraturstudier ............................................................................................ 8 

2.3.2 Intervjuer ....................................................................................................... 8 

2.3.3 Observationer ................................................................................................ 8 

2.4 KÄLL- OCH METODKRITIK................................................................................... 8 

2.5 RELIABILITET OCH VALIDITET ............................................................................ 9 

3 TEORETISK REFERENSRAM .......................................................................... 10 

3.1 INLEDNING ....................................................................................................... 10 

3.2 FLÖDE OCH EFFEKTIVITET ................................................................................ 11 

3.2.1 Resurseffektivitet vs. Flödeseffektivitet ........................................................ 12 

3.2.2 Processer och flöde ..................................................................................... 12 

3.3 MANAGEMENT, ORGANISATION OCH LEDNING ................................................. 13 

3.3.1 Ledarskap .................................................................................................... 14 

3.3.2 Kultur och förändring .................................................................................. 15 

3.3.3 Motivation .................................................................................................... 17 

3.3.4 Grupper och Team ....................................................................................... 18 

3.3.5 Normer ......................................................................................................... 18 

3.3.6 Kommunikation ............................................................................................ 19 

3.3.7 Grupputveckling .......................................................................................... 19 

3.4 LEAN ................................................................................................................ 21 

3.4.1 Toyota Production System – TPS ................................................................ 21 

3.4.2 Vad är då Lean? .......................................................................................... 27 

3.5 IT ..................................................................................................................... 31 

3.5.1 Vad har IT för roll i ett företag? ................................................................. 32 

3.5.2 Problem med IT ........................................................................................... 32 



VIII  

3.5.3 Vem är kunden? ........................................................................................... 33 

3.5.4 Mjukvaruutveckling ..................................................................................... 34 

3.5.5 Traditionella arbetssätt och utvecklingsmetoder ........................................ 34 

3.5.6 Lean Software Development ........................................................................ 37 

3.5.7 Agile Software Development ....................................................................... 38 

3.5.8 Scrum ........................................................................................................... 39 

3.5.9 Agila team .................................................................................................... 40 

3.5.10 Effektiva flöden för mjukvaruutveckling ...................................................... 41 

3.6 SAMMANFATTNING, DISKUSSION OCH SLUTSATSER AV TEORI ........................... 42 

4 EMPIRI .................................................................................................................. 45 

4.1 ANALYSMODELL............................................................................................... 45 

4.1.1 Helhetssyn .................................................................................................... 49 

4.1.1 Kultur ........................................................................................................... 50 

4.1.2 Kompetens och förutsättningar ................................................................... 50 

4.1.3 Struktur ........................................................................................................ 51 

4.1.4 Omvärldens krav och behov ........................................................................ 52 

4.2 INTERVJUER ...................................................................................................... 52 

5 RESULTAT ............................................................................................................ 53 

5.1 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER ............................................................... 53 

5.2 UTFALL FRÅN INTERVJUFORMULÄR .................................................................. 54 

5.2.1 Perspektiv Management .............................................................................. 55 

5.2.2 Perspektiv Team .......................................................................................... 60 

6 ANALYS ................................................................................................................. 65 

6.1 OPRÖVADE PÅSTÅENDEN .................................................................................. 66 

6.2 SAMBAND OCH MÖNSTER ................................................................................. 67 

6.3 KOPPLING TILL INFORMATIONSINSAMLINGEN................................................... 68 

6.3.1 Hypotes 1 ..................................................................................................... 68 

6.3.2 Hypotes 2 ..................................................................................................... 69 

6.3.3 Hypotes 3 ..................................................................................................... 71 

6.3.4 Hypotes 4 ..................................................................................................... 72 

6.3.5 Hypotes 5 ..................................................................................................... 73 

6.3.6 Hypotes 6 ..................................................................................................... 74 

6.3.7 Hypotes 7 ..................................................................................................... 75 

6.3.8 Hypotes 8 ..................................................................................................... 76 

6.3.9 Hypotes 9 ..................................................................................................... 77 

6.3.10 Hypotes 10 ................................................................................................... 78 

7 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER ................................................... 80 

7.1 SLUTSATSER ..................................................................................................... 80 

7.1.1 Vad innebär en flödeseffektiv IT-verksamhet och hur skiljer det sig från en 

resurseffektiv IT-verksamhet? ................................................................................. 80 



IX  

7.1.2 Hur ska Management agera i en flödeseffektiv IT-verksamhet så att team 

bidrar till flödeseffektivitet? .................................................................................... 82 

7.2 REKOMMENDATIONER FÖR SCANIA IT ............................................................. 85 

7.3 REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE ................................................. 87 

8 REFERENSER ...................................................................................................... 88 

8.1 SKRIFTLIGA REFERENSER .................................................................................. 88 

8.2 INTERNETKÄLLOR ............................................................................................. 89 

8.3 MUNTLIGA REFERENSER ................................................................................... 89 

8.3.1 Kontinuerliga kontakter ............................................................................... 89 

8.3.2 Intervjuer ..................................................................................................... 90 

 

  



X  

Figur- och tabellförteckning  
 

Figur 1 - Modell för arbetsprocess ................................................................................... 7 

Figur 2 - Den teoretiska referensramen .......................................................................... 11 

Figur 3 - Flöde och processer ......................................................................................... 13 

Figur 4 - Utveckling av organisationskultur ................................................................... 16 

Figur 5 - Demings hjul ................................................................................................... 23 

Figur 6 - TPS-huset ........................................................................................................ 24 

Figur 7 - Toyotas ledarskapsmatris ................................................................................ 26 

Figur 8 - Effektivitetsmatris ........................................................................................... 28 

Figur 9 – Resurseffektivitet ............................................................................................ 29 

Figur 10 - Flödeseffektivitet ........................................................................................... 30 

Figur 11 - Team i flöde ................................................................................................... 45 

Figur 12 - Team i en organisation .................................................................................. 46 

Figur 13 - Brainstorming kring team .............................................................................. 47 

Figur 14 - Analysmodell ................................................................................................. 48 

Figur 15- Analys av resultat ........................................................................................... 65 

Figur 16 - Resurseffektivitet vs Flödeseffektivitet ......................................................... 81 

Figur 17 - Management på olika nivåer.......................................................................... 82 

Figur 18 - Lärande organisation ..................................................................................... 84 

Figur 19 - Analysmodell ................................................................................................. 85 

 

 

Tabell 1 - Resurseffektivitet vs Flödeseffektivitet ......................................................... 12 

Tabell 2 - Jämförelse slöserier ........................................................................................ 38 

Tabell 3 - Sammanställning av intervjuer....................................................................... 53 

Tabell 4 - Illustration av utfall från intervjuer ................................................................ 54 

Tabell 5 - Management: Utfall helhetssyn ..................................................................... 55 

Tabell 6 - Management: Utfall kultur ............................................................................. 56 

Tabell 7 - Management: Utfall kompetens och förutsättningar ...................................... 57 

Tabell 8 - Management: Utfall struktur .......................................................................... 58 

Tabell 9 - Management: Utfall omvärldens krav och behov .......................................... 59 

Tabell 10 - Team: Utfall helhetssyn ............................................................................... 60 

Tabell 11 - Team: Utfall kultur....................................................................................... 61 

Tabell 12 - Team: Utfall kompetens och förutsättningar ............................................... 62 

Tabell 13 - Team: Utfall struktur .................................................................................... 63 

Tabell 14 - Team: Utfall omvärldens krav och behov .................................................... 64 

Tabell 15 - Oprövade påståenden ................................................................................... 66 

Tabell 16 - Påståenden och Hypoteser ........................................................................... 67 

Tabell 17 - Skillnader resurs- och flödeseffektivitet ...................................................... 80 

 

 

file:///G:/Solutions/20_IWC/20_IWCM/02_Assignments/IT12-06%20Management%20i%20en%20flödesorienterad%20IT-verksamhet/Rapport/Final_rapport_31maj.docx%23_Toc357753378
file:///G:/Solutions/20_IWC/20_IWCM/02_Assignments/IT12-06%20Management%20i%20en%20flödesorienterad%20IT-verksamhet/Rapport/Final_rapport_31maj.docx%23_Toc357753382
file:///G:/Solutions/20_IWC/20_IWCM/02_Assignments/IT12-06%20Management%20i%20en%20flödesorienterad%20IT-verksamhet/Rapport/Final_rapport_31maj.docx%23_Toc357753386
file:///G:/Solutions/20_IWC/20_IWCM/02_Assignments/IT12-06%20Management%20i%20en%20flödesorienterad%20IT-verksamhet/Rapport/Final_rapport_31maj.docx%23_Toc357753387
file:///G:/Solutions/20_IWC/20_IWCM/02_Assignments/IT12-06%20Management%20i%20en%20flödesorienterad%20IT-verksamhet/Rapport/Final_rapport_31maj.docx%23_Toc357753390


XI  

Bilageförteckning  
 

Bilaga 1 – Intervjuformulär  

Bilaga 2 – Intervju 1:1 

Bilaga 3 – Intervju 1:2 

Bilaga 4 – Intervju 2:1 

Bilaga 5 – Intervju 2:2 

Bilaga 6 – Intervju 2:3 

Bilaga 7 – Intervju 3:1 

Bilaga 8 – Intervju 3:2 

Bilaga 9 – Intervju 3:3 

Bilaga 10 – Intervju 4:1 

Bilaga 11 – Intervju 4:2 

Bilaga 12 – Intervju 4:3 

Bilaga 13 – Intervju 5 

Bilaga 14 – Intervju 6:1 

Bilaga 15 – Intervju 6:2 

Bilaga 16 – Intervju 7 

Bilaga 17 – Intervju 8 

Bilaga 18 – Intervju 9 

Bilaga 19 – Intervju 10 

Bilaga 20 – Intervju 11 

Bilaga 21 – Sammanställning av intervjuer i tabell  

 



 

 1 

 

1 INLEDNING 

I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till examensarbetet att presenteras, samt 

syfte och mål för uppdraget. Problemformuleringen beskrivs och två tydliga 

frågeställningar formuleras, varefter avgränsningar som gjorts och direktiv från 

uppdragsgivaren anges för att tydliggöra examensarbetets omfattning och 

förutsättningar.  

1.1 BAKGRUND 
Alla verksamheter består av olika typer av flöden, definierat som tiden från det att ett 

behov identifierats till dess att det är tillgodosett. För att optimera flöden och 

verksamheten som helhet har fokus ofta varit att mäta verksamhetens effektivitet. Den 

traditionella formen av effektivitet mäts baserat på utnyttjandet av resurser och kallas 

för resurseffektivitet. I boken Vad är Lean? visar författarna Modig och Åhlström 

(2011) på ett nytt sätt att se på effektivitet från ett kundfokuserat perspektiv och kallas 

för flödeseffektivitet. Till skillnad mot resurseffektivitet fokuserar flödeseffektivitet 

istället på att tillgodose behov. Flödeseffektivitet är ett mått på hur mycket en 

flödesenhet förädlas under en given tidsperiod som löper från det att ett behov har 

identifierats till att behovet är tillgodosett. Den största skillnaden mellan 

resurseffektivitet och flödeseffektivitet ligger i verksamhetens fokus och strategi. 

Management i en organisation handlar om att hantera flöden och att styra verksamheten 

mot ett gemensamt mål genom en samlad strategi (Nationalencyklopedin, 2013). Lean 

är idag är det mest framgångsrika konceptet för att uppnå flödeseffektivitet och handlar 

om att eliminera slöseri och variationer i processer. Detta uppnås genom att en 

flödeseffektiv verksamhetsstrategi genomsyrar hela verksamheten med stöd av 

Management (Modig & Åhlström, 2011). Lean har haft stort inflytande och många 

företag har försökt anamma detta, men trots det stora intresset är det få som verkligen 

har fått det att fungera (Liker, 2009). Studier visar på att mindre än tio procent av de 

företag som implementerar Lean lyckas (Bhasin & Burcher, 2006). Detta innebär att ett 

stort ansvar läggs på Management vid införandet av en ny verksamhetsstrategi och kan 

vara helt avgörande för verksamhetens framgång. Management spelar en viktig roll 

eftersom konkurrenskraften påverkas av hur arbetet organiseras.  

Scania IT genomgår i nuläget en stor förändring i arbetssätt och struktur med målet att 

bli en mer flödeseffektiv IT-verksamhet. För att detta ska lyckas krävs det att 

Management tydligt styr verksamheten mot detta mål samt att alla involverade stöder 

denna verksamhetsstrategi. Syftet med omorganiseringen är att blir mer flödeseffektiv 

och kundfokuserad så att man snabbare och effektivare kan möta kundens krav. 

Styrning och uppföljning från Management är en viktig del i en fungerande och effektiv 
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verksamhet, vilka nu står inför en stor utmaning i och med den nya 

verksamhetsstrategin.  

1.2 PROBLEMFORMULERING 
För att uppnå målet att bli en flödeseffektiv IT-verksamhet ställs nya krav på hur 

Management ska styra och uppfölja projekt och processer inom verksamheten. Det 

problem som Scania IT upplever idag är för låg leveranssäkerhet eftersom rätt 

funktionalitet inte levereras i rätt tid till rätt kostnad. Scania IT vill möjliggöra en 

enklare dialog mellan Scanias olika verksamheter för att uppnå bättre kvalité i 

leveranserna. 

1.3 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur Management inom Scania IT ska 

agera i en flödeseffektiv IT-verksamhet samt hur de kan skapa förutsättningar så att 

team kan bidra till flödeseffektivitet. Med Management i detta fall åsyftas chefer med 

personalansvar samt projektledare. Målet är att stödja Scania IT i sitt arbete mot en 

flödeseffektiv IT-verksamhet. Examensarbetets förväntade resultat är 

rekommendationer för hur Management ska agera.  

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 Vad innebär en flödeseffektiv IT-verksamhet och hur skiljer det sig från en 

resurseffektiv IT-verksamhet? 

 Hur ska Management agera i en flödeseffektiv IT-verksamhet så att team bidrar 

till flödeseffektivitet?  

1.5 AVGRÄNSNINGAR OCH DIREKTIV  
Detta examensarbete kommer att resultera i en masteruppsats som presenteras i 

samband med examination. Examensarbetet kommer även att resultera i en muntlig 

presentation för uppdragsgivaren Scania IT där författarna kommer att besvara 

frågeställningarna. Presentationen kommer att bestå av en beskrivning av 

tillvägagångssätt genom litteraturstudier och intervjuer samt de slutsatser som dragits. 

Dessa kommer att presenteras i form av rekommendationer till Scania IT. Intervjuerna 

har utförts både inom och utanför Scania för att få ett bredare perspektiv. De externa 

företagen har begränsats till större företag på internationell nivå med liknande 

verksamhet som Scania IT. Utöver det har ett antal externa konsulter intervjuats i syfte 

att få inspiration och idéer. Analys och slutsatser från detta kommer att besvara hur 

Management inom Scania IT ska hantera en flödeseffektiv IT-verksamhet.  

Med direktiv från uppdragsgivare Scania IT sker mestadels av arbetet på plats på Scania 

i Södertälje. Examensarbetet behandlar eller innehåller inga företagshemligheter, 

däremot information som kan vara viktig för branschen i allmänhet. Examensarbetet 

begränsas till mjukvaruutveckling inom Scania IT i Södertälje. Detta innebär att 

examensarbetet inte kommer att beröra förvaltning såsom drift, service och 
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infrastruktur. Examensarbetet är tidsbegränsat och planeras pågå i 20 veckor. Uppdraget 

på Scania IT avslutas under vecka 22. Examination av examensarbetet kommer att ske 

på Mälardalens Högskola fredagen den 14 juni.  

Avgränsningarna har påverkat examensarbetet omfattning, det insamlade materialet och 

därmed dess resultat. Mer tid och större omfattning hade ökat examensarbetets 

vetenskapliga tillförlitlighet. Det hade dessutom gjort att resultatet kunnat analyseras 

och utvärderats ytterligare. Trots att examensarbetet avgränsats till mjukvaruutveckling 

inom Scania IT anser författarna dock att innehållet och resultatet kan vara aktuellt för 

Management i liknande branscher som strävar mot flödeseffektivitet.  
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2 ANSATS OCH METOD 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssätt och metodval för att beskriva hur det 

praktiska arbetet har gått till. Arbetsmetodiken presenteras och beskrivs generellt för 

att få en tydlig bild över hur examensarbetet har utförts. En beskrivning av hur 

informationsinsamlingen skett presenteras, varefter metoden diskuteras och kritiseras i 

syfte att visa på examensarbetets akademiska höjd och tillförlitlighet.   

2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH METODVAL 
Det finns ett antal vetenskapliga metoder och tekniker att använda för att behandla ett 

ämne. Vald metod påverkar och genomsyrar hela uppsatsen, medan teknik syftar på 

vilket sätt material samlas in på och hur den behandlas. Enligt Ejvegård (2009) finns ett 

antal metoder att använda, varav fem generella metoder som används i detta 

examensarbete kortfattat beskrivs nedan: 

Deskription   En enkel beskrivning för hur något ser ut eller fungerar genom att 

samla in, kategorisera, sortera och använda fakta. 

Komparation  Göra jämförelser mellan olika företeelser i syfte att förklara ett 

fenomen. 

Teoribildning  Utgå från fakta och företeelser och ställa sig frågande inför hur de 

fungerar och hänger ihop. 

Hypotesprövning  Antagande metod i syfte att klargöra orsaker eller bidragande orsaker 

till ett iakttaget fenomen.  

Kunskapsansats Den typ av kunskap som eftersöks och hur den bearbetas för att 

besvara frågeställningarna.  

2.1.1 DESKRIPTION 

En deskriptiv metod används för att redogöra för hur litteraturen beskriver ämnet samt 

för att ge en nulägesanalys av arbetssätt, situation och förhållningssätt. Deskription 

kräver ett systematiskt arbetssätt för att kategorisera och sortera fakta som sedan 

används för att visa någonting. I framställningen krävs ett sammanhang som uppnås 

genom att ständiga urval av vad som är relevant för ämnet (Ejvegård, 2009). Detta 

examensarbete använder deskription för att beskriva den insamlade informationen i 

syfte att visa på relevanta teorier som ligger till grund för det slutliga resultatet.    
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2.1.2 KOMPARATION 

En komparativ metod används för att jämföra olika företeelser inom ämnet så att dessa 

kan förklara ett visst fenomen. Inför jämförelsen behöver man utgå från de enheter man 

tror går att jämföra samt generalisera de företeelser som skall jämföras. Både likheter 

och olikheter beskrivs för att ge en så tydlig bild som möjligt (Ejvegård, 2009). Detta 

examensarbete använder komparation för att jämföra olika iakttagna företeelser med 

varandra och teori i syfte att pröva hypoteser och finna relevanta samband.  

2.1.3 TEORIBILDNING  

Teoribildning innebär att konstruera en teori för hur något är tänkt att fungera i ett större 

sammanhang. Det ökar förståelsen för undersökningsobjektet som i detta fall är 

Managements roll i en flödeseffektiv IT-verksamhet. Teorin är en förenklad bild av hur 

vissa delar av det kan tänkas hänga ihop och fungera. Komponenterna i teoribildning är 

fakta och företeelser som man ställer sig frågande inför (Ejvegård, 2009). Denna metod 

används i detta examensarbete i syfte att finna ny teori och dra nya slutsatser inom 

ämnet.  

2.1.4 HYPOTESPRÖVNING 

En hypotes är enligt Ejvegård (2009) ett antagande som prövas genom kvalificerade 

gissningar av forskaren. Dessa gissningar bygger på känd fakta om vissa förhållanden. 

Exempelvis kan forskaren ha iakttagit ett visst fenomen och vill veta varför och vad 

som förorsakat fenomenet.  En hypotes kan verifieras eller falsifieras. En verifierad 

hypotes är när antagandet övergår till ett faktum. En falsifierad hypotes avvisas av att 

det finns resonemang som motstrider antagandet. Ur en forskningssynpunkt kan det 

vara lika bra att verifiera som falsifiera en hypotes då båda leder till ny kunskap. Det är 

viktigt att vara noga med vilken teknik som används för att samla in data samt för hur 

den sedan tolkas. Eftersom bekräftandet av hypoteser beror på metoden och forskarens 

egen tolkning kan samma hypotes falsifieras av en annan forskare (Ejvegård, 2009). 

Hypotesprövning används i detta examensarbete för att pröva framtagna hypoteser i 

syfte att finna ny kunskap.  

2.1.5 KUNSKAPSANSATS 

För att kunna bearbeta och komprimera den insamlade informationen behövs en metod 

så att de frågor som ställts kan besvaras. Enligt Patel och Davidsson (2011), finns två 

generella kunskapsansatser, kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder 

används för att analysera information i numerisk form. Metoden förklarar eller 

undersöker en situation baserat på statistik eller annan mätbar data och är baserad på en 

empirisk-atomistisk kunskapsansats. Det innebär att man studerar företeelser på ett 

isolerat och avgränsat sätt. Kvalitativa metoder innefattar tolkning och bearbetning av 

information i textform som bygger på hur människor själva uppfattar information och 

situationer. Syftet med en kvalitativ metod är att skaffa en djupare kunskap genom att 

analysera den insamlade informationen. Metoden bygger på en empirisk-holistisk 

kunskapsansats som innebär att man ser till helheten där sammanhanget har betydelse 
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(Patel & Davidsson, 2011). Detta examensarbete använder ett kvalitativt angreppssätt då 

fokus för arbetet är arbetssätt och ledning som i högsta grad är kopplat till människans 

egen tolkning och upplevelse, samt för att helheten är en central del i sammanhanget.  

2.2 ARBETSPROCESS 
Arbetsprocessen och planeringen för detta examensarbete har influerats av både IDEOs 

designprocess och den Agila metoden Scrum. IDEOs designprocess karaktiseras av 

Design thinking och är ett visionärt synsätt som baseras på människan i centrum och ett 

samskapande som skapar samsyn. Designprocessen består av tre iterativa och 

integrerade faser; Inspiration, Ideation och Implementation. Processen beskrivs 

metaforiskt som ett system av de tre faserna som sker iterativt och ibland parallellt i 

samverkan med varandra. Detta till skillnad från andra traditionella processer där varje 

fas i processen sker stegvis (Brown, 2008). Den Agila metoden Scrum används främst 

eftersom Scania IT själva använder metoden i sitt dagliga arbete. Detta för att 

författarna ska få en djupare förståelse för metoden samt för att få en tydlig struktur på 

det dagliga arbetet. Scrum används inom mjukvaruutveckling och går ut på att arbetet 

delas upp och planeras i olika sprintar som kan liknas vid iterativa cykler. Vid varje 

sprintavslut sker en delleverans till uppdragsgivaren (Björkholm & Brattberg, 2010). 

Stöd för denna planering finns under teorikapitlet 3.5.7. Fördelen med korta iterationer 

och delleveranser är att snabb feedback återfås och på så sätt kan ändringar åtgärdas och 

korrigeras direkt. Den iterativa arbetsprocessen för detta examensarbete visualiseras i 

figur 1.  
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FIGUR 1  - MODELL FÖR ARBETSPROCESS 

Inspiration I denna fas planeras arbetet och problemet definieras. 

Informationsinsamlingen består av två delar; litteraturstudier samt 

intervjuer. Informationsinsamlingen bidrar till en problemförståelse 

genom att ge en grund för lösningen av problemet. Under arbetets 

gång avgränsas uppgiften alltmer genom att en analysmodell utarbetas 

så att problemet kan angripas. Analysmodellen utarbetas med hjälp av 

brainstorming samt tolkning av insamlad information. Brainstorming 

är en process för att generera idéer och lösningar genom intensiva och 

öppna diskussioner (WebFinance, 2013a). Fasen karaktäriseras av 

observation, tolkning och förståelse.  

Ideation I denna fas sammanställs den insamlade informationen i ett resultat 

som analyseras för att se samband och mönster.  Fasen karaktäriseras 

av visualisering, evaluering, insikt och förädling av den insamlade 

informationen.  

Implementation I denna fas slutförs arbetet genom att implementera resultatet. Det 

innebär i detta fall presentation av arbetet och dess resultat i form av 

rekommendationer. Fasen karaktäriseras av att kommunicera resultatet 

och arbetet på bästa sätt.  
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2.3 INFORMATIONSINSAMLING  
Informationsinsamlingen för detta examensarbete innefattar sekundär data genom 

litteraturstudier samt primär data genom eget fältarbete bestående av intervjuer och 

observationer.  

2.3.1 LITTERATURSTUDIER 

Enligt Ejvegård (2009) innebär en litteraturstudie insamling av en mängd litteratur, 

varefter ett översiktsarbete görs i syfte att skapa en teoretisk referensram samt för att 

definiera nyckelbegrepp och terminologi. Enligt Patel och Davidsson (2011) innefattar 

arbetsgången vid en litteraturstudie förberedelser, introduktion av ämnet, val av 

lämpliga sökverktyg, litteratursökning, framtagande av relevant material samt 

utvärdering av materialet. Kunskap som hämtas i en litteraturstudie är dels kunskap om 

teorier och modeller inom ämnet samt kunskap om tidigare undersökningar inom ämnet. 

Detta gör att en mer preciserad undersökning kan genomföras (Patel & Davidsson, 

2011). Litteraturstudier avser i detta fall insamling av information från böcker, 

tidsskrifter, vetenskapliga artiklar och rapporter inom ämnet. Använda källor för 

examensarbetet är dels rekommenderade av uppdragsgivaren, dels insamlad på egen 

hand med hjälp av relevanta databaser. 

2.3.2 INTERVJUER 

Intervjuer innebär personliga möten där intervjuaren träffar och frågar ut en eller flera 

respondenter. Det är viktigt att noga välja ut vilka personer som ska intervjuas och 

förbereda väl inför intervjun (Patel & Davidsson, 2011).  Denna teknik används för att 

samla in information som ligger till grund för examensarbetets analys och slutsats.   

2.3.3 OBSERVATIONER  

Observation innebär att författarna själva beskriver ett skede eller process utifrån ett 

personligt perspektiv av vad som upplevs. Ett skede iakttas för att sedan studeras i 

efterhand. Ett komplement till observation kan vara relevanta dokument eller protokoll. 

Fördelen med observationer är att det ger möjlighet till att studera ett förlopp på djupet 

så att en förståelse erhålls. Tekniken kombineras ofta med en komparativ metod 

(Ejvegård, 2009). Observationen kan vara strukturerad eller ostrukturerad samt 

deltagande eller icke deltagande (Patel & Davidsson, 2011). Observation används i detta 

examensarbete för att förstå de arbetssätt och processer som studeras. 

2.4 KÄLL- OCH METODKRITIK  
För att kunna göra en bedömning av det insamlade materialet krävs ett kritiskt 

förhållningssätt. Det innebär att ta reda på när och var informationen tillkommit för att 

vidare ta reda på varför den har tillkommit (Patel & Davidsson, 2011). Källkritik 

handlar om att säkerställa kvalitén i de referenser som har används. Det är också viktigt 

att de bedöms ur objektivitetssynpunkt vilket innebär att sträva efter objektivitet i allt 

som granskas (Ejvegård, 2009). Tillförlitligheten i detta examensarbete ligger i att 
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författarna har övervägt källorna och dessa har bedömts ur saklighetssynpunkt vilket 

innebär att de uppgifter som anges är sanna och riktiga. Författarna anser därmed att 

samtliga källor är tillförlitliga.  

Vid vetenskaplig forskning ska de metoder som används medvetandegöras av forskaren 

för att metoden ska anses lämplig för det material som studerats samt för de frågor och 

hypoteser som formuleras (Ejvegård, 2009). Metoderna i detta examensarbete har 

använts medvetet och systematiskt under hela arbetets gång.  

2.5 RELIABILITET OCH VALIDITET 
I en kvalitativ studie handlar reliabilitet och validitet om att kunna beskriva att 

materialet är insamlat och bearbetat på ett systematiskt och hederligt sätt. Reliabilitet 

innebär tillförlitligheten hos och användbarheten av mätinstrument och måttenheten 

(Ejvegård, 2009). I detta examensarbete har flera olika källor i litteraturstudien såsom 

böcker, tidsskrifter och vetenskapliga artiklar studerats för att se hur väl de stämmer 

överens med varandra. Reliabiliteten ökar ju fler källor som säger samma sak. De källor 

som använts i detta examensarbete anser författarna tillsammans med handledare och 

uppdragsgivare vara reliabla för sammanhanget. Resultatet från intervjuerna har 

jämförts med varandra för att på så sätt avgöra vilka påståenden som är reliabla.  

Validitet innebär om det som mäts verkligen är det som är avsett att mäta. Det är viktigt 

att vara konsekvent i användandet av mått och veta vad det står för samt om det är 

relevant för det som undersöks (Ejvegård, 2009). Under arbetets gång har korta 

regelbundna avstämningsmöten skett i syfte att stämma av med uppdragsgivaren samt 

för att ge en lägesrapport. Detta har ökat validiteten då det har bekräftat att det som 

undersöks är relevant för frågeställningen och företaget. Företagets handledare har 

dessutom varit ett nära bollplank i syfte att öka validiteten.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som examensarbetet behandlar. 

Detta för att ge en grund till lösningen av problemet samt för att få en förståelse för 

området och dess centrala begrepp. De huvudsakliga ämnena som presenteras i detta 

kapitel är flöde, Management, Lean och IT. Metoden som används för att redogöra 

litteraturen och kategorisera fakta är huvudsakligen deskription.   

3.1 INLEDNING  
Den teori som presenteras i detta kapitel anses ha anknytning till uppdraget och kommer 

att ligga till grund för examensarbetets slutliga lösningar. En deskriptiv metod används 

för att beskriva ämnet samt för att systematiskt kategorisera och sortera fakta. Till en 

början delas frågeställningarnas innehåll upp i tre grundstenar; Flöde, Management och 

IT. Flöde och effektivitet definieras och skillnaderna mellan resurseffektivitet och 

flödeseffektivitet klargörs. Detta för att få en uppfattning om vad en flödeseffektiv 

verksamhet innebär samt att få en förståelse för vad som ligger till grund för 

flödeseffektivitet. Därefter definieras Management, organisation och ledarskap och en 

kortare introduktion till begreppen presenteras. Detta för att förstå vad Management är, 

vilken roll det har i ett företag samt dess påverkan och olika delar. Flöden i en 

verksamhet måste styras av Management på ett strategiskt sätt för att uppnå 

flödeseffektivitet. Därefter adderas en grundsten; Lean, som idag är det mest 

framgångsrika konceptet för att uppnå flödeseffektivitet och som handlar om att 

eliminera slöseri och variationer i processer. Lean härstammar från Toyota Production 

System och har revolutionerat tillverkningsindustrin i modern tid. En beskrivning av de 

viktiga delarna i Lean presenteras samt en redogörelse för hur Toyota har lyckats skapa 

ett framgångsrikt koncept för andra att eftersträva. Detta för att få en förståelse för vad 

Lean grundar sig i, dess påverkan samt hur Lean kan anpassas till olika verksamheter 

för att uppnå flödeseffektivitet. Den fjärde och sista grundstenen i frågeställningarna är 

IT och vi börjar med att beskriva vad IT är, dess roll i ett företag samt problem som kan 

uppstå i en IT-verksamhet. Detta område är helt nytt för författarna då ingen besitter 

någon tidigare kunskap inom området. Grunderna för IT redogörs för att framförallt ge 

författarna men även läsaren en grundlig förståelse för området. Därefter läggs fokus på 

mjukvaruutveckling då det är en viktig avgränsning för examensarbetets uppgift.  De 

traditionella arbetssätten och metoder som används inom området beskrivs. Lean 

Software Development är en utveckling av Lean, anpassad till mjukvaruutveckling och 

dess unika egenskaper och förutsättningar. Konceptet beskrivs övergripligt och klargör 

skillnaderna mellan traditionell Lean Produktion. Därefter presenteras Agile Software 

Development där Agile är ett samlingsnamn för olika metoder för att utveckla mjukvara 

där Scrum är den mest använda metoden. Både Lean Software Development och Agile 

Software Development är utvecklade för att skapa flödeseffektivitet i miljöer som snabbt 

och ständigt förändras och som skiljer sig till viss del från traditionell 

produktutveckling.  
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Sammanfattningsvis är den teoretiska referensramen uppdelad i fyra delkapitel och 

visualiseras i figur 2: 

 Flöde och effektivitet 

 Management, Organisation och Ledning 

 Lean 

 IT 

 

FIGUR 2  - DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN 

De olika delar sammanfattas i slutet av kapitlet varefter ett antal slutsatser dras från dess 

innehåll. Slutsatserna anser författarna vara relevanta för det fortsatta arbetet och för att 

besvara examensarbetets frågeställningar.  

3.2 FLÖDE OCH EFFEKTIVITET 
I alla organisationer och verksamheter finns olika typer av flöden. Flödet är tiden från 

det att ett behov identifierats till dess att det är tillgodosett. Det som på olika sätt flödar 

genom en verksamhet kallas för flödesenhet och kan vara exempelvis vara en produkt, 

en kund, processer eller kunskap i någon form (Modig & Åhlström, 2011).  När det 

finns en produkt avsedd för en kund finns också ett värdeflöde. Problemet i många 

verksamheter är dock att se och identifiera detta flöde. En verksamhet kan ha olika 

flöden som i sin helhet påverkar förmågan att leverera rätt produkt i rätt tid till rätt pris. 

Utformningen av flödet påverkar förutsättningarna för att få fram produkten snabbt och 

smidigt genom flödet samtidigt som utformningen även påverkar identifieringen av 

avvikelser. Det traditionella synsättet på flöde kan exempelvis hittas i fordonsindustrin 

där produkterna flödar längs ett löpande band. Längs bandet förädlas produkten genom 
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att monteringen förses med material och komponenter på rätt position i rätt tid 

(Petersson, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman, 2009). Inom vården kan ett flöde 

vara patientens väg genom vårdkedjan, från det att ett symptom har identifierats till dess 

att patienten genomgått behandling och är frisk igen. Flödet kan då bestå av aktiviteter 

såsom tidsbokning av läkare, undersökning och behandling där patienten är i fokus för 

flödet (Modig & Åhlström, 2011).   

3.2.1 RESURSEFFEKTIVITET VS. FLÖDESEFFEKTIVITET 

För att optimera flöden och verksamheten har fokus ofta varit att mäta verksamhetens 

effektivitet. Den traditionella formen av effektivitet mäts baserat på utnyttjandet av 

resurser och kallas för resurseffektivitet och är ett mått på hur mycket en resurs utnyttjas 

i relation till en given tidsperiod. Det innebär hur väl resursen utnyttjas till 

värdeskapande aktiviteter i relation till dess tillgänglighet. Den industriella utvecklingen 

de senaste århundradena har byggt på att öka den effektiva användningen av resurser 

genom att fokusera på de resurser en verksamhet behöver för att producera en produkt 

eller utföra en tjänst, så som personal, maskiner, lokaler och datorer. Att fokusera på 

resurseffektivitet ger många ekonomiska fördelar då en förlust uppstår så fort en resurs 

inte utnyttjas (Modig & Åhlström, 2011). 

Modig och Åhlström (2011) belyser i boken Vad är Lean? ett nytt sätt att se på 

effektivitet från ett mer kundfokuserat perspektiv som kallad flödeseffektivitet. Till 

skillnad mot resurseffektivitet lägger flödeseffektivitet fokus på att tillgodose behov. 

Flödeseffektivitet är ett mått på hur mycket en flödesenhet förädlas under en given 

tidsperiod som löper från det att behovet har identifierats tills dess att det är tillgodosett. 

Den största skillnaden mellan resurseffektivitet och flödeseffektivitet ligger i 

verksamhetens fokus och strategi.  Det yttrar sig även i flödesenhetens tid i flödet, dvs. 

genomloppstiden, men även tillfredställandet av kundens behov. Att effektivt utnyttja 

resurser är viktigt för en hög lönsamhet, samtidigt som det är viktigt att möta kundens 

behov på ett effektivt sätt (Modig & Åhlström, 2011). I tabell 1 sammanfattas de 

utmärkande egenskaperna för de två typerna av effektivitet.  

 Resurseffektivitet Flödeseffektivitet 

Fokus Resurser/funktioner Kunden/ärendet 

Mål Hög beläggning Tillgodose behov 

Organisation Delar, ”öar” Helhet, ”ocean” 

 

TABELL 1  - RESURSEFFEKTIVITET VS FLÖDESEFFEKTIVITET 

3.2.2 PROCESSER OCH FLÖDE 

Modig och Åhlström (2011) menar att grundstenen i flödeseffektivitet är processer 

eftersom det är där flödeseffektivitet uppstår. Processer definieras utifrån flödesenhetens 

färd och består av material, information och människor. En process betyder att något 

förs framåt och förädlas vilket innebär att alla verksamheter är uppbyggda av processer, 
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vare sig de är definierade eller ej. En process definieras utifrån systemgränser som 

verksamheten själva väljer. En process kan också beskrivas som en sekvens av 

ömsesidigt beroende aktiviteter som i varje steg behöver en eller fler resurser för att 

omvandla input till output. Input kan vara material, data och komponenter som förädlas 

i processen till outputs i form av färdiga produkter (WebFinance, 2013b). I processer 

pratar man om genomloppstid för att kunna beräkna flödeseffektiviteten. 

Genomloppstiden är den tid det tar för flödesenheten att flyta igenom den definierade 

processen (Modig & Åhlström, 2011). I figur 3 illustreras processer i ett flöde.  

 

FIGUR 3  - FLÖDE OCH PROCESSER  

Både resurseffektivitet och flödeseffektivitet mäts baserat på värdeskapande aktiviteter 

som är de aktiviteter då flödesenheten förädlas och förs framåt i processen. Det kan 

exempelvis vara när en patient träffar en vårdpersonal eller när en montering sker på en 

bil i en tillverkningsprocess. Med andra ord är flödeseffektiviteten summan av 

värdeskapande aktiviteter i relation till genomloppstiden. Det handlar om att öka 

värdeskapande aktiviteter för att öka flödeseffektiviteten, samtidigt som man vill 

minska genomloppstiden. Sammanfattningsvis påverkas genomloppstiden i en process 

av flödesenheter i arbete, cykeltiden, och variationen (Modig & Åhlström, 2011). Ökad 

genomloppstid gör generellt att flödeseffektiviteten minskar vilket innebär att det är 

vikigt att fokusera på just genomloppstiden.  

3.3 MANAGEMENT, ORGANISATION OCH LEDNING  
Management handlar om att hantera flöden i en verksamhet så att kundens behov kan 

uppnås. Ordet Management är ett engelskt begrepp som i Sverige används i betydelsen 

företagsledning samt som ett allmänt begrepp för ledning, skötsel och styrning av en 

verksamhet. Enligt Nationalencyklopedin (2013) består begreppet Management av två 

grundstenar. Den första är en ekonomisk företagsstrategi som beskriver företagets 

uppgift som genom ledning välja den mest effektiva produktionsmetoden för att möta 

kundernas efterfrågan på olika varor eller tjänster. Den andra grundstenen är hämtad 
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från den del av socialpsykologin som på engelska kallas Organizational Behavior och 

behandlar företagets problem med att anpassa verksamheten till förändringar.  

Detta kan innefatta både förändringar inom verksamheten såsom kultur och arbetssätt, 

men även yttre förändringar såsom tekniska eller konkurrenters förändringar 

(Nationalencyklopedin, 2013). Meredith och Mantel (2006) menar att Management har 

förändrats och influerats radikalt de senaste decennierna. Den traditionella synen på 

Management i en verksamhet har varit ett hierarkiskt styrande, men har alltmer ersatts 

av ett ömsesidigt styrande som innebär att ledningen uppmuntrar medarbetarna att 

tillsammans ta beslut och driva verksamheten framåt. Samspelet i en verksamhet och 

förståelsen för de olika delarnas behov och mål har ökat. Ett beslut eller förändring i en 

del av verksamheten påverkar med största sannolikhet hela verksamheten vilket är 

viktigt att ta hänsyn till (Meredith & Mantel, 2006).  

En organisation definieras enligt Kaufmann och Kaufmann (2009) som ett socialt 

system som är medvetet konstruerat för att lösa särskilda uppgifter och förverkliga 

definierade mål. Begreppet kan även definieras som ett komplext socialt system eller 

processer som där människors beteende koordineras för att nå specifika mål. En 

organisation är beroende av dess omgivning, ofta i form av resurser såsom råmaterial 

eller information. Det innebär att organisationer ständigt tar emot input och levererar 

output samtidigt som de hela tiden anpassar sig efter sin externa miljö (Kaufmann & 

Kaufmann, 2009). En organisation kan ha flera verksamheter som är strukturerade i ett 

system. Organisationsstrukturen beskriver hur en verksamhet är uppbyggd och bidrar 

till att koordinera och samordna olika individers arbete. Den syftar på arbetsfördelning, 

fördelning av auktoritet och styrsystem, samordning och kontroll av organisationen. Det 

finns tre generella typer av organisationsstrukturer; funktionell struktur, divisionaliserad 

struktur samt matrisstruktur. Funktionella organisationer fokuserar på arbetets 

fördelning och strukturerar upp grupper utefter kunskap eller processer. Ansvar fördelas 

utefter funktionella enheter såsom produktutveckling, marknadsföring eller produktion. 

Denna struktur hittas ofta i traditionella organisationer. Divisionaliserade organisationer 

är ofta indelade i produktdivisioner, kundgrupper eller geografiska divisioner, där fokus 

är en självförsörjande struktur. Aktiviteterna koordineras uppifrån där varje division 

innehåller nödvändiga funktioner och resurser för att fungera självständigt. 

Matrisstrukturer fördelar arbete och grupper både enligt funktion och division. 

Specialister kan exempelvis delta i olika projekt, divisioner eller funktioner samtidigt 

(Meredith & Mantel, 2006). 

3.3.1 LEDARSKAP  

Enligt Forsyth (2006) kan ledarskap definieras som den process där en individ guidar 

andra individer i grupp genom organisering, strukturering, samordnad och stöd. 

Ledarskap handlar inte om att tvinga eller manipulera andra med hjälp av makt, utan om 

att leda och guida. Ledarskap har som avsikt att påverka andras uppfattning, tänkande 

och beteende. Det kan liknas vid en relation som kommuniceras mellan individer enligt 

särskilda kriterier. Ledarskap behöver nödvändigtvis inte vara en tilldelad roll, utan 

snarare ett sätt att leda människor i olika situationer. En ledare har som främsta uppgift 
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att agera med en grupp för gruppens bästa (Forsyth, 2006). Svedberg (2007) definierar 

ledarskap som det en person företar sig eller representerar och sker i balans mellan 

makt, regler och värderingar. Detta till skillnad från ledning som definieras som de 

åtgärder som utförs till att koordinera arbetet i en viss riktning eller ställning som ger 

möjlighet att bestämma. 

Forsyth (2006) delar in ledarskap i två olika delar, uppgiftsledarskap och 

relationsledarskap. Uppgiftsledarskapet fokuserar på gruppens arbete och dess mål. För 

att gruppen ska uppnå målet förväntas ledaren bland annat införa standarder, arbetssätt, 

struktur och riktlinjer, identifiera roller och ansvarsområden, föreslå lösningar samt ge 

utvärderande feedback. Relationsledarskapet fokuserar på relationerna inom gruppen för 

att främja teamwork och den socioemotionella tillfredställelsen. Detta genom att ledaren 

bland annat inför god moral, ger gruppen stöd och uppmuntran, minskar personliga 

konflikter samt visar omtanke om gruppen och dess medlemmar (Forsyth, 2006). 

Svedberg (2007) visar på tre olika typer av ledarskap som har sitt ursprung i 

socialpsykologin. Den första kategorin är den auktoritäre ledaren som pekar med hela 

handen och håller ordning och reda. Ledaren ger inte utrymme för egna initiativ vilket 

kan göra gruppen osjälvständig. Motsatsen är den demokratiske ledaren som strävar 

efter att göra alla i gruppen delaktiga i arbetet samtidigt som målen och visionen 

kommuniceras tydligt. Denna ledare är mån om gruppens välmående och inger trygghet 

och förtroende. Den tredje ledarskapskategorin är den passive ledaren som inger 

otrygghet och låg arbetsmoral genom att undvika diskussioner, problem och konflikter 

som uppstår. Ledaren gör helst så lite som möjligt och har lågt engagemang. Inget av 

värde kan produceras i en grupp med en passiv ledare (Svedberg, 2007).  

Olika grupper behöver olika typer av ledarskap beroende på gruppens syfte. När 

verksamheter och organisationer genomgår förändringar där nya mål och visioner ska 

samla verksamheten, menar Kaufmann och Kaufmann (2009) att det handlar om 

transformationsledning. Syftet är en ledning inriktad på att inspirera medarbetarna till 

engagemang för verksamhetens mål och mission. Det elementära i 

transformationsledning är att ledningen tillsammans med medarbetarna ska klara av att 

omforma verksamheten så att ett kollektivt engagemang bidrar till att förverkliga 

organisationens visioner. Transformationsledning placerar sig mellan de två extremerna 

som tidigare nämnts; auktoritärt och demokratiskt ledarskap. Det krävs tydliga mål och 

riktlinjer men även ett engagerat och motiverande klimat (Kaufmann & Kaufmann, 

2009).  

3.3.2 KULTUR OCH FÖRÄNDRING  

Kulturen i en verksamhet är de grundläggande värderingar och antaganden som är 

knutna till verklighetsförståelsen och sättet man gör saker på i samspel med varandra 

och omgivningen. Kaufmann och Kaufmann (2009) menar på att ju större en 

organisation är desto svårare är det att etablera en gemensam kultur som omfattas av 

hela organisationen. Hur stark en kultur är beror på hur djupt värderingarna är 

förankrade i medarbetarna samt hur betydelsen av kulturen har utvecklats under en 
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MEDARBETARE 

YTTRE MILJÖ MANAGEMENT 

längre tid. Kulturen stärks av gemensamma upplevelser som exempelvis framgångar, 

plötsliga byten av nyckelpersoner eller ekonomiska problem. De funktioner en kultur 

har är främst att förpliktiga, skapa mening, identitet och stabilitet. En kultur utvecklas 

genom ett samspel mellan medarbetarna, Management och den yttre miljön som 

tillsammans bidrar till organisationskulturen. Kulturen bygger på tydliga värderingar 

och visioner från Management som måste accepteras och upprätthållas för att 

medarbetarna ska identifiera sig med dessa. Managements roll är att på ett bra sätt 

hantera kriser och förändringar för att främja kulturen. Bilden nedan visar på 

förhållandet mellan de olika delarna som påverkar hur kulturen uppstår (Kaufmann & 

Kaufmann, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 FIGUR 4  - UTVECKLING AV ORGANISATIONSKULTUR  

För att upprätthålla kulturen krävs det att den överförs till nya medarbetare på ett bra 

sätt. Vissa företag är noga med att bara anställa medarbetare som naturligt passar in i 

företagets kultur vilket kallas för selektion. Kulturen i en organisation förmedlas 

därefter genom socialisering, belöning och ett antal mekanismer. Socialisering innebär 

den process där medarbetarna anpassas till organisationens normer, värderingar och 

antaganden genom att de exempelvis att de handleds av erfarna medarbetare eller 

imiterar dessa.  Belöning i form av uppskattning, beröm och förmåner är också viktigt 

för en bra anpassning till organisationen. De mekanismer som förmedlar kulturen kan 

vara ritualer, historier, jargong och symboler (Kaufmann & Kaufmann, 2009). 

För att förändring ska kunna möjliggöras i en organisation krävs det att alla medarbetare 

är delaktiga i processen och arbetar tillsammans för att nå de gemensamma målen. Inför 

förändringsarbete eller en kontinuerlig och förebyggande förändring är det viktigt att ha 

en ståndpunkt om mål, förändring och resultat. Detta oavsett om man jobbar med 

individer, grupper eller hela organisationer. Ahrenfelt (1995) skriver om Watzlawick 

som under 1970-talet blev berömd inom psykoterapin för sin definition av begreppet 

förändring. Den är hämtad från den matematiska gruppteorin och logiska typläran och 

har spridits enormt även utanför psykoterapin. I hans definition av förändring skiljer han 

ORGANISATIONS- 

KULTUR 
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på första och andra ordning av förändring. En förändring av första ordningen är en 

förändring inom systemet. Det innebär en övergång från ett inre tillstånd till ett annat 

utan att själva systemet förändras i sin helhet. Tankesätt, problemlösningsmetoder och 

möjligheter behandlas på samma sätt som förut. Skillnaden är att dessa metoder 

förbättras genom att de förnyas och moderniseras så att nya kombinationer av gamla 

mönster kan tas fram. Det innebär att organisationen bibehåller den gamla traditionen 

eftersom systemet i sin helhet inte har förändrats. En förändring av andra ordningen 

innebär däremot en förändring av hela systemet. Det leder till förändringar av metoder 

och processer och även förändring av den organisatoriska filosofin. Nya problem 

identifieras och de gamla blir lösta. Förändringen av organisationen leder till nya 

beslutsunderlag, som i sin tur leder till ett annat agerande då verkligheten upplevs som 

något nytt (Ahrenfelt, 1995).  

3.3.3 MOTIVATION 

Begreppet motivation härstammar från det latinska ordet movere som betyder att röra. 

Inom det psykologiska området undersöks ständigt de drivkrafter som får oss människor 

att agera. Inom motivationspsykologin är man särskilt intresserad av att kunna förklara 

beteendes riktning och varför våra handlingar går i en bestämd riktning (Kaufmann & 

Kaufmann, 2009). Motivationsteorier indelas i interna och externa teorier. Abraham 

Maslows behovstrappa är en intern motivationsteori som förklarar hur människor 

prioriterar sina behov. Denna modell innehåller fem nivåer och den grundläggande 

tanken är att de högre nivåerna inte kan nås förrän de lägre nivåerna är tillfredsställda. 

Den högsta nivån av motivation i denna behovstrappa är att göra sådant som gör oss till 

en bättre människa, behovet av självförverkligande. En annan teori grundad av 

Frederick Herzberg baseras på ett större arbetsinnehåll. Teorin är väldigt lik Maslows 

behovstrappa men fokuserar mer på de karaktärsdrag i arbetet som upplevs som 

motivationsfaktorer. Dessa faktorer kan ses som behov och det är först när dessa inte är 

tillgängliga som missnöje uppstår hos en person. För att motivera personen och berika 

dess arbete bör dessa behov tillfredsställas (Liker, 2009).  

Enligt Liker (2009) så är Taylorismen den teori som fått störst genombrott är när man 

pratar om externa motivationsteorier. Taylor menar att människor går till sitt arbete i ett 

enda syfte; för att tjäna pengar. Det bästa sättet att motivera arbetarna är då att ge dem 

tydliga direktiv, lära dem kunskapen att nå standardnivån så effektivt som möjligt och 

därefter ge en bonus om de överträffar den nivån. Standarden syftar på kvantitet och 

inte kvalitet (Liker, 2009).   

Det mest ordinära sättet att få en människa att förändra sitt beteende är att antingen 

straffa eller belöna beteendet. Belöning kan vara pengar men det kan också vara beröm 

av en chef eller kollega. Det viktigaste är att responsen kommer direkt efter att 

handlingen är genomförd, oavsett om den är positiv eller negativ. Sammanfattningsvis 

motiveras människan av utmanande men möjliga mål och mätningar av hur personen 

närmar sig dessa (Liker, 2009).  
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3.3.4 GRUPPER OCH TEAM  

Enligt Forsyth (2006) är definitionen av en grupp två eller flera individer anknutna till 

varandra genom sociala relationer som upplever sig ha ett gemensamt mål.  Ju mindre 

en grupp är desto mer stabil anses den vara. Individer ingår i grupper i syfte att uppnå 

ett mål eller uppfylla ett behov de inte kan göra ensamma. Det finns tre karakteristiska 

drag hos en grupp; gruppens mål, gruppens riktning samt gruppens struktur. Det som 

skiljer ett team från en grupp är att medlemsantalet är begränsat samt att individerna har 

kompletterande kompetenser inriktade på hög prestation. Teamet arbetar tillsammans 

med integrerade arbetsuppgifter för att nå specifika mål. Till skillnad från en grupp 

samspelar individerna i ett team direkt med varandra och har ofta en utsedd ledare. 

Vissa team har dock ambitionen att fungera självstyrande utan en tillsatt ledare. Team 

har blivit en populär arbetsform och hittas ofta inom organisationer. Teamen har ett 

tydligt uppdrag och ett gemensamt mål, som exempelvis att utveckla tjänster eller 

produkter. Kaufmann och Kaufmann (2009) visar på vikten av att utveckla metoder som 

gör att man kan utnyttja det bästa av teamen, både i syfte att tillfredställa individen 

genom harmoni och effektivitet i teamet, men även för organisationens 

prestationsförmåga i helhet. Detta har lett till ett ökat intresse för teambyggande. Att 

främja laganda och omvandla grupper till välfungerande team är numer ett centralt mål i 

organisationsutveckling. Teamwork är en uppgift som utförs av ett team i syfte att få 

alla medlemmar i teamet att fungera och arbeta integrerat tillsammans istället för att gå i 

separata riktningar. För att detta ska fungera krävs det att medlemmarna är engagerade i 

de aktiviteter de utför tillsammans, samt att de trivs och kan lita på varandra (Kaufmann 

& Kaufmann, 2009). 

3.3.5 NORMER  

I en organisation finns skrivna och oskrivna regler som medarbetarna förväntas följa. 

Begreppet normer är knutet till värderingar och kan ses som beteenderegler. Normer har 

som funktion att ge anvisningar om vilket typ av beteende som är rätt och fel och ger en 

referensram för gemensamma sätt att uppleva saker på. Det gör att osäkerhet i 

tolkningar kan reduceras och medarbetarnas handlingar vägleds. Normer utvecklas i 

regel på en arbetsplats över tid och styr hur medarbetarna uppför sig och hur de bör 

förhålla sig till varandra. Normerna definierar även vad som är normalt och vad 

medarbetarna bör göra, tycka och känna. Normer kan vara svåra att identifiera då vissa 

är uppenbara och klart uttalade, medan andra normer blir uppenbara först när de bryts. 

Beroende på hur viktiga normerna är för en grupp eller verksamhets överlevnad, desto 

hårdare bestraffas de som bryter mot dem. Medlemmar i en grupp styr gruppens normer 

på ett omedvetet sätt vilket gör dem lättare att identifiera när man är en del av gruppen. 

Den viktigaste funktionen normer har är att upprätthålla gruppens överlevnad vid krav 

från omgivningen. I dessa situationer vet gruppmedlemmarna vad som förväntas och 

vad som bör göras och kan agera som en samlad och koordinerad grupp inför stora 

uppgifter (Kaufmann & Kaufmann, 2009). 
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3.3.6 KOMMUNIKATION  

Kommunikation betyder enligt Kaufmann och Kaufmann (2009) att meddela, 

rapportera, stå i förbindelse med eller underrätta om. Detta sker genom utbyte eller 

överföring av information genom ett gemensamt symbolsystem. Kommunikativ 

kompetens är förmågan att begripa och förmedla information, vilket är helt avgörande 

för en grupp eller organisations framgång och effektivitet. Brist på kommunikation är 

ofta orsaken till låg produktivitet, dåliga resultat och dålig trivsel på arbetsplatsen. Att 

en ledare kan kommunicera på ett bra och effektivt sätt är en förutsättning för socialt 

inflytande och påverkan. Många forskare och praktiskt verksamma påstår att 

kommunikativ kompetens kan vara helt avgörande för att få en effektiv ledning, oavsett 

organisationsform och ledningsnivå. På grund av detta kan man med säkerhet säga att 

kommunikation har en stor betydelse både i det dagliga livet och inom organisationer. 

Kommunikation har ett processförlopp där en person, grupp eller organisation överför 

någon typ av information till en annan person, grupp eller organisation. Detta sker från 

en sändare via en kanal till en mottagare. Kommunikationskanaler kan vara verbala, 

ickeverbala eller skriftliga. De vanligaste är muntligt samtal ansikte mot ansikte, 

telefonsamtal, brev, fax eller modernare former av telependling, sms och e-post. 

Exempel på andra kanaler kan vara den visuella information som förmedlas via bilder, 

tv, videokonferenser eller illustrationer i tidningar. Det kan tyckas simpelt att överföra 

information, trots detta uppstår fel och avbrott i kommunikationen och är ett vanligt 

problem i grupper och organisationer. Detta kan bero på ett antal felkällor som kan 

delas upp i individnivå och organisationsnivå. Dessa barriärer kan vara filtrering av 

information, selektiv perception, känslor, språk, informationsmängd, icke-verbala 

signaler och tidspress. När det gäller att välja kommunikationskanal är det många som 

föredrar ansikte mot ansikte. Fördelarna med denna typ av kommunikation är att 

situation blir personligt anpassad, den åstadkommer mycket information och det ger 

möjlighet till snabb återkoppling. Dessutom kan de flesta kommunikationsbarriärer 

undvikas (Kaufmann & Kaufmann, 2009).  

3.3.7 GRUPPUTVECKLING 

Många studier och undersökningar har gjorts på grupputveckling och den generella 

slutsatsen är att grupper utvecklas med tiden i olika stadium. Grupper genomgår 

perioder av tillhörighet, konflikter, tillit och struktur samt arbete och avkoppling. 

Wheelan (2010) presenterar en modell på grupputveckling som bygger på fyra stadier: 

1. Tillhörighet och trygghet – Det första stadiet kännetecknas av en strävan hos 

medlemmarna att känna tillförlitlighet och trygghet till gruppen. Ett avvaktande 

klimat där den eventuellt utsedde ledaren förväntas ta beslut och säga vad de 

andra ska göra. Medlemmarna är mest angelägna om att bli omtyckta samt att 

hitta sin roll i gruppen snarare än att ta sig an gruppens uppgift. Inga avvikande 

meningar uttrycks gärna.  

2. Opposition och konflikt – I det andra stadiet försöker gruppen frigöra sig från sitt 

beroende av ledaren. Konflikter är oundvikligt i detta stadium, dels för att kunna 
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skapa ett öppet klimat men också för att utveckla gemensamma mål och 

värderingar. För att ett genuint samarbete ska kunna etableras krävs 

konfliktlösning.  

3. Tillit och struktur – När gruppen kan hantera konflikter ökar tilliten, 

engagemanget och viljan att samarbeta i gruppen. Kommunikationen blir mer 

öppen och uppgiftsorienterad samtidigt som en förhandling om roller, normer, 

struktur och procedurer sker.  

4. Arbete och produktivitet – Det är i det fjärde och sista stadiet som gruppen blir 

ett högpresterande team. Efter att ha löst problem i de tidigare stadierna kan nu 

fokus istället läggas på genomförandet av uppgifterna och målen. Teamets 

produktivitet och effektivitet är intensiv.  

Grupputvecklingen kan ta tid och det händer även att grupper fastnar i vissa stadier 

under en längre period. Grupper kan pendla mellan olika stadium på grund av yttre 

faktorer såsom byte av medlemmar eller ledarskap. Alla grupper når inte det fjärde och 

sista stadiet där produktivitet och effektivitet uppnås.  Enligt Wheelan (2010) har studier 

visat att upp till 90 procent av alla grupper har svårt att prestera. För att underlätta 

grupputvecklingen är det viktigt att gruppens medlemmar känner till de olika stadierna 

samt att de har tålamod. Det är även viktigt att vara medveten om att konflikter är en 

naturlig och nödvändig del som måste hanteras, inte ignoreras.  

Effektiva och välfungerande team inom en organisation har som främsta uppgift att öka 

den totala produktiviteten inom organisationen. För att lyckas med det är det många 

aspekter som bör belysas och saker som ska fungera väl. Organisationens stöd är en 

viktig del i utvecklingen av högpresterande team, dock är det något som inte får någon 

större uppmärksamhet. Wheelan (2010) anser att om organisationer vill ha effektiva 

team måste alla medarbetare i organisationen ta ställning till ett antal riktlinjer och 

principer för att kunna förverkliga dessa team. Team fungerar bättre i en 

organisationskultur som uppmuntrar prestationer och stöder innovationer, där uppdrag 

och affärsidé är tydligt definierad, förväntar framgång samt värdesätter hög kvalité och 

service. Det räcker inte med att känna till organisationens affärsidé utan man måste även 

förstå och tro på den. För att team ska kunna göra sitt bästa behöver de enligt Wheelan 

(2010) förutsättningar så som välformulerade och meningsfulla mål, uppgifter som 

kräver kontinuerligt lärande, tillgång till mänskliga och tekniska resurser, tydliga ramar 

samt rätt kompetens och sammansättning av människor.  

Mycket fokus ligger ofta på ledarskap och hur team och grupper ska styras. Wheelan 

(2010) anser att det är minst lika viktigt att fokusera på hur medlemmarna själva ska 

agera i en grupp. Det finns en tendens att lägga skuld och ansvar på chef, projektledare 

eller ledning för dåliga gruppresultat. Ett generellt mönster är att gruppen skyller på 

yttre faktorer vid motgång istället för att känna ett gemensamt ansvar. Istället bör 

grupper och team ges de resurser och den utbildning som behövs för att kunna 

samarbeta på ett effektivt sätt.  



21  

Det traditionella synsättet på ledarskap enligt Wheelan (2010) är att ledaren har en 

central betydelse för teamets effektivitet och framgång. Dock finns det vissa 

samhällsvetare som menar på att det finns ett ömsesidigt beroende mellan ledare, 

medlemmar och de dynamiska krafter som genomsyrar en grupp. Utifrån detta synsätt 

är alla medlemmar ansvariga för skapandet av ett effektivt team och för ett produktivt 

arbetssätt. Flera teorier pekar även på att en grupps kultur och struktur är ett resultat av 

inre processer i grupperna. Detta innebär en mindre ledarcentrerad syn. Däremot bör 

ledarskapet anpassas efter vilket stadium gruppen befinner sig i. I första stadiet bör 

ledaren vara självklar och styrande för att införa struktur och ange riktning för gruppens 

arbete. I det andra stadiet bör ledaren ge gruppen större inflytande över styrningen av 

gruppens funktioner samt underlätta för öppna diskussioner för att främja 

konflikthantering. I det tredje stadiet bör medlemmarna involveras allt mer i 

ledarskapsfunktionerna samtidigt som ledaren bör agera mer som ett stöd för gruppen. 

Alla medlemmar ska i detta stadium ha lika stort ansvar och engagemang i gruppen. I 

det fjärde och sista stadiet deltar alla tillsammans för att nå målen genom ett välgjort 

arbete där ledaren fungerar som en expertmedlem i gruppen. Normerna bör vara sådana 

att höga prestationer och kvalitet uppmuntras samt att teamet förväntar sig vara 

framgångsrikt. Samtidigt är det viktigt att sammanhållningen bevaras samt att alla är 

samarbetsvilliga (Wheelan, 2010).   

3.4 LEAN  
Utvecklingen av Lean började formas redan i samband med den industriella 

revolutionen i början av 1900-talet. Det hela grundar sig i Henry Fords effektiva 

produktionssystem för bilproduktion, för att sedan utvecklas vidare i Toyota Production 

System och resultera i vad vi idag kallar för Lean som används inom många 

verksamheter. Lean handlar om att använda resurser effektivt och att ständigt reducera 

slöseri (Petersson et al., 2009). För att få en förståelse för Lean redogörs hur Toyota 

utvecklade Toyota Production System, TPS.  

3.4.1 TOYOTA PRODUCTION SYSTEM – TPS   

Toyota Production System är enligt Liker (2009) Toyotas unika sätt att förhålla sig till 

deras produktion. TPS är en fundamental del av Lean som dominerat 

tillverkningstrenderna de senaste 10 åren. Lean har haft stort inflytande och många 

företag har försökt anamma detta, men trots det stora intresset är det få som verkligen 

har fått det att fungera. En av orsakerna är ett alltför stort fokus på de centrala verktygen 

istället för att se Lean som en helhetsstrategi som måste genomsyra hela 

organisationskulturen. Från en början tillverkade Toyota Motor Corporation till 

mestadels enkla lastbilar av dålig kvalitet och med enkel teknologi. Detta ledde till att 

företaget inte upplevde någon större succé . Under denna tid var USA och Henry Ford 

ledande inom motorindustrin på grund av deras framgångsrika massproduktionssystem. 

För att kunna konkurrera med den övriga marknaden insåg Toyota vid denna tidpunkt 

att man var tvungen att utveckla något innovativt. Toyota kunde definitivt inte 

konkurrera med Ford eftersom de inte var i närheten av det kapitel, resurser eller 



22  

tillgång till den stora marknad som Ford hade. Toyota var tvungna att istället fokusera 

på att tillverka små volymer av olika modeller på en och samma monteringslina. Hela 

utvecklingen av TPS började med att fabrikscheferna på Toyota under 1950-talet åkte 

och besökte Ford i USA för att ser hur de hade lyckats bli så framgångsrika. Istället för 

att bli imponerad av Fords enorma produktionssystem hittade Toyota otroligt många 

brister. Ford visade sig ha ett produktionssystem som skapade enorma lager i ett ojämnt 

flöde och där felaktiga komponenter kunde ligga gömda i veckor. Detta uppfattade 

Toyota som en stor nackdel som inte skulle komma att tillåtas i deras produktion då det 

inte fanns utrymme för detta varken i budget eller lager. Med dessa insikter förstod 

Toyota att de var tvungna att behärska det kontinuerliga flödet i hela 

tillverkningsprocessen genom att standardisera arbetssätten och eliminera slöseri (Liker, 

2009).  

Toyota beslöt sig ändå för att tillämpa Fords idé om ett kontinuerligt materialflöde för 

att lyckas utveckla ett produktionssystem för enstycksflöde, ett flöde som skulle kunna 

ändras efter efterfrågan men ändå vara effektivt. Många av idéerna till TPS grundade sig 

i kunskapen från Henry Ford, men även från andra verksamheter i USA. En viktig 

aspekt Toyota anammade var det dragande systemet, vars inspiration kom ifrån de 

amerikanska snabbköpen. Principen kallas Pull och går ut på att varorna fylls på allt 

eftersom de tar slut och påfyllningen bestäms av konsumtionen. Tar man denna princip i 

produktionssyfte innebär det att nya delar inte ska tillverkas förrän nästa process har 

förbrukat sina. Toyota utvecklade ett system som kallas Kanban som talar om för 

föregående steg när delarna behöver fyllas på. Systemet framkallar en signal som sprids 

till början av tillverkningscykeln. Hade inte det dragande systemet existerat skulle Just-

in-time, JIT,  som är en av grundstenarna i TPS, aldrig ha utvecklats.  JIT består av 

principer, verktyg och tekniker som ser till att ett företag kan tillverka och leverera 

produkter i små batchar med korta ledtider för att tillgodose kundens behov (Liker, 

2009). 

Toyota influerades även av den amerikanske kvalitetspionjären W. Edwards Deming 

som betonade vikten av att hela tiden överträffa kundens förväntan. Varje människa 

eller process i exempelvis en produktionslina skulle anses som en potentiell kund och få 

sitt behov tillfredsställt vid exakt rätt tid. Detta tankesätt låg som underlag för Demings 

princip om att nästa process är din kund, vilket blev ett fundamentalt uttryck inom JIT. 

Enligt Liker (2009) betyder det dragande systemet att den föregående processen alltid 

måste göra som den efterföljande processen säger för att JIT ska fungera. Deming 

främjade även att använda problemlösning på ett systematiskt sätt som numer är känt 

som Demings hjul eller PDCA; Plan, Do, Check, Act. Se figur 5. Fritt översatt betyder 

det; planera, genomföra, följa upp, standardisera och förbättra (Liker, 2009). 
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FIGUR 5  - DEMINGS HJUL  

PDCA är en viktig del i arbetet med ständiga förbättringar. Toyota anammade detta och 

utvecklade Kaizen som är det japanska uttrycket för ständiga förbättringar. Kaizen är 

den process där värdehöjande förbättringar möjliggörs och åstadkommer syftet med 

Lean genom att ta bort allt slöseri som inte tillför något värde. Kaizen är ett synsätt som 

strävar efter perfektion och att upprätthålla TPS i det dagliga arbetet. Det ger möjlighet 

att i team arbeta effektivt med att lösa problem, dokumentera och förbättra processer, 

samla in och analysera data samt att bedriva självstyrning inom det egna teamet. Kort 

sagt betyder detta att beslutsfattande tas ner på arbetarnivå vilket leder till öppna 

diskussioner och överenskommelser inom teamen (Liker, 2009).  

Det svåra med att införa standardiserade arbetssätt är att hitta balansen mellan att ge 

medarbetarna bestämda riktlinjer att följa, och att ge dem den frihet som krävs för att 

hitta förbättringar och samtidigt kunna vara kreativa. Detta för att uppnå utmanande mål 

för kostnader, kvalitet och leveranstid.  Nyckeln för att åstadkomma en sådan balans är 

både hur dessa standarder är skrivna och vilka det är som utvecklar dessa. Ett krav är att 

standarderna måste vara konkreta så de kan användas som råd men de ska ändå vara så 

pass generella så att anpassbarhet möjliggörs. För repetitivt arbete krävs det att 

standarderna är väldigt specifika. För till exempel konstruktion finns inga förutbestämda 

kvantiteter vilket leder till en större variation i standardiseringen. En annan viktig aspekt 

är att de som genomför arbetet också måste förbättra standarderna. Ingen människa 

tycker att det är roligt att följa regler och procedurer som någon annan har infört. 

Någonting som påverkar detta negativt och leder till konflikter är när ledningen vill 

kontrollera medarbetare och se till att de följer reglerna. Dock anser de anställda som 

har möjlighet och tid till att sköta sitt arbete att det är positivt att få tips och råd, 

speciellt om de får möjligheten att själva komma med nya idéer. Detta höjer även 

självkänslan för den anställde när andra vill implementera din förbättring (Liker, 2009). 

TPS illustreras av Toyota i ett hus som numer har blivit en välkänd symbol inom 

tillverkning, se figur 6. Liker (2009) beskriver huset som en illustration av ett system 

grundat på en struktur och inte bara på en uppsättning metoder. Många har ställt sig 

frågan varför man just har valt ett hus, och svaret är att huset har ett strukturerat system. 

Huset är stabilt endast om taket, pelarna och grunden är stabila, existerar en svag länk så 

blir hela systemet försvagat (Liker, 2009). 

PLAN 

DO CHECK 

ACT 
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FIGUR 6  - TPS-HUSET 

I husets tak finns målsättningen som är bästa kvalité, lägsta kostnad och kortast ledtid. 

Därefter två ytterpelare som taket vilar på och det som symboliserar TPS-huset mest; 

Just-in-time och Jidoka. Just-in-time innebär att reducera mellanlager för att lindra 

problem som kan dyka upp i produktionen. Det mest perfekta enstycksflödet är att 

producera en komponent i taget enligt efterfrågan. Genom att ha mindre buffertlager 

förs problem upp till ytan vilket gör att de kan lösas betydligt snabbare. Detta stärker i 

sin tur Jidoka, som innebär att synliggöra problem genom att fel aldrig får passera till 

nästa station. Det sker med hjälp av att kombinera automatisering med mänsklig 

intelligens. I mitten av huset så finns de centrala delarna; människorna och teamwork 

samt att minska slöseri för att främja ständiga förbättringar. Det är människan som 

måste få kunskapen om slöseri, varför den uppstår och att kunna hitta grundorsaken till 

problemet genom att hela tiden fråga sig varför problemet uppstår. Problemlösningen 

ska ske på den plats där problemet har dykt upp vilket leder till en bättre förståelse. I 

själva grunden finns flera block, exempelvis behovet av standardiserade, stabila och 

pålitliga processer, samt utjämning av produktionen vad gäller både volym och 

variation. Det bidrar till ett jämnt produktionsflöde så att systemet stabiliseras och lagret 

minimeras. Varje enskild del av huset bidrar med sin unika egenskap, men ännu 

viktigare är det sätt på vilket de olika delarna förstärker helheten. Toyota Production 

System är inte en uppsättning verktyg, utan ett strukturerat system där alla delar 
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samarbetar för att förbättra helheten. Med helheten menas att stödja och uppmuntra 

människor att ständigt förbättra de processer de arbetar i (Liker, 2009). 

Toyotas arbetskultur genomsyras av 14 principer som beskriver deras arbetssätt och 

genomsyrar hela verksamheten. De 14 principerna beskrivs i Toyotas egna skrift som 

innehåller deras värderingar och principer och kallas för The Toyota Way. En av 

principerna handlar om att utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter 

Toyotas filosofi och som lär ut den till andra. Det som skiljer Toyota från många andra 

företag är att Toyota utvecklar sina egna ledare istället för att rekrytera utifrån. Det är 

vanligt att många företag i USA väljer att anställa en ny koncernchef för att få en radikal 

förändring när det går dåligt. Toyota skulle aldrig rekrytera framgångsrika 

koncernchefer eller verkställande direktörer utifrån eftersom det är emot deras 

företagsfilosofi. Cheferna på Toyota ska leva efter och verkligen förstå Toyotas kultur. 

En viktigt del i Toyotas filosofi är Genchi Genbutsu som innebär att man alltid ska hitta 

roten till problemet. För att kunna göra det är det nödvändigt för ledarna att förstå hur 

arbetet på verkstadsgolvet verkligen går till. Enligt The Toyota Way uppstår ineffektiva 

beslut och ett bristande ledarskap på grund av ett ytligt intryck av en aktuell situation. 

Toyota förväntar sig att ledarna lär sina underordnade The Toyota Way och därmed 

förstå och leva enligt filosofin (Liker, 2009).  

En annan viktig del i The Toyota Way är det arbete ledarna lägger ner för att stödja 

Toyotas kultur. Detta för att bevara en miljö där den lärande organisationen kan kvarstå. 

I många västerländska företag tar man ofta in nya koncernchefer vilket gör att de inte 

hinner bygga upp en kultur som reflekterar den personliga visionen. Genom att kulturen 

förändras varje gång man väljer att ta in en ny chef skakas företaget om på ytan utan att 

förändringen får en djupare utveckling och vilket leder till en brist på tillit hos  sina 

medarbetarna. Förmågan att bygga vidare på bra prestationer, misstag eller varaktiga 

principer försvinner helt. Detta försvårar ledarens möjligheter att göra effektiva och 

bestående förändringar. Alla ledare på Toyota har en unik inställning och filosofi som 

går hand i hand med The Toyota Way. Figur 7 visar en ledarskapsmatris som utmärker 

Toyotas ledare jämfört med andra företag (Liker, 2009). 

Ledare eller chefer kan generellt använda sig av två olika typer av styrning; uppifrån 

eller nerifrån. Enligt modellen i figur 7 är den minst effektive ledaren den byråkratiske 

chefen som väljer att styra uppifrån och besitter bara generella kunskaper i 

företagsledningen. Denna typ av ledare passar bra in i den amerikanska kulturen och 

karaktäriseras av regler och förhållningsorder där prestationer mäts i förhållande till 

dessa. Det leder till ett stelbent ledarskap utan djupare insikt om vad som egentligen 

händer och som inte prioriterar kundnöjdhet eller en lärande organisation. Den ledare 

som istället styr sitt företag nerifrån och lägger stor vikt på att utveckla sin personal men 

inte riktigt har förståelsen för sitt arbete kallas enligt denna modell för gruppfacilitator. 

Medarbetarna har rätt att säga vad de anser om förändringar och själva fatta sina beslut. 

Gruppfacilitatorn fungerar som en pådrivare men kan varken leda eller ge kunskap till   

de nya medarbetarna om arbetsinnehållet. Denne typ av ledare kan vara mycket duktigt 

på att motivera sina team och hjälpa dem att ständigt utvecklas, dock är det tveksamt 
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om denna typ av ledare kan lära ut sådant han själv inte har kunskap om. Den tredje 

typen av ledare i modellen liknas vid en arbetsledare som styr ovanifrån men har en 

god grundförståelse för arbetet. Ledaren besitter en enorm kunskap inom området men 

förstår sig inte på människor på ett lika bra sätt. Ledarskapet kan vara väldigt bestämt då 

medarbetarna styrs av att ledaren drar i alla trådar vid rätt tidpunkt. Enligt Liker (2009) 

kan detta liknas vid marionetter som styrs av en och samma person med ett enormt 

ansvar då hela arbetsprocessen kan fallera om någon tråd missas. Denne typ av ledare 

har sällan någon tillit hos sina medarbetare. Den toppstyrande och den byråkratiske 

chefen liknar varandra mycket då båda ger order till sina medarbetare. Det är typiskt för 

ledarskap på mikronivå (Liker, 2009).  

Ledarna på Toyota besitter både en grundförståelse för arbetet och har förmågan att lära, 

utveckla och leda sina medarbetare. Istället för att ge order, leder och stöttar ledarna på 

Toyota sin personal genom att hela tiden ställa frågor angående den aktuella situationen. 

De respekteras för deras kunskaper och har som främsta uppgift att bygga en lärande 

organisation. Ledarstilen härstammar från familjen Toyoda och princip 9 i The Toyota 

Way: Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär 

ut den till andra (Liker, 2009). Ett välanvänt ordspråk inom Toyota är: Innan vi bygger 

bilar bygger vi människor. Toyotas ledare har som mål att utveckla sina medarbetare till 

att bli starka teammedlemmar som utnyttjar sin fulla kapacitet och lever efter The 

Toyota Way. Utmaningen är att förmedla en långsiktig vision hur arbetet ska utföras, att 

besitta rätt kompetens och att kunna utveckla sina medarbetare. Ett företag som strävar 

FIGUR 7  - TOYOTAS LEDARSKAPSMATRIS 
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efter att utveckla sina ledare istället för att köpa in erfararna chefer, skapar en mycket 

starkare verksamhet som bidrar till ökad konkurrenskraftighet på lång sikt (Liker, 

2009). 

En annan av de 14 principerna innebär att standardiserade arbetssätt ska ligga till grund 

för ständiga förbättringar och personalens delaktighet. Syftet är att göra 

arbetsuppgifterna repetitiva och effektiva så att samma process utförs på samma sätt på 

olika ställen. Det är även en nyckelfaktor om man vill bygga in kvalitet i produkter 

eftersom det säkerställer att processen är konsekvent. Å andra sidan gäller det att hitta 

en balans mellan att ge medarbetarna bestämda processer att följa och att ge dem den 

frihet som krävs för att hitta förbättringar och samtidigt kunna vara kreativa. De 

standarder som väljs måste vara så pass konkreta att de kan användas som vägledning 

men ändå så pass generella att flexibilitet möjliggörs. Det är också viktigt att belysa att 

det är de som utför arbetet som ska förbättra standarderna. Det bidrar även till 

utveckling av medarbetarna och ökar motivationen till att ta ansvar (Liker, 2009).  

3.4.2 VAD ÄR DÅ LEAN? 

Begreppet Lean Produktion skapades först i artikeln Triumph of the Lean Production 

System skriven av John Krafcik. I artikeln granskar författaren bilproducenter och deras 

produktionsnivå och identifierade två olika typer av produktionssystem: Ett robust och 

ett ömtåligt produktionssystem. Det bevisades i artikeln att fabriker som använde ett 

ömtåligt produktionssystem, d.v.s. som jobbade med små lager, låga buffertar och enkel 

teknologi, var de som kunde leverera med hög produktivitet och hög kvalité. Krafcik 

ansåg dock att ömtåligt var ett dåligt ord att använda i dessa sammanhang och begreppet 

Lean myntades. Lean stod för ett användbart produktionssystem och tack vare artikeln 

förändrades synen på effektiv produktion (Modig & Åhlström, 2011).  

Författarna Womack, Jones och Rose publicerade boken The Machine that Changed the 

World år 1990. Boken gav en grundlig bild av vad Lean produktion innebar och var 

baserad på flera års forskning. Författarna lyckades demonstrera hur Toyota uppnådde 

effektivitetsnivåer som ingen av deras konkurrenter klarat av. Författarna av boken 

hävdar att kärnan i Lean består av fyra principer (Modig & Åhlström, 2011): 

1. Teamwork 

2. Kommunikation 

3. Effektivt utnyttjande av resurser och eliminering av slöseri 

4. Kontinuerlig förbättring 

Lean handlar alltså om att använda sina resurser effektivt och att ständigt reducera 

slöseri genom att utveckla processer som är baserade på värderingar och principer. 

Snabb leverans är en central princip som till mestadels beror på ledtiden. Ledtid är ett 

begrepp som används ofta och betyder hur lång tid det tar från att det en kund har lagt 

en beställning, till dess att det kunden har mottagit sin beställning. För att kunna 

optimera ledtiden identifieras flaskhalsar och köer som hindrar eller förstör flödet 

(Björkholm & Brattberg, 2010). För att förstå vad Lean bidrar med till en verksamhet är 
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det viktigt att förklara skillnaden mellan en affärsstrategi och verksamhetsstrategi. En 

affärsstrategi definieras genom vilket eller vilken typ av kundbehov en organisation 

skall tillgodose. En verksamhetsstrategi definierar hur verksamheten ska tillgodose 

dessa kundbehov. En verksamhetsstrategi förverkligar verksamhetens affärsstrategi 

samt bestämmer hur värde ska skapas för verksamheten. Verksamhetsstrategier är något 

som finns i alla företag och organisationer oavsett om den är uttryckt eller inte. Syftet 

med verksamhetsstrategin är bland annat att visa på hur verksamheten ska skapa värde. 

Genom att kombinera de två formerna av effektivitet, flöde- respektive 

resurseffektivitet, har Modig och Åhlström (2011) skapat en effektivitetsmatris som 

illustrerar fyra olika tillstånd. Matrisen visar hur organisationer och verksamheter kan 

klassificeras utefter låg och hög resurseffektivitet samt låg och hög flödeseffektivitet. 

De fyra tillstånden är namngivna i figur 8 nedan, följt av en beskrivande text (Modig & 

Åhlström, 2011):  

 

FIGUR 8  - EFFEKTIVITETSMATRIS  

I tillståndet effektiva öar är resurseffektiviteten hög och flödeseffektiviteten låg. En 

verksamhet består av olika delar och varje del arbetar för sig själv och ser till att utnyttja 

sina resurser till fullo. Genom att utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt bidrar det till 

att verksamheten minskar sina kostnader på tjänster och varor som produceras. Dock 

kan ett effektivt resursutnyttjande inte samtidigt erbjuda ett effektivt flöde. Tillståndet 

effektiv ocean är motsatsen till effektiva öar. Här är istället flödeseffektiviteten hög men 

resurseffektiviteten låg. I detta tillstånd ligger fokus på att snabbt och effektivt kunna 

tillfredsställa kundens behov. För att få ut maximalt av flödet krävs det att ledig 

kapacitet finns tillgänglig i verksamhetens resurser. Strävar man efter ett effektivt flöde 

kommer resurseffektiviteten att minska då resurser bara används när det finns ett behov 

att tillfredsställa. För att kunna möjliggöra skapandet av en effektiv ocean och att skapa 
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ett effektivt flöde krävs en helhetsförståelse. Öken är det tillstånd där varken 

resurseffektivitet eller flödeseffektivitet har uppnåtts. Detta tillstånd är självfallet inte 

önskbart då det leder till ett ökat slöseri och ett minskat kundvärde. Denna del av 

matrisen kan liknas vid en öken då dåligt resursutnyttjande och dåligt flöde är ett 

faktum. Längst upp till höger finner vi det som i detta sammanhang är det perfekta 

tillståndet. De verksamheter som har uppnått detta tillstånd har både lyckats att utnyttja 

sina resurser på ett effektivt sätt och samtidigt uppnått hög flödeseffektivitet. En 

verksamhet som befinner sig i detta tillstånd utnyttjar sina resurser till max samtidigt 

som den kan tillgodose sina kunders behov. Dock är detta tillstånd endast möjligt i 

teorin eftersom det rent praktiskt är en omöjlighet (Modig & Åhlström, 2011).  

Den resurseffektiva strategin kämpar för att utnyttja sina resurser till 100 procent. 

Strategin är illustrerad i figur 9 nedan och sker på bekostnad av ett effektivt flöde. Ett 

exempel på ett företag som använder sig av den resurseffektiva strategin är Ryan Air. 

Deras affärsidé bygger på att erbjuda sina kunder resor till låga priser. Ryan Air 

prioriterar kostnader framför alla andra mål. Denna typ av affärsstrategi kan brytas ner 

till en verksamhetsstrategi som har fokus på en sak, att främja resurseffektivitet. Det 

Ryan Air är bra på är att hålla sina flygplan i luften mer ofta jämfört med andra 

flygbolag. En resurseffektiv strategi behöver inte betyda något negativt, men denna 

strategi hjälper inte en verksamhet att uppnå det perfekta tillståndet heller. Genom att 

fokusera på att utnyttja sina resurser till max, ökar antalet flödesenheter i arbete. Detta 

leder till en minskning i flödeseffektiviteten, speciellt om verksamheten ofta måste 

handskas med variation. Denna strategi kommer skapa en känsla av oberoende inom 

verksamhetens olika delar, vilket i sin tur försvårar utvecklingen av effektiva flöden. 

Desto mer resurseffektiva de individuella delarna är, desto med komplext blir det att 

skapa ett effektivt flöde. Därmed kan det konstateras att en resurseffektiv strategi inte är 

Lean (Modig & Åhlström 2011).  

 

FIGUR 9  –  RESURSEFFEKTIVITET  
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Den flödeseffektiva strategin är raka motsatsen till den resurseffektiva eftersom ett 

effektivt flöde sker på bekostnad av ett effektivt resursutnyttjande. Strategin illustreras i 

figur 10. Resurser utnyttjas endast om det finns ett behov att tillfredsställda. Ett exempel 

på företag som verkligen anammar denna strategi är klädmärket Zara. Deras fokus 

ligger på att så snabbt som möjligt få ut deras kläder till butiken. Genom att företaget 

väljer att ha överkapacitet på vissa ställen så lyckas de korta ner denna process till 

endast 14 dagar. Även verksamheter som prioriterar hastighet i leverans av tjänster 

följer denna strategi. Ett sådant exempel är brandkåren som har i uppgift att så snabbt 

som möjligt ta sig till den utsatta platsen och påbörja släckningsarbetet. För att 

brandkåren ska lyckas med detta krävs det att kapacitet alltid finns tillgänglig form av 

personalens tid. Detta visar på att största fokus är att prioritera flödeseffektivitet framför 

resurseffektivitet och det kan konstateras att denna verksamhetsstrategi är Lean (Modig 

& Åhlström 2011).    

 

FIGUR 10  - FLÖDESEFFEKTIVITET 

Lean utvecklas ständigt, såväl praktiker som akademiker har utvecklat egna koncept 

kring Lean de senaste åren. Lean är ett koncept som används i många olika områden, 

framförallt i tillverkning men även tjänsteproduktion och den offentliga sektorn. Lean 

har vuxit till ett mer fristående koncept, dock associerar man fortfarande Lean med 

Toyota. Trots att Lean utvecklades inom tillverkning har konceptet haft stor förändring 

inom många andra funktioner såsom inköp, produktutveckling, logistik, service, 

försäljning och redovisning. Lean har idag även spridits till andra branscher såsom bank 

och försäkring, dagligvaruhandel, konsulttjänster, media och underhållning, hälso- och 

sjukvård, läkemedel, telekom och IT (Modig & Åhlström, 2011).  

I de flesta teknik- och tjänsteorganisationer jobbar människor vid sitt skrivbord, sitter på 

olika möten och har i de flesta fall fullt upp med att hoppa från ena uppgiften till den 

andra. Detta gör det väldigt svårt att identifiera ett flöde på ett likvärdigt sätt som att 
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identifiera flödet på en produkt. I tjänsteorganisationer organiseras arbetet ofta kring 

projekt med stora variationer i komplexitet, storlek, antal personer som är inblandade 

och ledtider. Vill man kartlägga ett flöde i en tjänsteorganisation så måste man först 

identifiera kunden och värdet, därefter kan man kartlägga processen som tillför värde 

för kunden. Kollar man noga på dessa steg så har man en stor chans att kunna identifiera 

flödet för en arbetsprocess. Om målet är att identifiera flödet inom en teknik- och 

tjänsteorganisation ska man enligt Liker (2009) följa fem steg: 

1. Identifiera slutkunden i processen och  hur man ska tillgodose kundens behov på 

bästa sätt. 

2. Särskilj på processer som är repetitiva och sådana som är unika, och lär er hur 

man kan använda TPS på de repetitiva processerna. 

3. Kartlägg flödet för att identifiera vad som är värdehöjande och vad som inte är. 

4. Fundera om det går att använda samtliga principer i The Toyota Way på 

processerna genom att utföra en värdeflödeskarta över framtida möjligheter. 

5. Använd PDCA-hjulet till hjälp för att sprida TPS till processer som är mindre 

repetitiva.  

Sammanfattningsvis är Lean en verksamhetsstrategi med fokus på flödeseffektivitet. Tar 

man effektivitetsmatrisen som exempel vill verksamheter uppnå det perfekta tillståndet, 

åtminstone komma så nära som möjligt. Det har visat sig att om verksamheter fokuserar 

på flödeseffektivitet kan även merarbetet som läggs ner och slöseriet som uppstår i 

verksamheten minskas. Merarbetet och slöseriet uppstår oftast mellan dessa 

resurseffektiva ”öar”. Genom att lägga fokus på flödeseffektivitet förenas de olika öarna 

till ett sammanhängande system. Flödeseffektivitet går ut på att skapa en stor ö av 

många små så att de problem som existerar ”i vattnet mellan öarna” ska försvinna. När 

den stora ön har uppnått flödeseffektivitet kan fokus läggas på att öka 

resurseffektiviteten.  

3.5 IT  
IT står för informationsteknologi och är ett begrepp som formats genom den 

framgångsrika utvecklingen inom datateknik och telekommunikation de senaste 

decennierna. Enligt Kurtén (2009) myntades begreppet IT redan på 90-talet då man 

identifierat nya vägar att behandla kommunikation, bilder och ljud genom datorer. När 

man talar om information och data är det viktigt att veta att det är två helt olika saker. 

Uppgifter som finns att upptäcka inom olika datasystem kallas data, och det är först när 

en människa använder data och kan omvandla data till något meningsfullt som det blir 

information (Kurten, 2009). En definition av IT lyder: allt som relaterar till datateknik 

som exempelvis nätverk, hårdvara, mjukvara, internet eller människor som jobbar med 

dessa olika tekniker. Idag är det vanligt att företag har en IT-avdelning som sköter 

datorer, nätverk och andra tekniska områden inom verksamheten (Tech Terms, 2013).  

 

http://www.techterms.com/definition/it
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3.5.1 VAD HAR IT FÖR ROLL I ETT FÖRETAG? 

En IT-avdelning på ett företag har som främsta uppgift att ta hand om att datorer, 

nätverk och andra tekniska områden och se till att de fungerar som de ska. IT har 

medfört en stor förändring i hur företag planerar sin produktion av varor och tjänster. 

IT-verksamheten har idag fått en större roll då det är en central del för företagens 

kärnverksamhet (Kurtén, 2009). IT har från att ha varit en stödjande verksamhet 

utvecklats och blivit en möjliggörare som strategisk och kritisk resurs för affärer inom 

företag. IT har också medfört att enklare dialoger och bättre kommunikation med 

kunder och leverantörer har skapats då man snabbt når ut med information. Detta via 

nya kanaler att marknadsföra sina produkter och tjänster på (Haverblad, 2006).  

Under de senaste årtionden har stora förändringar skett inom produktion då synen på 

produktionsprocesserna har utvecklats enormt. Från det tidigare synsättet där man 

producerade mot lager och mellanlager, fokuserar man nu istället mot tätt integrerade 

produktionslinjer och en mer Lean produktion. Från att massproduktionen har varit en 

genomgående trend hos de flesta företag, har produktionen anpassats så att kunden är i 

fokus. Det viktiga är att leverera rätt mängd i rätt tid till rätt kostnad. IT har varit en stor 

bidragande faktor som gjort denna utveckling möjlig. Massproduktion leder ofta till  ett 

stort överlager som bara ligger och kostar pengar. Företag har förstått att det lönar sig 

att producera bara när ett behov finns att tillgodose istället för att bjuda ut ett överflöd 

där överskottet måste kasseras. IT har i samband med denna förändring också 

genomgått en stor utveckling. Kurtén (2009) menar att det horisontella flödet av 

information som IT möjliggör har bidragit till ett processtänkande i företagens hela 

verksamhet. Genom detta har olika led i de materiella produktionskedjorna fått ett bättre 

samarbete. Parallellt har även interna och externa tjänster formulerats mer 

processorienterat. Interaktiv informationshantering har skapat möjligheter så att det 

processorienterade arbetssättet blir konstitutivt när en stor del av företagens 

produktionsprocess består av en värdeskapande informationsförädling (Kurtén, 2009). 

3.5.2 PROBLEM MED IT  

Enligt Kurtén (2009) är ett stort problem idag kommunikationen mellan IT-

verksamheten och den övriga verksamheten. Många människor anser att IT-

verksamheten är alltför komplex och teknisk vilket har lett till att de ansvariga för den 

övriga verksamheten har svårt att förstå varför IT behövs. IT-sidan upplever problemet 

att de sällan riktigt har kunskapen om kulturen i verksamheten, de har ingen bra 

överblick över hur verksamheten fungerar samt att de inte delar dess strategiska mål. 

Detta leder  att en uppfattning om vilka tjänster som behövs på verksamhets sidan blir 

svårt att få (Kurtén, 2009). Det händer ofta att nyttan och värdet med IT ifrågasätts då 

det tar alltför lång tid att leverera det verksamheten frågar efter. Enligt Haverblad 

(2006) är de misslyckade IT-projekten många och tenderar att upprepas gång på gång. 

Detta har för många blivit ett faktum och ingen blir längre förvånad. Användarna är inte 

involverade i utvecklingen och är ofta missnöjda med IT-tjänsterna då de inte levereras i 

tid, inom budget och inte heller med den funktionalitet som förväntats (Haverblad, 

2006). 
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Ett annat stort problem inom IT-verksamheten är den dåliga kontroll på uppföljning. IT-

relaterade investeringar kan vara väldigt svåra att mäta och det kan vara oklart vem som 

kan och ska påvisa värdet. Samtidigt finns det stora brister i hur resultatuppföljningen 

med avseende på  bestämda mål ska ske (Haverblad, 2006). Det blir allt vanligare att 

informationssystemen inte är anpassade till företagens egentliga verksamheter.  Det 

händer ofta att nyckeltal saknas som ledningen kan utnyttja för att mäta hur IT-

verksamheten fungerar och för att se om man får ut ett optimalt värde av sina 

informationssystem (Kurtén, 2009). Det kan bero på att IT-verksamhetens roll och 

uppdrag i den övriga verksamheten också är odefinierat samt för att de inte delar samma 

vision, mål och strategier. IT-verksamheter saknar ofta en långsiktigt strategi som kan 

leda till att IT inte stödjer affärsprocesserna i den övriga verksamheten eftersom man då 

gissar vilka behov som finns att tillgodose. Detta leder i sin tur till en frustration på IT-

sidan samtidigt som den övriga verksamheten ifrågasätter IT-verksamheten (Haverblad, 

2006). 

Enligt Kurtén (2009) måste IT-verksamheten och den resterande verksamheten vara 

anpassade till varandra, detta för att man på bästa möjliga sätt ska kunna använda sina 

informationstjänster. Man kan inte endast ställa kravet att informationstjänsterna ska 

uppfylla verksamhetens krav. Kravet borde vara att verksamhetens processer måste 

anpassas till de befintliga systemen och tillhandahålla personalen nödvändig kompetens. 

För att kunna uppnå en framgångsrik integration mellan verksamheten och IT behövs 

det välfungerande och helst informella kommunikationskanaler mellan personalen i 

verksamheten och de personer som är ansvariga för informationstjänsterna (Kurtén, 

2009). 

3.5.3 VEM ÄR KUNDEN? 

Det blir allt vanligare att företag anammar ett tjänsteorienterat synsätt där den övriga 

verksamheten är IT-verksamhetens kund. IT-verksamheten levererar IT-tjänster och för 

att tydliggöra rollerna krävs det att den övriga verksamheten har beställarkompetens. 

Med beställarkompetens menas att de kan formulera sina krav och framförallt att de vet 

vad de behöver. Dock kan detta göra att det uppstår en ”vi och de”-känsla mellan 

verksamheterna. Kunden, som i detta fall är den övriga verksamheten, kan utnyttja 

synsättet med kundperspektivet i termen att kunden alltid har rätt och att det enda som 

är av betydelse är en nöjd kund. Detta kan leda till att IT-verksamheten förväntas 

”serva” den övriga verksamheten istället för att vara en integrerad del i den. Haverblad 

(2006) menar att det är viktigt att fokusera på hela företagets slutkund i syfte att leverera 

bästa möjliga slutprodukt. För att detta ska uppnås är samspel och samverkan viktigt för 

att dela samma strategi och mål, minska risker, lyckas med IT-relaterade projekt, 

realisera värde samt för att kunna prioritera och koordinera. För att möjliggöra detta 

krävs etablerade relationer, processer och rutiner samt tydliga roller, ansvar och 

befogenheter (Haverblad, 2006). 

 



34  

3.5.4 MJUKVARUUTVECKLING 

Mjukvara, som även kallas programvara, är en produkt som tillgodoser ett behov. Den 

stora skillnaden från andra typer av produkter är att mjukvara har ett antal unika 

egenskaper. Traditionell tillverkning består ofta av en innovativ del där en prototyp av 

en produkt tas fram, efterföljt av produktion (Wohlin, 2005). Poppendieck och 

Poppendieck (2007) menar att mjukvaruutveckling är en typ av produktutveckling med 

vissa skillnader. Inom mjukvaruutveckling finns ingen motsvarande produktion, vilket 

gör att hela utvecklingsprocessen är en innovativ process som hela tiden förändras på 

grund av förändrade krav och behov från kunden. Mjukvara är inte direkt synlig vilket 

gör det till en utmaning att identifiera fel. Det är ofta inte själva felet som upptäcks utan 

konsekvenserna av felet. Andra unika egenskaper är mjukvarans komplexitet, livslängd 

och möjligheten till förändring. Det är dock viktigt att inte göra mjukvaran onödigt 

komplex eftersom det ökar mjukvarans storlek. Det kan göra att antalet människor 

inblandade i utvecklingen av mjukvaran ökar vilket ställer högre krav på att alla delar 

fungerar tillsammans. Den långa livslängden bidrar även till möjligheten att ändra 

mjukvaran, vilket enligt Wohlin (2005) både har för- och nackdelar. Fördelen är att det 

möjliggör lösningar på många problem som uppstår utan att behöva ändra själva 

hårdvaran. Nackdelen är frestningen att uppdatera mjukvaran för mycket och ofta även 

fast det inte efterfrågas av kunden (Wohlin, 2005).  

I en artikel ur Computer Sweden av Zirn från 2010 belyser skribenten 

mjukvaruutvecklingens betydelse för industrin i Sverige. Zirn (2010) menar på att hos 

landets 10 mest utvecklingsintensiva storföretag, däribland Scania, går 60 procent av 

forsknings- och utvecklingsbudgeten till just mjukvaruutveckling. Det viktigaste av allt 

är dock att omkring 70 procent av de nya innovationerna som byggs in i exempelvis en 

lastbil är egenutvecklad mjukvara som innebär att de är en av de viktigaste delarna som 

lastbilstillverkare idag konkurrerar om.  

3.5.5 TRADITIONELLA ARBETSSÄTT OCH UTVECKLINGSMETODER   

Enligt Görling (2009) är projektformen den vanligaste formen att organisera 

utvecklingen av mjukvara. Arbetssätten för projekten varierar beroende på 

omfattningen. Projektformen innebär ett strukturerat arbete som utförs av en tillfällig 

arbetsorganisation för att ta fram något som inte gjorts tidigare. Det är en generell 

modell som anpassas kan till olika typer av verksamheter. Enligt Wiktorin (2003) 

lämpar sig projektformen inom mjukvaruutveckling då en väldefinierad uppgift ska 

lösas inom en viss tid med givna resurser, men så är sällan fallet. När programmet väl är 

i drift krävs löpande förvaltning och underhåll. Wiktorin (2003) menar därför på att den 

traditionella projektformen bör utvidgas för att bli mer användbar inom 

mjukvaruutveckling. Författaren diskuterar i boken Systemutveckling på 2000-talet  att 

se på utvecklingen ur ett livscykelperspektiv. Med livscykel för mjukvara menas tiden 

från att behovet uppstått via dess olika skeden av utveckling, drift och förvaltning tills 

dess att det avvecklas. Inom mjukvaruutveckling finns särskilda utvecklingsmetoder 

som beskriver hur det praktiska utvecklingsarbetet sker, såsom Code-and-fix, 

Vattenfallsmodellen och RUP.  
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Code-and-fix  

Den vanligaste utvecklingsmetoden enligt Görling (2009) är Code-and-fix, som han 

menar inte används för att den är bra utan för att den är enkel. Metoden går ut på att från 

idé koda tills det funkar, för att därefter presentera en release för kunden. Det är en 

iterativ modell som upprepar sig varefter kunden granskar releasen. Ingen onödigt tid 

läggs ner på projektplanering och inte heller på byråkrati. Svagheten med metoden är 

dock att den inte har något stöd för dokumentation, kvalitetstester eller verifiering av 

standarder vilket gör att metoden endast kan användas i mindre projekt.  

Vattenfallsmodellen  

En annan vanlig modell som beskrivs av Görling (2009) är Vattenfallsmodellen. Det är 

en äldre modell som etablerades redan under 1970-talet. Idag är modellen ofta kritiserad 

som oflexibel och anses vara en teoretisk skrivbordsprodukt som är skapad av forskare 

som saknar verklighetsförankring i mjukvaruutvecklingsbranschen. Wiktorin (2003) 

anser dock att Vattenfallsmodellen är en idealisering av hur man arbetar i verkligheten 

och den har trots allt varit välanvänd under många år. Modellen innehåller fem separata 

steg som beskrivs nedan (Görling, 2009): 

1. Kravanalys och specifikation – En specifikation utarbetas, innehållande de krav 

som ställs på produkten samt vad produkten ska göra. Specifikation av 

funktionalitet och interaktion med användaren ingår.  

2. Design – Produkten designas utifrån specifikationen med avseende på hur 

applikationen ska se ut, dess grundläggande arkitektur, vilka moduler som ska 

ingå, vilka hårdvarukrav som erfordras osv.  

3.  Implementering – Programkoden skrivs utifrån designen, varefter den testas mot 

specifikationen.  

4. Test och verifikation – När programmet är färdigt testas produkten så att de krav 

som ställts från början uppfylls. I detta steg färdigställs även användarmanualer 

och annan användardokumentation.  

5. Installation och underhåll – Produkten överlämnas till kund och övergår i en 

förvaltningsfas.  

Modellen genomförs likt ett vattenfall där varje steg för sig utförs sekventiellt. Varje 

steg måste slutföras innan nästa kan påbörjas, vilket gör det svårt att gå tillbaka till en 

avslutad fas. Därav namnet vattenfall, vattnet kan aldrig rinna tillbaka uppför fallet. 

Detta ställer krav på den ursprungliga kravanalysen så att rätt behov har specificerats. 

Det har enligt Görling (2009) visat sig vara svårt att i förväg kunna precisera vad 

kunden egentligen efterfrågar. I stora projekt där det tar lång tid från det att kraven 

samlats in till det att programmet presenteras för kunden, kan denna modell vara 

olämplig. Många resurser har i slutet av projektet redan förbrukats och gör att det blir 

mycket dyrt om det visar sig att något i de tidigare faserna inte antagits korrekt. 

Däremot är fördelarna med en tydlig sekventiell process att alla steg måste passeras i 
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rätt ordning och utarbetas ordentligt vilket gör att inga steg glöms bort eller att onödiga 

funktioner läggs till under projektets gång.  

RUP – Rational Unified Process 

RUP är en modell som bygger på ett iterativt arbete. Modellen omfattar anvisningar och 

rekommendationer för hur enskilda aktiviteter ska arrangeras i olika faser. Det är en 

livscykelmodell som strävar efter att vara ett ramverk som går att anpassa till olika 

projekttyper och typer av utveckling (Wiktorin, 2003). Modellen utvecklades 

ursprungligen av företaget Rational Software och ägs och förvaltas idag av IBM. 

Processen delas upp i fyra stadier som beskrivs nedan (Görling, 2009):   

Förberedelse Idéfas där projektet startas upp. Målet är att identifiera och avgränsa 

problemet genom att ta fram kriterier för vad som ska uppnås. Potentiella 

risker identifieras samt en övergripande kostnadsestimering utförs.  

Etablering Arkitekturen på problemet fastställs och en fungerande prototyp byggs 

under en eller flera iterationer. Detta för att kunna lösa de mest kritiska 

problemen som uppstår. Denna kodbas utgör sedan grunden för nästa fas, 

konstruktionsfasen. Tillräckligt mycket information är samlad för att 

avgöra om projektet är realiserbart samt vilka resurser som krävs.  

Konstruktion Den första produktionsfasen där koden skrivs och releaser släpps. Arbetet 

är iterativt för att öka användbarheten samt för att ta fram bra 

funktionalitet.  

Överlämning  Den andra produktionsfasen då koden övergår till produkt. Detta sker 

genom att koden testas av verkliga användare i syfte att se om produkten 

motsvarar deras förväntningar. Även denna fas kräver ett antal iterationer 

där förbättringar genomförs i både konstruktion, kod och rutiner.  

Arbetet i RUP delas upp i olika ansvarsområden för saker som produceras under 

projektets gång. Dessa är requirements (kravdokument), design (designmodell, 

testmodell, arkitekturbeskrivning), implementation (källkoden och associerade filer), 

deployment (den paketerade produkten, manualer och instruktioner) och management 

(projektplan, business-case, statusrapporter, förändringsbeslut osv.) (Görling, 2009). 

Varje iteration är i sig ett vattenfall där ett antal aktiviteter genomförs i en logisk 

ordning. För varje iteration fås en bättre uppfattning om vad systemet bör innehålla, så 

att arbetssättet hela tiden kan anpassas därefter (Wiktorin, 2003). Fördelen med RUP är 

att den går att anpassa till olika projekttyper eftersom den är bred i sin utformning. Det 

kan samtidigt vara en nackdel då flera personer kan använda RUP på olika sätt beroende 

på vilka delar av ramverket man väljer att använda samt hur man tolkar det (Görling, 

2009). 
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3.5.6 LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT 

Som tidigare nämnt härstammar Lean från produktion vilket innebär att den är anpassad 

därefter. Lean har tidigare definierats som en verksamhetsstrategi som går ut på att 

utveckla processer baserat på principer och värderingar (Björkholm & Brattberg, 2010). 

Principerna och värderingarna har anpassats efter behov i takt med att 

användningsområdet för Lean har utvidgats. Mjukvaruutvecklingen skiljer sig inte 

mycket från produktutveckling. Mjukvara är till största del tillverkad för att byggas in i 

en verksamhetsprocess. Det är produkten, aktiviteten eller den process som mjukvaran 

byggs in i som är den riktiga produkten under utveckling. Mjukvaruutvecklingen är bara 

en subprocess till produktutvecklingen och svårigheten i mjukvaruutveckling är att 

omgivningen ständigt förändras. Det gör att höga krav ställs på mjukvaruutvecklingens 

arbetssätt och empiriska processer. Både inom traditionell produktion och 

mjukvaruutveckling finns det principer som är väldigt lika. Lean Software Development 

baseras delvis på samma principer som Lean. Poppendieck och Poppendieck (2007) har 

översatt Toyotas 14 principer till 7 principer anpassade till mjukvaruutveckling: 

1. Ta bort ojämnheter, överbelastning och slöseri 

2. Satsa på kvalitet 

3. Fokusera på lärandet 

4. Vänta så länge som möjligt med beslut 

5. Respektera andras arbete och kunnande 

6. Leverera snabbt 

7. Optimera på helheten 

Principerna för mjukvaruutveckling har samma grundläggande betydelse som för Lean 

Produktion. Det viktigaste för att skapa ett jämt flöde är att eliminera de icke 

värdehöjande aktiviteterna. I boken Prioritera, fokusera och leverera har författarna 

Björkholm och Brattberg (2010) lagt till en åttonde princip som de kallar för 

långsiktighet. De menar på att alla beslut ska baseras på långsiktigt tänkande även om 

det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. Björkholm och Brattberg (2010) 

belyser även vikten av att hitta en balans mellan de sju principerna för att lyckas med 

Lean Software Development. Många av principerna kan krocka, som exempelvis den 

första principen som menar att jämt flöde kan behöva köer, samtidigt som det går ut på 

att eliminera köer. Det är här de företag som lyckas med balansen utmärker sig genom 

att ha relativt korta köer samtidigt som flödet är effektivt.  

Poppendieck och Poppendieck (2007) har jämfört sju slöserier inom produktion med sju 

slöserier inom mjukvaruutveckling. Den största anledningen till att identifiera och 

eliminera slöseri är för att minska kostnaderna och göra produktflödet effektivare. Se 

tabell 2.  
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Sju slöserier inom produktion Sju slöserier inom mjukvaruutveckling 

In-process inventory Delvis utfört arbete 

Överproduktion Extra funktioner 

Extra arbete  Återinlärning 

Transport Överlämningar 

Rörelse Byte mellan aktiviteter 

Väntan Försening 

Felaktiga komponenter Felaktiga komponenter 

 

TABELL 2  - JÄMFÖRELSE SLÖSERIER  

Det största problemet gemensamt för både Lean Produktion och Lean Software 

Development är att identifiera och eliminera slöseri. För att kunna eliminera slöseri är 

det viktigt att förstå vad slöseri är och vad det har för betydelse. Toyota identifierar och 

eliminerar slöseri genom att studera ledtiden från det att en order har kommit in till dess 

att de har fått betalt för den. Under tiden fokuserar de på att minska ledtiden genom att 

identifiera de icke värdeskapande slöserierna. Det skiljer sig inte så mycket ifrån Lean 

Software Development där målet är detsamma, men skillnaden kan vara start och slut på 

tidslinjen (Poppendieck & Poppendieck, 2007). 

3.5.7 AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT   

Agile Software Development är enligt Björkholm och Brattberg (2010) ett 

samlingsnamn för olika metoder att utveckla mjukvara. Ordet Agile har ingen direkt 

översättning men betyder bland annat snabb, flexibel, lättrörlig, vig och välkoordinerad. 

Agile Software Development har sitt ursprung på 1990-talet då det var en respons till 

dåtidens byråkratiska och formella mjukvaruutvecklingsmetoder. På den tiden 

levererades inte mjukvara på ett framgångsrikt och konsekvent vis på grund av stela 

arbetssätt. Agile Software Development fokuserar istället på människor och team, 

snabba leveranser av högkvalitativa releaser, tätt kundsamarbete samt flexibilitet för 

förändringar. Detta ska ske med minimal initial planering och arbetet ska planeras 

löpande utefter de behov och krav som uppstår under processens gång. Agile Software 

Development har fyra gemensamma värderingar som sammanfattas av Björkholm och 

Brattberg (2010) i boken Prioritera, fokusera, leverera: 

1. Värdera individer och interaktion, högre än processer och verktyg 

2. Värdera fungerande mjukvara, högre än omfattande dokumentation 

3. Värdera samarbete med kunden, högre än att förhandla om kontrakt 

4. Värdera att agera på förändringar, högre än att följa en uppgjord plan 
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Grunderna för Agile Software Development har genom de senaste åren utvecklats och 

beskrivits på många olika sätt. I boken Management 3.0 beskriver Appelo (2011) sin 

syn på grunderna i Agile Software Development och lägger vikt på sju dimensioner för 

att definiera begreppet: 

Människor  Agile menar på att människor är unika och värdet uppstår i interaktioner 

och samarbeten dessa emellan. Tvärfunktionella team med olika roller 

såsom utvecklare, designers och testare samarbetar och arbetar 

tillsammans utifrån ett självständigt och självorganiserande arbetssätt. 

Teamet får förtroende att utföra arbetet på det sätt de anser är bäst och 

levererar utifrån det. 

Funktionalitet Inom Agile anses de bästa produkterna skapas när användaren och 

kunden är direkt involverad i teamen som utvecklar produkten. 

Enkelhet är nyckelordet för bra design.  

Kvalité För framgångsrika produkter är kvalitén en avgörande egenskap. Detta 

är kärnan i Agile Software Development och uppnås bland annat av 

testdriven utveckling, omstrukturering, checklistor och iterativa 

arbetssätt.   

Verktyg De verktyg som finns inom Agile ska främst stödja motivation, 

kommunikation och samarbete inom team för att främja framgångsrika 

produkter.  

Tid I Agila projekt är leveranser och deadlines ofta preliminära i syfte att 

öka flexibiliteten för produktens innehåll. Mjukvara är producerad inom 

korta tidsramar för att levereras i stegvisa releaser.  

Värde Som tidigare konstaterat är omgivningen ständigt i förändring, detta 

särskilt inom mjukvaruutveckling. Inom Agile försöker man därför 

främja snabb feedback och korta leveranscykler. Detta bidrar även till 

ständiga förbättringar, både för processerna men också för kundnyttan.   

Process Viktiga processer i ett Agilt sammanhang är minimal planering, daglig 

kommunikation, fysiska möten samt mätning av progressionen genom 

regelbunden utvärdering av mjukvaran.  

3.5.8 SCRUM 

Scrum är den vanligaste och mest använda Agila metoden för team att utveckla 

mjukvara. Det är en så kallad minimal metod som gör det tydligt vem som prioriterar 

och vem som bestämmer vad som ska göras, samt vilka som tidsuppskattar och 

bestämmer hur det ska göras. Scrum är särskilt anpassad till utveckling av produkter i 

miljöer som snabbt förändras (Cervone, 2011). Allt arbete bedrivs i cykler som kallas 

för sprintar. Metoden har sitt ursprung i rugbyn där Scrum är det moment där bollen 

sätts i spel. En av grundarna till Scrum besökte under 80-talet olika team i företag och 
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organisationer i syfte att försöka finna gemensamma mönster för de team som var 

effektiva. Det lade grunden för vad som idag kallas för Scrum och kan liknas vid en 

stafett. Två parallella processer är igång, varav den första fokuserar på att utveckla de 

viktigaste funktionerna. Detta sker genom att först planera varje sprint och bestämma 

vilka funktioner som ska utvecklas under den tiden. Den andra processen fokuserar på 

att teamet ska förbättra sitt sätt att arbeta. För att stödja detta hålls regelbundna 

återblicksmöten för att ständigt reflektera över hur arbetet tillsammans kan bli bättre. 

Förbättringarna diskuteras vid varje sprintmöte (Björkholm & Brattberg, 2010).  

Skillnaden med Scrum jämfört mot andra mer traditionella utvecklingsmetoder är de 

olika rollerna; produktägaren, utvecklarteam och Scrummaster. Produktägaren ansvarar 

för att utvecklingen genererar så mycket kundnytta som möjligt. Denne formulerar även 

de krav som finns på produkten och prioriterar bland dessa. Produktägaren ansvarar för 

att prioritera vad som ska göras. Till skillnad från andra metoder är hela teamet en roll 

och inga roller finns i själva teamet. Detta för att teamet gemensamt ska ta på sig 

ansvaret för att arbeta och leverera. Teamet är som mest effektivt då det består av fem 

till åtta personer. Teamet är tvärfunktionellt vilket innebär att personerna besitter olika 

kompetenser samtidigt som de har en bred kunskap. Detta för att uppnå ett fungerande 

samarbete mellan dem, men främst för att alla ska kunna ta ansvar för de olika delarna i 

arbetet. Scrummastern fungerar som teamets lagkapten och ser till att teamet kan jobba 

strukturerat, effektivt och ostört. Denne ser även till att teamet följer den förbestämda 

processen samt ser till att problem blir synliga i syfte att kunna lösa dessa tillsammans 

(Björkholm & Brattberg, 2010). 

3.5.9 AGILA TEAM 

Välfungerande team är centralt i varje Agil process menar Cohn (2010). Som tidigare 

nämnts favoriseras individer och interaktion framför processer och verktyg i Agile 

Software Development. Det betyder att bra mjukvara härstammar från bra team. 

Metoden Scrum baseras på ett beteende mycket likt ett rugby team – en grupp av 

individer som förflyttar bollen framåt som en enhet. Scrumteam jobbar tillsammans 

vilket innebär att man lyckas och misslyckas tillsammans. Detta kan ses som en radikal 

skillnad i arbetssätt från många andra team som har gjort till en vana att medlemmarna i 

teamet endast arbetar med de arbetsuppgifter de kan bäst. För att bli ett högpresterande 

team krävs det att alla främjar ständigt lärande och förbättring så att kunskap kan delas 

inom teamet. Enligt Cohn (2010) finns det fem viktiga aspekter för välfungerande Agila 

team:  

 Team måste ha en lärande inställning  

 Individerna måste kunna dela sin kunskap 

 Ledare ska främja lärandet 

 Team måste hela tiden bli utmanade 

 En lärande organisation måste finnas 



41  

Teamwork kan bara ta grupper en liten bit på vägen mot att bli ett högpresterande team. 

För att bibehålla teamet som en enhet istället för en samling av kompetens, måste 

teamet hela tiden fokusera och riktas mot gemensamma mål. För att detta ska lyckas 

krävs engagemang bland teammedlemmarna. Cohn (2010) belyser ett antal aspekter att 

tänka på för att bygga och underhålla dessa engagemang i team: 

 Involvera personer i flera projektaktiviteter. 

 Utnyttja den inre motivationen hos individer 

 Undvik att ha omotiverade individer i team 

 Skapa en gemensam målbild och få alla förstå sin del av målet 

 Bygg självförtroende 

Att skapa en atmosfär där teamarbete främjas kan vara svårt menar Cohn (2010). 

Scrummastern kan bidra med att alla medlemmar anammar konceptet om ett gemensamt 

ansvar och engagemang till teamet, för att kunna leverera mjukvara i slutet på varje 

sprint. I början kan det att vara svårt att bryta de gamla trenderna. Att minska de 

individuella uppgifterna och istället göra lite av allt samtidigt under en sprint är 

nödvändigt för att kunna genomgå förändringen från sekventiell utveckling till att arbeta 

som ett team. Det är även viktigt att inte stanna i processen och känna sig nöjd med 

prestationen. För att bli ett högpresterande team krävs ett ständigt lärande och ett 

kontinuerligt förbättringsarbete (Cohn, 2010).  

Självorganisering är ett fundamentalt koncept inom Agile Software Development och 

definieras av Appelo (2011) som en process där en struktur eller ett mönster uppstår i ett 

system utan central styrning eller ett externt element. Enligt Cohn (2010) är 

självorganiserande team inte fria från ledare. Det är Management som bestämmer vad 

som ska produceras och ofta väljer ledaren vem som ska arbeta med den specifika 

produkten. Bara för att någon leder dem i deras arbete betyder de inte att det inte är 

självorganiserande, men de är då inte heller fria från influering. Viktigt inom 

mjukvaruutveckling och de Agila arbetssätten är att teamen får ansvaret och 

befogenheterna över arbetet. De ska känna att de själva styr över arbetet och ska 

tillsammans i teamet utföra uppgiften. Teamet bör vara medvetna vad som förväntas när 

de presenterar resultatet. Genom att pressa ett team att jobba hårdare leder bara till 

sämre kvalitet. Man bör istället låta teamet vara ifred och få jobba självgående. Det 

Agila arbetssättet främjar fasta team för att bygga en bra gruppdynamik. Teamet ska 

kunna utföra uppgiften med få externa beroenden och kunna reflektera över vad som har 

varit bra och dåligt (Björkholm & Brattberg, 2010). 

3.5.10 EFFEKTIVA FLÖDEN FÖR MJUKVARUUTVECKLING  

Både Lean Software Development och Agile Software Development värdesätter det 

som levereras och inte det som bara påbörjats. Björkholm och Brattberg (2010) visar på 

en strategi för att öka flödet i mjukvaruutveckling. Strategin går ut på att begränsa 

arbetet som var och en gör så att ingen producerar mer än vad som behövs i det totala 

flödet. Därefter identifieras flaskhalsar som bildar köer och åtgärdar dessa genom att 
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låta de andra resurserna vila i väntan på att kön försvinner. Mer resurser tillsätts där 

flaskhalsen uppstår. Kön flyttas då istället till början av flödet, vilket gör den synlig och 

lättare att prioritera. Dessutom kostar det inte några pengar eftersom inget har 

investerats i det läget. Ledtiden kan minskas genom att fokusera på att avsluta ett 

projekt i taget innan ett nytt påbörjas.  

3.6 SAMMANFATTNING, DISKUSSION OCH SLUTSATSER AV TEORI  
Flöde och processer finns överallt i verksamheter, både definierade och odefinierade. 

Svårigheten med flöde är att identifiera dem vilket leder till svårigheten att synliggöra 

de problem som finns. Flödeseffektivitet handlar om att synliggöra problem genom att 

reducera och identifiera slöseri och variation i processerna. Flödeseffektivitet bör ses 

som en strategi för verksamheten så att kundens behov tillgodoses på bästa sätt. Genom 

att fokusera på vad kunden egentligen vill ha och göra rätt saker från början, kan 

genomloppstiden minskas från det att ett behov uppstår till dess att det är uppfyllt. 

Management har som uppgift att i en verksamhet hantera dessa flöden som kräver ett 

ömsesidigt styrande och en lärande organisation. Samtidigt är det viktigt att belysa allas 

delaktighet och ansvar för att främja flödeseffektiviteten då organisationen måste jobba 

tillsammans för att nå de gemensamma målen. Det är viktigt för Management att leva 

och lära ut organisationens kultur och filosofi till alla medarbetare så att alla involveras 

mot verksamhetens vision och mål. I inledningen beskrivs Scania IT som en verksamhet 

med målet att bli flödeseffektiva. Som tidigare nämnts uppnås hög flödeseffektivitet till 

en början på bekostnad av låg resurseffektivitet. Enligt teorin är det en omöjlighet att 

vara lika bra på båda vilket gör att man bör välja vilket fokus man faktiskt satsar på. Är 

Management högre upp i IT-verksamheten medveten om det och är man verkligen villig 

att göra den förändringen? Vad är egentligen viktigast för Scania IT, flödeseffektivitet 

eller resurseffektivitet?  

Det idag mest framgångsrika konceptet för att uppnå flödeseffektivitet i en organisation 

är Lean som handlar om att eliminera slöseri och variationer i processer för att bli en 

lärande organisation. Lean handlar inte om att införa ett antal metoder för att lösa de 

problem som finns, utan bör ses som en långsiktig verksamhetsstrategi med målet att 

jobba med ständiga förbättringar. Det perfekta tillståndet är både hög flödes- och 

resurseffektivitet men går inte att uppnå då det endast är möjligt i teori. Istället bör 

organisationer ha som mål att sträva mot det perfekta tillståndet genom att främja 

ständiga förbättringar och skapa en lärande organisation.  Det är också viktigt att 

komma ihåg att Lean inte bara kan kopieras från verksamhet till verksamhet utan måste 

anpassas till dess inriktning och utvecklas med den. En viktig del i Lean är att hela 

verksamheten stödjer samma värderingar och principer, känner ansvar samt delar 

visioner och mål. För att detta ska bli möjligt måste alla medarbetare se sin del i flödet 

för att förstå helheten. Ju längre ner i en organisation man befinner sig, desto svårare 

kan detta bli. Hur får man alla medarbetare på Scania IT att se sin del i flödet? Hur ser 

det ut idag på Scania IT? 
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IT har idag en framträdande roll i verksamheter då IT har utvecklats från att ha varit en 

stödjande verksamhet till en möjliggörare och strategisk resurs. Dock beskylls IT ofta 

för att vara svår och komplex vilket gör att kommunikationen mellan IT och den övriga 

verksamheten brister. Problemet är att IT ofta saknar helhetssynen över resterande 

verksamheten som kan leda till att behovet på verksamhetssidan är svårt att identifiera 

och tillgodose. Dessutom är bristen på uppföljning och kontroll en följd av svårigheten 

att ta fram viktiga nyckeltal. Det leder till att prestationen och effektiviteten i en IT-

verksamhet är svår att mäta. Nya frågor som uppstår här är om det är svårt att mäta i en 

IT-verksamhet, hur kan man då mäta flödeseffektivitet? Enligt tidigare teorier uppstår 

flödeseffektivitet när produkten leveras i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalité. Rent 

teoretiskt är både tid och pris lätt att mäta i efterhand. Däremot är kvalitén svår att mäta 

då den är beroende av kundens uppfattning i slutändan. Dessutom är kvalitén beroende 

av både priset och leveranstiden. I och med korta iterationer och nära samarbete mellan 

utveckling och kund kan behovet bli lättare att tillgodose, samtidigt som man måste 

mäta kundnöjdheten för att veta om man har lyckats. Frågan är hur detta ska mätas för 

att få ett tillförlitligt resultat. Sammanfattningsvis bör IT och den övriga verksamheten 

gå hand i hand för att nå verksamhetens gemensamma mål.  

Mjukvaruutveckling är en del av IT-verksamheten som utvecklar programvara och 

skiljer sig från traditionell utveckling då mjukvara inte är synlig och ofta komplex. 

Detta gör det svårt att identifiera fel i ett tidigt stadium. Behov och krav från kund 

förändras ständigt vilket gör att utvecklingsprocessen måste ske iterativt. Lean Software 

Development och Agile Software Development är två koncept anpassade till 

utvecklingen av mjukvara och som dominerar litteraturen inom ämnet. Gemensamt för 

de båda koncepten är värdesättningen av människans kunskap och det ständiga lärandet. 

Scrum är den mest använda Agila metoden inom mjukvaruutveckling. Utmärkande för 

Scrum är det gemensamma ansvaret hos teamet samt de korta iterationerna som 

förebygger att fel uppstår och att misstag upprepas. Frågor som uppstår är om Agila 

metoder verkligen är de bästa för att uppnå flödeseffektivitet? Hur kan Management 

främja de Agila metoderna för att uppnå flödeseffektivitet i en IT-verksamhet? Enligt 

teorin bör metoder och koncept anpassas till varje unik verksamhet för att i slutändan 

uppnå flödeseffektivitet. Dessutom ska det genomsyra hela verksamheten, inte bara 

delar av den. Här krävs tydliga direktiv för att alla i verksamheten ska förstå detta. 

Eftersom Scrum är den mest använda Agila metoden kan den lätt framstå som lösningen 

för att bli Agile. Tidigare teori menar på att det krävs mer än så samt att den måste 

anpassas. En annan intressant aspekt av Scrum är att metoden bildar starka team med 

mycket kunskap. Hur kan man sprida lärandet mellan olika Scrum-team för att främja 

en lärande organisation? Traditionell Scrum består av väl sammansvetsade team som 

jobbar tillsammans över långa perioder utan att byta medlemmar vilket kan göra att 

lärandet stannar i teamet. Borde medlemmarna bytas oftare för att sprida kunskapen? 

Efter hur lång tid borde detta ske i så fall?  
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Sammanfattningsvis har litteraturstudierna i den teoretiska referensramen gett en bra 

överblick över de relevanta områdena som examensarbetet kommer att behandla. 

Innehållet har gett upphov till ett antal nya frågeställningar och funderingar kring 

examensarbetets innehåll och inriktning. I nästa kapitel fortsätter diskussionen kring 

dessa och de relevanta frågorna för examensarbetet tas vidare och utgör grunden för 

problemförståelsen.  
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4 EMPIRI  

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet som använts för att angripa examensarbetets 

problemformulering. Problemförståelsen har resulterat i en analysmodell som har 

utarbetats från den teoretiska referensramen samt utefter de frågeställningar som ska 

besvaras. Analysmodellen bygger på diskussioner kring den teoretiska referensramen 

tillsammans med handeldare och anställda inom Scania IT. Detta för att visualisera och 

ytterligare specificera problemet för att sedan utreda på vilket sätt frågeställningen ska 

besvaras. Därefter beskrivs hur intervjuerna har utformats och utförts samt vilka som 

har intervjuats och i vilket syfte.  

4.1 ANALYSMODELL 
Examensarbetets huvudsakliga frågeställning är att besvara hur Management ska agera i 

en flödeseffektiv IT-verksamhet så att team bidrar till flödeseffektivitet. Med 

Management i detta fall åsyftas chefer med personalansvar samt projektledare inom 

mjukvaruutveckling. Ett team är ofta en del av ett större flöde som tillgodoser ett behov 

som uppstått hos en kund. Behovet tillgodoses genom att leverera en produkt. Kunden 

kan vara extern eller intern i företaget. Flödet är tidigare definierat som det som händer 

från det att ett behov har uppstått tills dess att det är tillgodosett (Modig & Åhlström, 

2011). Det kallas även för genomloppstid i detta sammanhang. Ett flöde visualiseras i 

figur 11 och består i denna illustration av flera projekt och processer som är beroende av 

varandra. Varje projekt innefattar ett eller flera team som producerar sin del av flödet. 

Varje team i flödet har olika Management runt omkring sig i form av projektledare, 

gruppchef eller linjechef som på olika sätt stödjer teamets arbete. Flödet kan optimeras i 

detta fall genom att öka kundnöjdheten samt korta genomloppstiden.  

FIGUR 11  - TEAM I FLÖDE 
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Genom att sätta teamet i fokus blir det tydligt att många fler former av Management 

påverkar teamet. I en organisation finns Management på flera nivåer med olika ansvar 

och uppdrag. Detta visualiseras i figur 12 tillsammans med avgränsningen som gjorts i 

detta examensarbete. Figur 12 är inte en sann bild av verkligheten utan endast en 

teoretisk bild för att få en förståelse för sammanhanget. Det blir också tydligt att alla 

dessa Management runt omkring ett team måste koordineras och dela mål och visioner 

för att ge teamen stöd som pekar i samma riktning. 

  

 
 

FIGUR 12  - TEAM I EN ORGANISATION 
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Avgränsningen har gjort att frågeställningen kan ses från två perspektiv. Det första är 

utifrån Managements perspektiv och hur denne ska agera mot sina medarbetare för att 

främja flödeseffektivitet. Dessa medarbetare förutsätts arbeta i team eftersom 

verksamheten arbetar i grupper som strävar mot att bli högpresterande team, även om så 

inte är fallet i dagsläget. Ett team är tidigare definierat som en högpresterande grupp 

med begränsat medlemsantal bestående av individer med kompletterande kompetenser 

inriktade på hög prestation (Kaufmann & Kaufmann, 2009). Det andra perspektivet är 

sett utifrån teamet och behandlar vad teamet behöver för att kunna arbeta effektivt med 

avseende på flödet. För att kunna tillgodose teamets behov i form av stöd från 

Management ställs krav på både Management och teamet så att rätt stöd och rätt direktiv 

ges. Detta påverkar i sin tur flödeseffektiviteten i hela verksamheten. Med den 

teoretiska referensramen som grund samt genom diskussioner utförda tillsammans med 

kontaktpersoner och handledare på Scania IT, framkom ett antal olika faktorer och 

beroenden som påverkar ett teams arbete samt möjligheten för dem att bidra till 

flödeseffektivitet. Under den första diskussionen utfördes en brainstorming kring 

teamets perspektiv och vad de behöver för att kunna arbeta effektivt, både i det dagliga 

arbetet men även på längre sikt. En sammanfattad översikt av brainstormingen 

illustreras i figur 13.  

 

FIGUR 13  - BRAINSTORMING KRING TEAM 
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Ett antal viktiga faktorer relevanta för frågeställningen uppkom under brainstormingen. 

Dock behövde informationen både komprimeras och koncentreras för att få en 

överskådlig bild över de två perspektiven. Det behövde tydliggöras vem som påverkar 

och styr dessa faktorer och beroenden samt hur det ska utformas. Dessa frågor, insikter 

och faktorer jämfördes återigen med den teoretiska referensramen för att förstå hur 

dessa hänger ihop och varför de är viktiga i sammanhanget. Det blev tydligt att 

relationen mellan team och Management är fundamental för att kunna arbeta 

flödeseffektivt i ett större sammanhang. Med insikten om de olika aspekternas påverkan 

utformades en analysmodell anpassad efter frågeställningen, de olika perspektiven samt 

de faktorer som påverkar och samspelet mellan team och Management blev tydligt. Den 

utformade analysmodellen ses som ett resultat av problemförståelsen och illustreras i 

figur 14. 

FIGUR 14  - ANALYSMODELL   
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De faktorer och beroenden som påverkar teamet har författarna valt att kalla för 

framgångsfaktorer. Detta då de anses väsentliga för att främja teamets arbete då målet är 

att uppnå ett team som fungerar optimalt i ett större flöde. Analysmodellen är framtagen 

för att beskriva hur detta kan åstadkommas genom att påverka och utforma dessa fem 

framgångsfaktorer. Med optimalt i detta sammanhang menas hög kundnöjdhet och kort 

genomloppstid för flödet. Framgångsfaktorerna innehåller i sin tur ett antal kriterier som 

anses relevanta för varje enskild framgångsfaktor. Ett metodologiskt problem är att det 

är utformningen av framgångsfaktorerna som har effekt och inte hur mycket. Till 

exempel kan kultur inte mätas i enheter utan i hur den är utformad och vad den 

innehåller. Alltså går det inte att mäta hur mycket av varje framgångsfaktor som behövs 

för att optimera utan det är utformningen som har betydelse. Ett exempel för att få en 

förståelse för problemet är att likna det vid att optimera lyckan hos en människa. För att 

en människa rent teoretisk ska vara lycklig behöver hon rätt kombination av faktorer 

såsom mat, sömn, motion, kärlek och nöje. Lyckan optimeras inte enbart av faktorernas 

kvantitet utan snarare av kombinationen och hur faktorerna är utformade. Dessutom är 

lycka en individuell upplevelse som inte kan kvantifieras utan endast jämföras mellan 

två olika tidpunkter. För att återknyta till examensarbetet finns stora svårigheter att i 

detta fall mäta kundnöjdhet. En sådan mätning måste ske vid två olika tidpunkter vilket 

inte har varit möjligt i detta fall. På samma sätt har inte förändring i genomloppstiden 

kunnat mätas. Därför kommer examensarbetet att resultera i rekommendationer som 

grundas på observeringar och antaganden. Framgångsfaktorerna och dess kriterier 

definieras och specificeras i underliggande rubriker. Detta för att ge en tydlig definition 

av vad begreppen kommer innebär i examensarbetet.  

4.1.1 HELHETSSYN 

Helhetssyn är den förmåga och insikt man har för att förstå den miljö man verkar i. 

Denna skapas genom vilka delar i helheten man interagerar mot och är beroende av. 

Överblick är kunskapen om alla delar och delarnas samverkan sinsemellan och mot 

omgivningen. För att förstå drivkrafterna och restriktionerna måste man veta vilka mål 

som finns.   

Beroenden  Avses de beroenden teamet har mot andra intressenter. Teamet är ofta en 

del i ett större sammanhang som kan liknas vid ett pussel där alla bitar 

måsta passa ihop. För att verksamheten i sin helhet ska kunna leverera en 

slutprodukt i rätt tid, till rätt pris och rätt kvalité är det viktigt att dessa 

beroenden emellan teamen är synliga och koordinerade.   

Överblick Avses helhetsperspektivet över verksamheten. Detta är viktigt för att 

teamet ska ha en förståelse för hur deras pusselbit bidrar till den slutliga 

produkten och vad den slutliga produkten är.  

Målbild Avses de mål och visioner som hela verksamheten har. Enligt teorin är en 

verksamhet en organiserad enhet med visioner och mål för vad den avser 

åstadkomma. För att åstadkomma visioner och mål måste dessa vara 

synliga och kommuniceras i verksamheten från högsta Management ner 
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till team-nivå.  Exempel på mål och visioner kan vara lönsamhet eller 

marknadsdominans. 

4.1.1 KULTUR 

Kulturen i en verksamhet är de grundläggande värderingar och antaganden som är 

knutna till verklighetsförståelsen och sättet man gör saker på. Kulturen innefattas av 

normer för hur man bör agera, vilka regler man bör följa, hur kommunikationen sker 

samt hur konflikter hanteras. För att ständigt förbättra kulturen på team-nivå krävs 

förståelse för grupputvecklingen.  

Kommunikationskanaler avses de kanaler teamet använder för att kommunicera internt 

och externt, exempelvis via intranät, e-post eller telefon. Det 

är viktigt för att rätt information ska kommuniceras på rätt 

sätt.   

Normer avses de skrivna och oskrivna regler som medlemmarna i 

teamet förväntas följa. Dessa kan vara uttalade och outtalade.  

Exempel på en uttalad norm är att komma i tid till möten. 

Exempel på en outtalad norm är stava rätt i skriftlig 

kommunikation och dokumentation. Det är viktigt att ha 

tydliga normer så att medarbetarna vet hur man ska uppföra 

sig och för att kunna utföra ett så bra jobb som möjligt. 

Konflikthantering  avses hur konflikter hanteras i teamet. Det finns både 

konstruktiva och destruktiva konflikter som kräver att 

medlemmarna i teamet vågar möta konflikter för att röja de 

hinder som kan uppstå i arbetet att lösa en uppgift. 

Grupputveckling avses de faser en grupp genomgår med målet att bli ett 

högpresterande team. För att underlätta grupputveckling är 

det viktigt att både Management och teamet känner till de 

olika faserna samt att de har tålamod. För att främja 

grupputveckling krävs att tid åsätts till detta samt att 

exempelvis anordna kickoffer och work shops samt att främja 

ett öppet och tillåtande klimat.  

4.1.2 KOMPETENS OCH FÖRUTSÄTTNINGAR  

För att ett team ska kunna lösa uppgifter och problem krävs särskild kompetens och 

särskilda förutsättningar. Kompetens bygger på erfarenhet och kunskap och bidrar till 

förmågan att lösa problem. För att finna så många lösningar som möjligt kan mångfald i 

form av erfarenhet, kunskap, bakgrund, ålder och kön vara en förutsättning. 

Förutsättningar i form av fysiska ting krävs för att underlätta teamets arbete. Hur teamet 

är lokaliserat påverkar även det dagliga arbetet och hur arbetet ska struktureras.  
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Kunskap avses den kunskap man besitter för att kunna förstå och beskriva 

ett problem för en annan individ. Oftast kan kunskap knytas till 

teorin som har uppnåtts genom studier. Det är viktigt för att 

teamet tillsammans ska kunna lösa uppgiften på bästa sätt.  

Erfarenhet avses den tidigare erfarenhet som byggts upp genom att man har 

arbetat med en typ av uppgift under en längre tid. Detta kräver 

ingen teoretisk kunskap i sig.  Kunskap och erfarenhet 

tillsammans bildar kompetens. Kunskapen kan besittas av 

antingen teamet eller Management, eller av båda parter.  

Mångfald avses den dynamik som existerar i teamet. Den optimala 

sammansättningen är att bygga ett team där medarbetare med 

olika kompetens, bakgrund, kön och ålder representeras för 

bästa mångfald. Det är viktigt att ha en bra mångfald i team då 

detta främjar kreativitet och utveckling, men även för att kunna 

konkurrera på en global marknad.  

Lokalisering avses hur och var teamet är lokaliserat. Exempelvis om teamet 

sitter i eget rum, samma rum, i samma byggnad eller utspritt i 

olika länder.  

Fysisk miljö  avses arbetsplatsens fysiska miljö i form av tillgång till 

mötesrum, tavlor, skrivare och andra fysiska verktyg som teamet 

behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.   

Kompetensutveckling avses möjligheten att utveckla sin individuella kompetens i 

teamet. Detta kan exempelvis ske genom egen tid till ständiga 

förbättringar. 

4.1.3 STRUKTUR 

Struktur bidrar till att koordinera och samordna olika individers arbete. Genom att 

införa rutiner och regler ökar chansen att arbetet kommer utföras på samma sätt av olika 

individer och att de uppträder som en sammanfogad grupp. 

Processer avses hur man ska gå tillväga för att lösa ett problem eller uppgift. En 

process kan vara hjälp till för att beskriva hur uppgiften ska utföras. 

Metoder avses hur man ska gå tillväga för att utföra processerna på bästa 

möjliga sätt. 

Verktyg avses det som används för att stödja de metoder som man har tagit 

fram för att utföra processerna på bästa sätt.   

Arbetsfördelning avses hur arbetet ska fördelas, vem ska dela ut uppgifterna som ska 

göras och vem ska ta den rollen. 
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4.1.4 OMVÄRLDENS KRAV OCH BEHOV 

Genom att ha bra kunskap om omvärldens krav och behov ökar möjligheten för 

framgång. Det gäller att på ett så smidigt sätt kunna förutse och tillgodose behoven från 

sina kunders perspektiv för att vara konkurrenskraftig på dagens marknad. I vissa fall 

finns ett tydligt behov men inga uttalade krav och det blir då utvecklingsteamets uppgift 

att upprätta de krav som krävs för att uppfylla behovet. Tidsram och budget anger 

omfattning av uppgiften.  

Tidsram avses inom vilka tidsramar uppgiften ska utföras och hur den tiden ska 

vara planerad, exempelvis om tiden ska vara fast, flytande eller indelad i 

sprinter. 

Behov  avses de behov som kan uppstå hos en kund, att man inser någonting som 

skulle kunna förbättras eller som saknas i en verksamhet, eller i en 

process. Ett behov kan även finnas hos kunden då de gäller att försöka 

tillfredsställa detta behov genom att leverera en produkt med hög kvalité. 

Krav avses de kriterier som krävs för att uppfylla ett behov. 

Budget avses den summa teamet har att tillgå till i utvecklingsprojektet.  

Kvalité  avses de mått av kundnöjdhet hos en levererad produkt. 

4.2 INTERVJUER 
Den framtagna analysmodellen ligger till grund för intervjuernas utförande och 

utformning. De utfördes med en antagande utgångspunkt att team och Management 

besitter god kunskap i hur styrningen sker idag samt hur den kan förbättras för att bidra 

till flödeseffektivitet i hela verksamheten. Intervjuerna kategoriserades utifrån de två 

perspektiven som tidigare nämnts; Management och team. Ett intervjuformulär 

arbetades fram från analysmodellen för att kunna utföra intervjuerna på ett systematiskt 

och metodiskt sätt, se bilaga 1. Under intervjuerna diskuterades analysmodellens olika 

delar varefter varje intervju sammanfattades och sammanställdes för att underlätta 

identifiering av kopplingar mellan de svar som angetts. Intervjuerna inleddes på Scania 

IT där både team och personer i en Managementroll intervjuades för att få de två olika 

perspektiven. Samtidigt utfördes intervjuer av team och Management på företagen 

Ericsson och SEB. Anledningen till att intervjua dessa företag var för att se hur de har 

hanterat en omorganisation mycket lik den som Scania IT befinner sig i just nu, och på 

så sätt kunna identifiera aspekter som har gjort att omorganisationen har blivit 

framgångsrik eller tvärtom. Intervjuerna kompletterades med tre konsulter från 

företagen Softronic, Crisp och Informed Decisions. Anledningen till att intervjua 

externa konsulter var att de besitter expertkunskap inom just detta område. 

Informationen som samlades in via intervjuerna ligger till grund för analysen för hur 

Scania IT och dess Management ska agera i en flödeseffektiv IT-verksamhet.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet av den insamlade informationen från intervjuerna. 

Resultatet redovisas först i tabeller med hänvisning till respektive bilaga. Därefter 

presenteras resultatet i diagram som visualiserar utfallet med beskrivande text.  

5.1 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER  
Totalt utfördes 19 intervjuer varav 11 av dem utifrån Managements perspektiv och 9 

intervjuer utifrån teamets perspektiv. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av 

intervjuformuläret, se bilaga 1, och sammanställdes därefter. Intervjuerna presenteras i 

tabell 3 nedan med hänvisning till respektive bilaga för sammanfattning. Numreringen 

är utformad efter sammanhörande Management och team. 

Intervju Bilaga Perspektiv Företag 

1:1 Bilaga 2 Management  Scania CV 

1:2 Bilaga 3 Team Scania CV 

2:1 Bilaga 4 Management Scania IT 

2:2 Bilaga 5 Team Scania IT 

2:3 Bilaga 6 Team Scania IT 

3:1 Bilaga 7 Management Scania IT 

3:2 Bilaga 8 Team Scania IT 

3:3 Bilaga 9 Team Scania IT 

4:1 Bilaga 10 Management Scania IT 

4:2 Bilaga 11 Team Scania IT 

4:3 Bilaga 12 Team Scania IT 

5 Bilaga 13 Management Crisp 

6:1 Bilaga 14  Management Ericsson  

6:2 Bilaga 15  Team Ericsson  

7 Bilaga 16 Management Softronic 

8 Bilaga 17  Management Scania IT 

9 Bilaga 18 Management Scania IT 

10 Bilaga 19 Management SEB 

11 Bilaga 20  Management Scania IT 

 

TABELL 3  - SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER 

För sammanställaning av resultatet av intervjuerna i tabellform, se bilaga 21.   
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5.2 UTFALL FRÅN INTERVJUFORMULÄR  
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna uppdelat i de två olika perspektiven, 

Management och team. Detta för att tydliggöra om det finns skillnader i synsätt på de 

frågor som diskuterats under intervjuerna med utgångspunkt från analysmodellen. 

Resultatet presenteras i ett diagram som illustrerar utfallet från intervjuerna med hjälp 

av cirklar i varierande storlek, se tabell 4.  

 

 Team Management  

Kriterie  

 

 

TABELL 4  - ILLUSTRATION AV UTFALL FRÅN INTERVJUER  

Under intervjuerna tillfrågades intervjupersonen var ansvaret för respektive kriterie bör 

ligga för att främja flödeseffektivitet i ett större flöde. Tabellens vänstra kolumn anger 

aktuellt kriterie. Cirkelns storlek visualiserar antalet svar på varje placering. Axeln har 

två extremer på varje sida, team och Management. Cirklarna kan ha tre placeringar på 

en linjär axel; vänster, mitten och höger. De tre placeringarna motsvarar: 

 Vänster – Teamet ansvarar 

 Mitten – Båda ansvarar 

 Höger – Management ansvarar 
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5.2.1 PERSPEKTIV MANAGEMENT  

Under denna rubrik presenteras resultatet från intervjuerna utifrån Managements 

perspektiv. Analysmodellen utgör grunden för underliggande rubriker.  

Helhetssyn  

Utfallet i tabell 5 visar på att beroenden ska team tillsammans med Management 

ansvara för. Management ska ansvara för överblick och målbild. Övergripande för 

helhetssyn är att ju högre upp i organisationen, desto mer ska Management ansvara för 

att förmedla till team.  

 

 Team Management  

Beroenden  

 

Överblick  

 

Målbild 

 

 

TABELL 5  - MANAGEMENT: UTFALL HELHETSSYN  
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Kultur 

Utfallet i tabell 6 är varierat och utspritt. Utfallet för kommunikationskanaler och 

normer är varierat med en tyngd på ansvar hos teamet. Konflikthantering ska mestadels 

ligga hos teamet medan ansvaret för grupputveckling ska ligga hos Management.  

 

 Team Management  

Kommunikations-

kanaler   

 

Normer  

 

Konflikthantering 

 

Grupputveckling  

 

 

TABELL 6  - MANAGEMENT: UTFALL KULTUR  
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Kompetens och förutsättningar  

Utfallet i tabell 7 visar på att ansvaret för kunskap och erfarenhet ska till mestadels ligga 

hos teamet. Mångfald och lokalisering styrs av Management medan den fysiska miljön 

och kompetensutvecklingen är ett delat ansvar då utfallet är spritt.  

 

 Team Management  

Kunskap  

 

Erfarenhet  

 

Mångfald 

 

Lokalisering 

 

Fysisk miljö 

 

Kompetens-

utveckling 
 

 

TABELL 7  - MANAGEMENT: UTFALL KOMPETENS OCH FÖRUTSÄTTNINGAR  
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Struktur 

Utfallet i tabell 8 visar på att processer ska till mestadel styras av Management med viss 

delaktighet av teamet. Ansvar för verktyg och metoder är till viss del teamets och till 

viss del delat. Arbetsfördelningen ska teamet själva ansvara för.  

 

 Team Management  

Processer 

 

Verktyg  

 

Metoder 

 

Arbets-

fördelning 

 

 

TABELL 8  - MANAGEMENT: UTFALL STRUKTUR 
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Omvärldens krav och behov  

Utfallet i tabell 9 visar på att tidsram, behov, krav och budget ska till mestadel styras av 

Management men att teamet ändå ska kunna påverka. Kvalitén ska mätas av teamet.  

 

 Team Management  

Tidsram  

 

Behov  

 

Krav 

 

Budget 

 

Kvalité 

 

 

TABELL 9  - MANAGEMENT: UTFALL OMVÄRLDENS KRAV OCH BEHOV  
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5.2.2 PERSPEKTIV TEAM 

Under denna rubrik presenteras resultatet från intervjuerna utifrån teamets perspektiv. 

Analysmodellen utgör grunden för underliggande rubriker.  

Helhetssyn 

Utfallet i tabell 10 visar på att beroenden ska team tillsammans med Management 

ansvara för. Likaså här är det tydligt att Management ska ansvara för överblick och 

målbild.  

 

 Team Management  

Beroenden  

 

Överblick  

 

Målbild 

 

TABELL 10  - TEAM: UTFALL HELHETSSYN  

 

  



61  

Kultur 

Övergripande för tabell 11 är att team ska ansvara för kulturen. Det som skiljer sig 

något är att grupputvecklingen behöver stöd av både team och Management.  

 Team Management  

Kommunikations-

kanaler   

 

Normer  

 

Konflikthantering 

 

Grupputveckling  

 

TABELL 11  - TEAM: UTFALL KULTUR  
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Kompetens och förutsättningar  

I tabell 12 är det tydligt att teamet själva ska ansvara för kunskap och erfarenhet. 

Mångfald och lokalisering är Managements ansvar, varefter den fysiska miljön och 

kompetensutveckling är ett delat ansvar och ska stödjas av båda parter.  

 

 Team Management  

Kunskap  

 

Erfarenhet  

 

Mångfald 

 

Lokalisering 

 

Fysisk miljö 

 

Kompetens-

utveckling 

 

TABELL 12  - TEAM: UTFALL KOMPETENS OCH FÖRUTSÄTTNINGAR  
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Struktur 

I tabell 13 framgår det att teamet själva tillsammans med stöd från Management ska 

påverka processer, verktyg och metoder. Arbetsfördelningen ska skötas av teamet 

själva.  

 Team Management  

Processer 

 

Verktyg  

 

Metoder 

 

Arbets-

fördelning 

 

TABELL 13  - TEAM: UTFALL STRUKTUR  
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Omvärldens krav och behov  

Utfallet i tabell 14 visar på att team anser att tidsram och behov ska styras av 

Management med viss påverkan från teamet. Kraven ska styras från både Management 

och team medan budget är styrt endast av Management. Ansvaret för mätningen av 

kvalitén har ett spritt utfall och tolkas som ett delat ansvar.   

 Team Management  

Tidsram  

 

Behov  

 

Krav 

 

Budget 

 

Kvalité 

 

TABELL 14  - TEAM: UTFALL OMVÄRLDENS KRAV OCH BEHOV  

  



65  

6 ANALYS 

I detta kapitel analyseras resultatet i ett antal steg med hjälp av komparation, 

hypotesprövning och teoribildning. Dessa metoder kommer att användas som grund för 

att senare kunna dra slutsatser och ge rekommendationer. Ett antal påståenden 

resulterar i tio hypoteser som prövas och diskuteras.  

För att kunna analysera resultatet från intervjuerna har ett antal oprövade påståenden 

listas. Dessa kommer att jämföras och kopplas samman för att finna samband och 

mönster, varefter de kopplas till informationsinsamlingen för verifiering och förankring. 

Se figur 15 för hur analysen utförs.  

 

  

OPRÖVADE 
PÅSTÅENEN 

SAMBAND 
OCH MÖNSTER 

KOPPLING TILL 
INFORMATIONS

INSAMLING 

FIGUR 15- ANALYS AV RESULTAT 
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6.1 OPRÖVADE PÅSTÅENDEN 
De oprövade påståendena är ett resultat från intervjuerna och är uppdelade i två delar. 

Den första delen är baseras på det visuella resultatet från intervjuformulären som 

presenterades i föregående kapitel. Den andra delen baseras på författarnas egna 

observationer och tolkningar som framkom under intervjuerna. Detta för att författarna 

ansåg att intervjuformuläret inte fångade upp all information som uppkom under 

intervjuerna. Nedan har de oprövade påståendena sammanställs i tabell 15.  

 

Intervjuformulär Intervjusammanställningar 

 Management ska förmedla överblick och 

målbild. 

 Management ska främja grupputveckling. 

 Kulturen ansvarar teamet för med stöd från 

management. 

 Management ansvarar för mångfald i teamet. 

 Kompetensutveckling ska stödjas av team och 

Management tillsammans. 

 Teamet ansvarar för kunskap och erfarenhet. 

 Team ska kunna påverka tidsram, krav och 

budget. 

 Arbetsfördelning sköts av teamet. 

 Kvalitén ska mätas av teamet. 

 Konflikthantering ska ske i teamet. 

 Management ska bidra med ramverk för 

processer. 

 Team ska själva välja metod och verktyg. 

 

 Team ska vara fasta. 

 Management ska främja ”ansikte mot ansikte” 

och personliga möten. 

 Kvalitetsmätning ska ske inom teamet. 

 Undvika ”single source” – dela kunskapen 

inom teamet. 

 Management ska visualisera och projicera 

helhetssynen - överblick och målbild – så att 

gemensam syn skapas. 

 Kunden ska involveras tidigt i 

utvecklingsarbetet. 

 Management ska se hela flödet. 

 Team ska vara lokaliserade på samma plats. 

 Dagligt kunskapsutbyte ska främjas 

 Management ska visualisera och projicera 

vision och mål. 

 Management ska främja spridning av kunskap 

både inom och mellan team. 

 Management ska ge tydliga ramar för 

processer, verktyg och metoder. 

 Mer ansvar till teamet. 

 Management ska främja grupp- och 

kompetensutveckling (ständiga förbättringar). 

 Management ska vara en del av teamet. 

 Management - ”Leading by example”. 

 Management ska lita på team och ge dem 

ansvar. 

 

TABELL 15  - OPRÖVADE PÅSTÅENDEN  
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6.2 SAMBAND OCH MÖNSTER 
De oprövade påståendena kategoriseras och kopplas till analysmodellens olika 

framgångsfaktorer. Samband och mönster blir tydliga och betydelsen för påståendena 

förstärks. Detta gör även att antalet påståenden minskar eftersom flera av dem kopplas 

samman. Ett antal hypoteser formuleras utifrån de påståenden som anses relevanta för 

frågeställningen, se tabell 16.  

Framgångsfaktor      Påståenden     Hypoteser 

Helhetssyn 

 

 Management ska se hela flödet. 

 Management ska förmedla överblick och 

målbild. 

 Management ska skapa en gemensam syn. 

 Management ska förmedla 

överblick. och målbild så att en 

gemensam syn över flödet skapas.  

Kultur 

 

 Management ska främja spridning av kunskap 

inom och mellan team. 

 Konflikthantering ska ske i teamet. 

 Management ska främja personliga möten. 

 Management ska främja grupputveckling. 

 Teamet ska ansvara för kultur med stöd från 

Management. 

 Management ska vara en del av teamet. 

 Management ska ”leading by example”. 

 

 Management ska främja en lärande 

arbetsmiljö. 

 Management ska representera 

verksamhetens värderingar och 

principer och leda därefter.  

 Management ska vara en del av 

teamet. 

 

Kompetens och 

förutsättningar  

 

 Management ansvarar för mångfald. 

 Management ska främja grupp- och 

kompetensutveckling och ständiga 

förbättringar. 

 Kompetensutveckling ska stödjas av både 

team och Management.  

 Undvika ”single source”. 

 Dagligt kunskapsutbyte. 

 Team ska sitta tillsammans. 

 Team ska vara fasta. 

 Teamet ansvarar för kunskap och erfarenhet. 

 

 Team ska vara fasta och sitta 

tillsammans för att främja 

personliga möten. 

 Management ska införa ständiga 

förbättringar i det dagliga arbetet. 

Struktur 

 

 Management ska lita på team och ge dem 

ansvar. 

 Team ska själva välja metod och verktyg. 

 Arbetsfördelning sköts av teamet. 

 Management ska ge tydliga ramar för 

processer. 

 Management ska ge tydliga ramar 

för processer med valmöjligheter 

inom dessa. 

 Management ska lita på team och 

ge dem ansvar. 

Omvärldens krav 

och behov 

 

 Team ska kunna påverka tidsram, krav och 

budget. 

 Kvalitén ska mätas av teamet. 

 Kunden ska involveras tidigt i 

utvecklingsarbetet. 

 Kunden ska involveras tidigt i 

utvecklingsarbetet. 

 Team ska kunna påverka tidsram, 

krav och budget. 

 

TABELL 16  - PÅSTÅENDEN OCH HYPOTESER 
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6.3 KOPPLING TILL INFORMATIONSINSAMLINGEN  
Efter att ha kategoriserat och kopplat påståendena till analysmodellen kan 10 relevanta 

hypoteser formuleras. Dessa kommer nu att jämföras mot informationsinsamlingen som 

skett genom litteraturstudien och intervjuer. Slutsatser kommer att dras från de 

hypoteser som visar sig vara mest relevanta för examensarbetets huvudsakliga 

frågeställning.  

6.3.1 HYPOTES 1 

Management ska förmedla överblick och målbild så att en gemensam syn över 

flödet skapas. 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2009) bör ledare inom organisationer som står inför 

förändring leda enligt tranformationsledning. Det innebär att samla verksamheten mot 

gemensamma mål och visioner genom att inspirera medarbetarna till engagemang. Detta 

kräver tydliga mål och riktlinjer från Management samt ett engagerat och motiverat 

klimat. Liker (2009) beskriver Toyotas syn på ledarskap genom att alla ledare har en 

unik inställning som går hand i hand med företagets filosofi. Toyota anser att den mest 

effektive ledaren är en byggare av lärande organisationer. Det innebär att ledarens 

uppgift är att visa medarbetarna företagets syfte och inriktning genom att vägleda och 

visa. Enligt Nationalencyklopedin (2013) handlar Management om att hantera flöden i 

en verksamhet så att kundens behov kan uppnås. Management innebär att genom 

ledning välja den mest effektiva produktionsmetoden för att möta kundernas efterfrågan 

på olika varor eller tjänster. Det är alltså Managements ansvar att välja strategi och styra 

verksamheten därefter. Modig och Åhlström (2011) menar att en flödeseffektiv 

verksamhetsstrategi måste genomsyra hela verksamheten genom stöd av Management. 

Enligt Wheelan (2010) har effektiva och välfungerande team inom en organisation som 

främsta uppgift att öka den totala produktiviteten inom organisationen. Team fungerar 

bäst i en organisationskultur som uppmuntrar prestationer och stöder innovationer, där 

uppdrag och affärsidé är tydligt definierat, förväntar framgång samt värdesätter hög 

kvalité och service. Det räcker inte med att känna till organisationens affärsidé utan man 

måste även förstå och tro på den. För att teamen ska kunna göra sitt bästa behöver de 

förutsättningar så som välformulerade och meningsfulla mål, uppgifter som kräver 

kontinuerligt lärande, tillgång till mänskliga och tekniska resurser, tydliga ramar samt 

rätt kompetens och sammansättning av människor.  

Över hälften av de intervjuade personerna betonade vikten av ett Management som 

förmedlar och visualiserar överblick och gemensam målbild. Många av teamen ansåg att 

detta saknades idag och eftersökte en tydligare visualisering från Management. 

Generellt visade teamen på en vilja och önskan om att förstå helheten men behöver stöd 

från Management för att kunna se sin del i flödet. Några personer med 

Managementperspektivet ansåg också att en högre överblick över flödet saknas idag. 

Det var genomgående för många av intervjuerna inom Scania IT att flödeseffektivitet 

och dess innebörd i dagsläget är dåligt definierat av Management på en högre nivå. Det 
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har gjort att det är svårt för medarbetarna att förstå vad flödeseffektivitet kommer att 

innebära för dem, både i sitt dagliga arbete men även på längre sikt.  

Det kan konstateras att en överblick ser ut att saknas på Scania IT idag vilket gör att det 

är svårt att synliggöra och åtgärda de problem som finns i verksamheten. Kännedom om 

målbild gör att förutsättningar skapas för effektivt förbättringsarbete eftersom man vet 

hur saker hänger ihop och vart man är på väg. Det gör dessutom att behovet för 

detaljstyrning minskar eftersom man då vet vilket håll verksamheten ska åt. Genom att 

tydliggöra och visualisera målbild synliggörs flödena i verksamheten, vilket är en 

förutsättning för flödeseffektivitet. Sammanfattningsvis är det tydligt att hypotesen 

styrks av både litteratur och intervjuer. Det kan tyckas vara en självklarhet att 

Management ska förmedla överblick och målbild, samtidigt visar intervjuerna på att det 

inte alltid fungerar i praktiken. Viktigt att belysa är vilken överblick och vilken målbild 

man pratar om i sammanhanget. Det kan finnas flera målbilder beroende på 

organisationsnivå, men de övergripande målen måste ändå delas av alla så att en 

gemensam syn kan skapas. Hur målbilden arbetas fram kan vara nyckelfaktorn för att 

skapa en gemensam syn. Hypotes 1 anses relevant och följande slutsatser kan dras: 

 En ledares uppgift är att visa medarbetarna företagets syfte och inriktning genom 

att vägleda och visa. 

 Kännedom om målbild gör att förutsättningar skapas för effektivt 

förbättringsarbete eftersom man vet hur saker hänger ihop och vart man är på 

väg. 

 För att team ska kunna göra sitt bästa behöver de förutsättningar så som 

välformulerade och meningsfulla mål. 

 För att skapa en gemensam syn över flödet ska vision och målbild arbetas fram 

tillsammans. 

6.3.2 HYPOTES 2 

Management ska främja en lärande arbetsmiljö 

En av de centrala delarna av TPS är att främja kontinuerligt lärande. Det innebär en 

organisation i ständig förändring där synsättet fokuserar på förbättringar i det dagliga 

arbetet. Toyota gör detta bland annat genom att beslutsfattandet tas ner på arbetarnivå 

vilket leder till öppna diskussioner och överenskommelser. TPS fungerar som ett 

strukturerat system där alla delar samspelar för att förbättra helheten. Detta sker genom 

att stödja och uppmuntra medarbetarna att ständigt förbättra det dagliga arbetet (Liker, 

2009). För att lyckas skapa ett högpresterande team menar Cohn (2010) att det krävs ett 

ständigt lärande och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det är tidigare konstaterat att 

omgivningen är i ständig förändring, särskilt inom mjukvaruutveckling, vilket ställer 

krav på att leverera rätt värde.  

Genomgående för i stort sett alla intervjuer var att man bör främja ett kontinuerligt 

lärande både i det dagliga arbetet men även på längre sikt. Många av teamen ansåg att 

de både behöver och vill ha stöd av Management för att det verkligen ska fungera. Det 
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framgick att på Scania IT avsätts inte mycket tid till detta vilket gör det svårt att få 

kontinuitet i lärandet. I några intervjuer diskuterades även vikten av att sprida kunskap 

mellan team för att främja en lärande arbetsmiljö. Även då efterfrågade teamen att 

Management främjar och underlättar för att sprida kunskapen. Ett team ansåg att 

Management bör se till att roller roteras i teamet så att de på så sätt få möjligheten att 

lära sig nya saker. En annan syn som uppkom under intervjuerna var att Management 

ska utmana teamet i deras dagliga arbete för att på så sätt driva fram nya idéer och hitta 

nya sätt att göra saker på.  Exempelvis genom att ge teamet en utmaning att leverera på 

hälften så kort tid för få dem att tänka annorlunda och prioritera det som är viktigast i 

syfte att hitta potentiella förbättringar.  

Litteraturen om Toyota visar på att det är det självklart och högst relevant att främja en 

lärande arbetsmiljö genom ständiga förbättringar. Toyota är ett verkligt exempel på att 

ständiga förbättringar bidrar till flödeseffektivitet på lång sikt. Dock behöver man 

fundera på hur det ska komma att fungera i en miljö som handlar om tjänsteproduktion 

istället för traditionell produktion och hur det kan anpassas till Scania ITs verksamhet. I 

intervjuerna var det tydligt att viljan och förståelsen för ständiga förbättringar finns, 

men att tiden inte alltid finns i praktiken. Ofta verkar långsiktigt förbättringsarbete 

prioriteras bort i förmån för det som ska levereras på kort sikt.  För att lyckas med 

ständiga förbättringar på lång sikt ska förbättringarna kunna realiseras på ett värdefullt 

sätt genom att nyttan med den nya kunskapen blir synlig. Det innebär att man 

regelbundet måste reflektera och återkoppla för att förstå värdet av förbättringen. För att 

ständiga förbättringar på lång sikt ska fungera i hela verksamheten är det dessutom 

viktigt att lärandet sker på olika nivåer i verksamheten och att dessa är sammanlänkade 

så att ny kunskap sprids. Detta innebär återigen att Management spelar en viktig roll då 

det är Managements ansvar att koordinera och samordna arbetet inom verksamheten. 

Om Scania IT vill sträva mot flödeseffektivitet på lång sikt är det högst relevant att 

Management på alla nivåer är tydlig med att ständiga förbättringar prioriteras i syfte att 

främja en lärande organisation.  Hypotes 2 anses relevant och följande slutsatser kan 

dras: 

 För att lyckas skapa högpresterande team krävs ett ständigt lärande och ett 

kontinuerligt förbättringsarbete. 

 Förbättringarna ska kunna realiseras på ett värdefullt sätt genom att nyttan med 

den nya kunskapen blir synlig. 

 Lärandet ska ske på olika nivåer i verksamheten för att främja ständiga 

förbättringar på lång sikt. 

 Tid för ständiga förbättringar ska prioriteras och avsättas i det dagliga arbetet. 
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6.3.3 HYPOTES 3 

Management ska representera verksamhetens värderingar och principer och leda 

därefter 

Liker (2009) beskriver en av Toyotas principer som handlar om att utveckla ledare som 

verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och som lär ut den till andra. En 

viktigt del i Toyotas filosofi är att alltid hitta roten till problemet. För att kunna göra det 

är det nödvändigt att ledarna förstår hur arbetet på verkstadsgolvet verkligen går till. 

Enligt The Toyota Way kommer ett ytligt intryck av en aktuell situation leda till 

ineffektiva beslut och bristande ledarskap. Toyota förväntar sig att ledarna lär sina 

underordnade The Toyota Way och därmed själva förstår och lever enligt filosofin. 

Kaufmann och Kaufmann (2009) menar på att hur stark en kultur är beror på hur djupt 

värderingarna är förankrade i medarbetarna samt hur betydelsen av kulturen har 

utvecklats under en längre tid. En kultur utvecklas genom samspelet mellan 

medarbetarna, Management och den yttre miljön. Tydliga värderingar och principer från 

Management är avgörande för att medarbetarna ska identifiera sig med dessa.  

Från många av intervjuerna med Managementperspektiv framkom det att en väsentlig 

del av ledarskapet handlar om att själv föregå med gott exempel och leva som man lär. 

Många ansåg att ledarskapet bör vara coachande och att Management ska vara en 

visionär som speglar organisationens värderingar och principer. En av cheferna på 

Scania IT värderade detta väldigt högt och reflekterade dagligen kring sin roll som chef 

och hur han agerar mot sina team i syfte att föregå med gott exempel. Han ansåg att det 

är hans uppgift som chef att förmedla verksamhetens kultur och värderingar.  

Enligt litteraturen är det genomgående att en ledare själv måste förstå och representera 

det som lärs ut till medarbetarna. I en ledarroll är man på olika sätt en förebild för de 

man leder. För att lyckas förmedla verksamhetens värderingar och principer till sina 

medarbetare är det viktigt att dessa bryts ner på olika nivåer så att alla förstår vad de 

innebär. Detta kan exempelvis ske genom att visualisera, stimulera och förtydliga 

samtidigt som det är viktigt att ta tillvara på den respons som fås från medarbetarna. 

Detta ställer krav på Management som person då alla inte besitter denna förmåga. I 

större organisationer förekommer det ofta att ledare rekryteras nerifrån eftersom de har 

visat prov på särskild kunskap och erfarenhet. Det betyder dock inte att man har de 

ledaregenskaper som krävs för att förmedla verksamhetens värderingar och principer. 

Det kan därför konstateras att det är viktigt att Management består av rätt person samt 

att denne funderar och reflekterar kring sina egna värderingar och principer och hur väl 

de själva speglar organisationen i syfte att främja en lärande organisation. Hypotes 3 

anses relevant och följande slutsatser kan dras: 

 Management ska vara en visionär som speglar organisationens värderingar och 

principer. 

 Det är viktigt att Management består av rätt personer. 

 Management ska vara en förebild. 
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 För att alla ska förstå verksamhetens värderingar och principer bör dessa brytas 

ner på en nivå som alla förstår. 

6.3.4 HYPOTES 4 

Management ska vara en del av teamet 

Som beskrivits under hypotes 3 handlar en av Toyotas principer enligt Liker (2009) om 

att utveckla ledare som förstår arbetet genom att gå och se och hitta roten till problemet. 

För att kunna göra det är det nödvändigt att ledarna förstår hur arbetet i praktiken 

verkligen går till. I metoden Scrum menar Björkholm & Brattberg (2010) att 

Scrummastern fungerar som teamets lagkapten och ser till att teamet kan jobba 

strukturerat, effektivt och ostört. Denne ser även till att teamet följer den förbestämda 

processen samt ser till att problem blir synliga i syfte att kunna lösa dessa tillsammans. 

Typsikt för det Agila arbetssättet enligt Cohn (2010) är ett Management som agerar som 

en coach och röjer hinder för sina team.  

Det har framkommit under intervjuerna att Management förväntas använda ett 

coachande ledarskap för att underlätta för teamets arbete. Många ansåg att Management 

bör vara mer delaktig i teamet för att förstå hur arbetet går till. Exempelvis använde ett 

av teamen från ett annat företag en annorlunda rollfördelning då gruppchefen var 

Scrummaster i båda sina team. Det tyckte både Management och team i detta fall var en 

bra lösning som gjorde att Management kunde förstå arbetet och bidra på bästa sätt för 

teamets bästa.  

Genom att Management är en del av teamet ökar förståelsen för det dagliga arbetet och 

möjligheterna ökar för Management att hjälpa, stötta och guida teamet i rätt riktning. 

Detta kan kopplas ihop med att Management ska vara en vägledare som visualiserar 

målbild och riktning, men samtidigt vara ett stöd som underlättar för teamet i sitt 

dagliga arbete. Däremot kan det vara svårt för Management att vara en del av flera team 

samtidigt. Det sägs i litteraturen att en bra ledare ska vara både en visionär, kunnig inom 

området samt ha en coachande förmåga. Att besitta alla dessa förmågor kan ses som ett 

ideal som sällan existerar i verkligheten. Beroende på teamets utveckling och mognad, 

arbetsuppgift och erfarenhet krävs olika mycket av dessa förmågor hos en ledare för att 

teamet ska fungera så bra som möjligt. Dels är det viktigt att förstå vilken fas teamet är i 

och anpassa ledarskapet därefter. Det är också viktigt att se till hela verksamhetens mål 

och visioner för att få en gemensam riktning på arbetet. Det innebär återigen att 

Management måste bidra med ett utifrånperspektiv så att teamet vägleds i rätt riktning.  

Sammanfattningsvis är det en avvägning som Management måste göra för att hitta 

balansen mellan att både förstå vad teamet gör och veta vilken riktning teamet ska ledas 

i. Hypotes 4 anses inte tillräckligt relevant då det inte alltid fungerar i praktiken och 

inga slutsatser dras.  
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6.3.5 HYPOTES 5 

Team ska vara fasta och sitta tillsammans för att främja personliga möten 

Många studier och undersökningar har gjorts på grupputveckling och den generella 

slutsatsen är att grupper utvecklas med tiden i olika stadium. Wheelan (2010) 

presenterar i kapitel 3.3.4 en modell på grupputveckling som bygger på fyra stadier; 

tillhörighet, konflikter, tillit och struktur samt arbete och avkoppling. Enligt Wheelan 

(2010) har studier visat att upp till 90 procent av alla grupper har svårt att prestera 

eftersom de inte når det fjärde stadiet. För att grupper ska nå det sista stadiet och bli ett 

högpresterande team krävs tid och uthållighet vilket talar för att team bör vara fasta. 

Björkholm och Brattberg (2010) menar att det Agila arbetssättet främjar fasta team för 

att bygga en bra gruppdynamik som håller över tid. Fördelarna enligt Kaufmann och 

Kaufmann (2009) med personliga möten är att många kommunikationsbarriärer kan 

undvikas. Personliga möten gör situationen personligt anpassad, mycket information 

kan åstadkommas och det ger möjlighet till direkt återkoppling. Dessutom är det en 

tvåvägskommunikation till skillnad från e-post som bara är envägskommunikation. Den 

ickeverbala kommunikationen blir mycket tydligare vid personliga möten än vid 

exempelvis telefonsamtal.  

Genomgående för i stort sett alla intervjuer var en önskan och åsikt om att team bör vara 

fasta. Vissa av intervjupersonerna arbetade i eller med fasta team och såg bara fördelar 

med det. Andra som inte arbetade i eller med fasta team ville gärna göra det men på 

grund av olika anledningar var det inte möjligt i dagsläget. Många värdesatte 

möjligheten att sitta lokaliserade tillsammans då det främjade och underlättade den 

dagliga kommunikationen. Det påverkade framförallt förmågan att arbeta Agilt då 

kunskapsutbytet underlättades. Vissa ansåg även att hela projekt bör vara samlade på 

samma plats för att underlätta för kunskapsutbyte mellan team men också för att öka 

förståelsen för helheten och de beroenden varje team har. Ett av teamen inom Scania IT 

satt lokaliserade i två olika länder vilket de ansåg påverkade kommunikationen 

väsentligt då det fanns både språkliga och kulturella barriärer som försvårade det 

dagliga arbetet.  

I teori är det en självklarhet att team ska vara fasta för att nå den högpresterande nivån 

som många organisationer strävar efter. Personliga möten gör att tillhörigheten i teamet 

ökar och därmed engagemanget för arbetet och anses väsentligt i detta fall. Intervjuerna 

var eniga om att fasta team med blandad kompetens är att föredra. I praktiken kan det 

däremot vara olika förutsättningar som påverkar möjligheten till fasta team lokaliserade 

på samma plats. I vissa fall är specialistkunskap svår att både erhålla och dela vidare på 

grund av organisationens komplexitet. Detta gör att en sådan resurs inte bör sitta i ett 

team utan som resurs i flera. Variation och bredd i uppgiften kan också försvåra 

möjligheten att sitta tillsammans. Genom att sitta i fasta team ökar kunskapsutbytet 

inom team men försvårar för kunskapsspridningen mellan team och den övriga 

verksamheten. Breddkunskapen ökar men på bekostnad av specialistkunskapen 

eftersom den inte får samma möjlighet att utvecklas. Genom att flytta resurser och 

kompetens mellan team maximeras resursen och resurseffektivitet kan uppnås. Genom 
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att istället samla olika kompetens i ett och samma team skapas förutsättningar för att 

uppnå flödeseffektivitet. Fasta team är dessutom en förutsättning för metoden Scrum 

eftersom den bygger på korta iterationer och nära samarbete i teamet. När det gäller 

utvecklingsarbete är ingen uppgift den andra lik vilket gör det kritiskt med korta 

iterationer och snabb återkoppling i teamet. Eftersom Scania ITs mål är att bli en mer 

flödeseffektiv verksamhet bör detta uppmärksammas. Författarna anser att så som 

Scania IT är organiserat idag inte främjar flödeseffektivitet eftersom resurser i dagsläget 

optimeras i flera team. För att öka flödeseffektiviteten bör Management främja fasta 

team. Hypotes 5 anses dock inte tillräckligt relevant då det inte alltid fungerar i 

praktiken och inga slutsatser dras. 

6.3.6 HYPOTES 6 

Management ska införa ständiga förbättringar i det dagliga arbetet  

Enligt Liker (2009) är det centralt inom Toyota att utveckla en lärande organisation 

genom att ständigt reflektera och förbättra. Att bygga en lärande organisation är inget 

som kan göras under en dag utan är ett långsiktigt projekt. En lärande organisation som 

vill vara effektiv ser alltid till att följa upp för att se om de åtgärder man har drivit 

igenom ger de resultat man hoppades på. Liker (2009) menar också att det är människan 

som driver fram ständiga förbättringar och som i sin tur ser till att verksamheten hela 

tiden utvecklas. För att människan ska känna sig utmanad och motiverad till att prestera 

anser Toyota att man bör sätta utmanade men möjliga mål och mäta hur man närmar sig 

dessa. Modig och Åhlström (2011) sammanfattar Toyotas lista för hur man ska jobba 

med ständiga förbättringar genom att belysa att utmana medarbetarna samt att gå och se 

med egna ögon så att roten till problemet kan hittas. Appelo (2011) menar att snabb 

feedback och korta leveranscykler bidrar till ständiga förbättringar både för processerna 

men framförallt för kundnyttan. 

I intervjuerna var det tydligt att många önskar att de finns avsatt tid för ständiga 

förbättringar och tid för att utveckla sig själv. De ansåg att detta är något som borde 

finnas inplanerat i det dagliga arbetet. De tryckte på vikten av att hela tiden dela 

kunskapen inom teamet men även till andra team. De ansåg att stöd behövdes från 

Management för att detta skulle ske. Ett av teamen inom Scania IT hade hämtat 

inspiration från produktion och använde RTM, Real Time Management, i deras dagliga 

arbete. RTM innebär att man avsätter en kort tid, ca fem minuter varje dag, åt att 

identifiera potentiella förbättringar eller problem som de stöter på i det dagliga arbetet. 

Dessa skrivs upp på post-it lappar som sätts upp på en särskild plats, för att senare 

diskutera dessa på avsatt möte i slutet av varje vecka. På så sätt kunde småproblem som 

uppstod direkt åtgärdas och uppmärksammas för att förhindra att de uppstår igen samt 

för att kontinuerligt förbättra arbetssätt och metoder.  

Det kan konstateras att ständiga förbättringar är en långsiktig vision som ska ingå i det 

dagliga arbetet. Det är en långsiktig process som måste anpassas till den aktuella 

situationen och till den miljö som verksamheten verkar i. Detta för att rätt förbättringar 

ska kunna identifieras i rätt tid vilket ställer krav på uppföljning av förbättringarna. Ett 
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vanligt misstag som ofta uppstår efter implementering av en förbättring är att man 

känner sig nöjd och förbättringsarbetet stannar upp. I Scania ITs fall ingår ständiga 

förbättringar i den långsiktiga visionen och visualiseras i deras egen version av 

Toyotahuset. Däremot bör man ställa sig frågande inför om detta verkligen praktiseras i 

det dagliga arbetet och om det bidrar till den lärande processen på lång sikt. Hur 

uppföljs förbättringarna? Hur vet man att rätt förbättringar görs? Dessa frågor anser 

författarna att Scania IT bör belysa och diskutera för att utveckla och förbättra 

förbättringsarbetet. Hypotes 6 anses relevant och följande slutsatser kan dras: 

 Ständiga förbättringar är en långsiktig vision som ska ingå i det dagliga arbetet 

 Ständiga förbättringar är en långsiktig process som måste anpassas till den 

aktuella situationen och till den miljö som verksamheten verkar i 

 Ständiga förbättringar ska följas upp för att se om de åtgärder som drivits 

igenom ger de resultat man hoppades på genom att reflektera och utvärdera 

 Utmana team och individer i det dagliga arbetet för att driva fram kreativa idéer 

och lösningar 

6.3.7 HYPOTES 7 

Management ska ge tydliga ramar för processer med valmöjligheter inom dessa 

Modig och Åhlström (2011) menar att grundstenen i flödeseffektivitet är processer 

eftersom det är där flödeseffektivitet uppstår. En process beskrivs som en sekvens av 

ömsesidigt beroende aktiviteter som i varje steg behöver en eller fler resurser för att 

omvandla input till output. Input kan vara material, data och komponenter som förädlas 

i processen till outputs i form av färdiga produkter (WebFinance, 2013b). Det innebär 

att en process kan innefatta flera team och projekt vars arbete måste koordineras. Liker 

(2009) tar upp en av Toyotas principer som handlar om att använda standardiserade 

arbetssätt för ständiga förbättringar och personalens delaktighet. Standardiserade 

arbetssätt är en nyckelfaktor för att säkerställa kvalitet. Det komplicerade med att införa 

standardiserade arbetssätt är att hitta balansen mellan att ge medarbetarna bestämda 

riktlinjer att följa, och att ge dem den frihet som krävs för att hitta förbättringar och 

samtidigt kunna vara kreativa. Detta för att kunna nå upp till utmanande mål för 

kostnader, kvalitet och leveranstid.  Nyckeln till att lyckas med en sådan balans är både 

i hur dessa standarder är skrivna och vilka det är som utvecklar dessa. Poppendieck och 

Poppendieck (2007) menar att mjukvaruutveckling är en typ av produktutveckling där 

hela utvecklingsprocessen är en innovativ process som hela tiden förändras på grund av 

förändrade krav och behov från kunden. Arbetet är iterativt vilket kräver flexibilitet för 

utförandet eftersom den ena inte är den andra lik.  

Både team och Management har i intervjuerna betonat vikten av tydliga ramar för 

processer. Samtidigt menar de att problemet idag är att processerna är för stela och 

omfattande och därför inte alltid efterföljs. Tydliga och enkla ramverk efterfrågas 

generellt i intervjuerna för att underlätta både för det dagliga arbetet men även för att 
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underlätta samarbetet mellan olika team och de man är beroende av i flödet. Många såg 

en svårighet och utmaning i att skapa tydliga men flexibla processer.  

Problemet med att införa standardiserade arbetssätt är svårigheten att hitta balansen 

mellan att ha bestämda riktlinjer och att ge frihet till medarbetarna. De standarder som 

väljs måste vara så pass konkreta att de kan användas som vägledning men ändå så pass 

generella att flexibilitet möjliggörs. För att komma fram till användbara standardiserade 

arbetsätt är det viktigt att medarbetarna involveras i processen eftersom det är de som 

utför det dagliga arbetet. Detta gör även att de känner sig mer delaktiga vilket medför 

bättre självförtroende och motiveras till att fortsätta utveckla sitt arbete. I traditionell 

produktion som Lean härstammar från strävar man mot att producera exakt samma sak 

varje gång med låg variation. Det skiljer sig från en tjänsteorganisation där kreativitet 

och variation istället bör främjas för att fortsätta hitta nya innovationer och lösningar.  

Detta gör att de standardiserade arbetssätten måste vara flexibla och enkla för att vara 

anpassade till en tjänsteorganisation. Det bidrar även till att verksamheten och dess 

flöden strävar mot samma mål. Detta anser författarna är den största utmaningen för en 

stor organisation som strävar mot flödeseffektivitet. Författarna anser därför att hypotes 

7 styrks av litteratur då standardiserade arbetssätt är en förutsättning för att uppnå 

flödeseffektivitet, följande slutsatser kan dras: 

 Hitta balans mellan strikta procedurer och möjlighet till kreativitet genom att 

välja standarder som är tillräckligt konkreta att de kan användas som vägledning 

men ändå generella så att flexibilitet möjliggörs 

 De standardiserade arbetssätten måste vara flexibla och enkla för att kunna 

anpassas till en utvecklingsmiljö 

 Den största utmaningen för en stor organisation som strävar mot 

flödeseffektivitet 

 Medarbetarna ska involveras i utformningen av processer  

6.3.8 HYPOTES 8 

Management ska lita på team och ge dem ansvar 

För att utveckla individer i en lärande organisation menar Liker (2009) att det handlar 

om att respektera varandra och lita på att medarbetarna sköter sitt jobb. Det är en 

förutsättning för en framgångsrik verksamhet.  För att bli ett högpresterande team krävs 

det enligt Cohn (2010) att alla främjar ett ständigt lärande så att kunskap kan delas inom 

teamet. Genom att involvera medarbetarna i flera aktiviteter och ge dem ansvar ökar 

engagemanget i teamet.  

I flera av intervjuerna har det framkommit en önskan om att mer ansvar bör ges till 

teamet. Dels för att öka engagemanget och dels för att främja de Agila arbetsätten.  En 

av de externa konsulter som intervjuats anser att detta är fundamentalt för att 

flödeseffektivitet ska uppstå i en verksamhet. En annan extern konsult menar på att med 

frihet kommer ansvar.  
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För att kunna ta ansvar måste teamet få befogenheter att utföra arbetet som de tilldelat. 

Exempelvis måste teamet själva kunna beställa en programvara som behövs för att 

kunna tillgodose kundens behov om det är teamets ansvar. Ju mer ansvar ett team får 

desto mer delaktiga känner de sig eftersom de får möjlighet att påverka sitt eget arbete. 

Det ökar motivationen och engagemanget till att göra ett bra jobb vilket i sin tur bidrar 

till att man kan producera snabbare med de resurser som finns tillgängliga. Det behöver 

dock inte betyda att rätt saker produceras eftersom det inte har någon direkt påverkan på 

flödeseffektiviteten. För att veta vad som är rätt saker behövs en tydlig vision och 

målbild. Som tidigare konstaterat ska Management göra detta tydligt för teamen så att 

en gemensam syn skapas. Det innebär att allt ansvar inte kan ligga på teamen. För 

mycket ansvar kan försvåra arbetet eftersom fokus då inte läggs på rätt saker. Däremot 

när det gäller det dagliga arbetet och det som ska levereras så anser författarna ändå att 

mer ansvar bör ges till teamet för att främja motivationen och engagemanget. Det är 

därför viktigt att definiera vem som är ansvarig för vad och vad som förväntas. 

Författarna anser dessutom att fasta team är en viktig förutsättning för att de ska kunna 

ta mer ansvar. Hypotes 8 anses inte tillräckligt relevant och inga slutsatser dras. 

6.3.9 HYPOTES 9 

Kunden ska involveras tidigt i utvecklingsarbetet 

Haverblad (2006) menar att det är viktigt att fokusera på hela företagets slutkund i syfte 

att leverera bästa möjliga slutprodukt. För att detta ska uppnås är samspel och 

samverkan i fokus för att dela samma strategi och mål, minska risker, lyckas med IT-

relaterade projekt, realisera värde samt för att kunna prioritera och koordinera. För att 

möjliggöra detta krävs etablerade relationer, processer och rutiner samt tydliga roller, 

ansvar och befogenheter. Kurtén (2009) menar att IT och kunden måste vara anpassade 

till varandra för att uppnå kundnytta. För att kunna ha en erfaren integration krävs 

välfungerande och gärna informella kommunikationskanaler mellan de två. Enligt 

Modig och Åhlström (2011) innebär en flödeseffektiv affärsstrategi ett kundfokuserat 

perspektiv. Att effektivt utnyttja resurser är viktigt för hög lönsamhet, samtidigt som det 

är viktigt att möta kundens behov på ett effektivt sätt under hela flödets gång. Enligt 

Björkholm och Brattberg (2010) ska samarbete med kunden värderas samt att agera på 

förändringar i syfte att tillfredställa kundens behov så bra som möjligt. För att detta ska 

vara möjligt i en miljö i ständig och snabb förändrig krävs det att kunden är delaktig 

redan från dess att behovet har uppstått. Liker (2009) menar att för att identifiera ett 

flöde i en teknik- och tjänsteorganisation, är första steget att identifiera slutkunden i 

processen och hur man ska tillgodose kundens behov på bästa sätt. 

I intervjuerna betonades vikten av att involvera kunden tidigt i utvecklingsprocessen för 

att skapa ett nära samarbete så att snabb feedback kan erhållas. Närhet till kunden och 

direkt kommunikation bidrog enligt de intervjuade till möjlighet att utarbeta produkten 

tillsammans för att uppnå bästa möjliga kundnytta.  

Genom att involvera kunden i utvecklingsarbetet byggs ett bättre och närmare 

samarbete som förenklar kommunikationen. Ett nära samarbete gör det möjligt med 
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tvåvägskommunikation vilket ses som det effektivaste sättet att utbyta information 

eftersom det ger möjlighet till snabb och direkt återkoppling. Genom att ha snabb 

återkoppling kan teamet visa kunden en prototyp för att demonstrera och få snabb 

respons om man uppfyller de krav som kunden har ställt. Att identifiera kunden kan 

dock vara svårt eftersom det inte alltid finns en tydlig koppling mellan slutanvändare 

och utvecklarna. Slutanvändaren definieras inte alltid som kund vilket dessutom kan 

försvåra identifieringen av det behov som ska tillfredställas. Samtidigt kan det vara 

svårt att involvera slutanvändaren eftersom denne inte alltid är medveten om de övriga 

krav som ställs på produkten. Det som utmärker flödeseffektivitet är mätningen av 

kundens upplevda nöjdhet. Snabb återkoppling gör detta möjligt då arbetet justeras efter 

ändrat behov. Genom att göra rätt saker blir arbetet mer effektivt. Det kan konstateras 

att det är högst relevant att involvera kunden i utvecklingsarbetet vilket styrker hypotes 

9 och följande slutsatser kan dras: 

 Viktigt att fokusera på hela företagets slutkund i syfte att leverera bästa möjliga 

slutprodukt. 

 Ett nära samarbete med kund under hela flödets gång är en förutsättning för 

flödeseffektivitet. 

 Verksamheten och kunden ska vara anpassade till varandra för att uppnå 

kundnytta. 

 Kunden ska vara delaktig från det att ett behov uppstår. 

6.3.10 HYPOTES 10 

Team ska kunna påverka tidsram, krav och budget 

Enligt Björkholm och Brattberg (2010) fokuserar Agile Software Development på 

människor och team, snabba leveranser av högkvalitativa releaser, tätt kundsamarbete 

samt flexibilitet för förändringar. Detta ska ske med minimal initial planering och 

arbetet ska planeras löpande utefter de behov och krav som uppstår under processens 

gång. Haverblad (2006) menar att ett problem med IT är att användarna inte är 

tillräckligt involverade i utvecklingen och är därför ofta missnöjda med IT-tjänsterna då 

det inte levereras i tid, inom budget och inte heller med den funktionalitet som 

förväntats. Enligt Kurtén (2009) är det största problemet idag kommunikationen mellan 

kund och IT. Detta visar på att ett tätare och mer integrerat samarbete borde främja 

kundnöjdheten, vilket i detta sammanhang borde betyda att teamen är de som levererar 

och då  borde kunna få påverka tidsram, krav och budget.  

Som nämnts under hypotes 9 var det genomgående i intervjuerna att ett nära samarbete 

med kunden under hela processen är högst relevant för att uppnå bästa möjliga 

kundnytta. Dock visade det sig att team sällan får påverka tidsram, krav och budget 

vilket de ansåg vara en nackdel då det försvårade möjligheten att uppnå och överträffa 

kundens behov. Exempelvis ville vissa team vara med och påverka vad som levereras i 

varje sprint och ge olika förslag som kunden sedan får välja mellan.   
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I praktiken är det en omöjlighet att team ska kunna påverka tidsram, krav och budget. 

Minst en av dessa parametrar är oftast fast och prioriteras av kunden. Dock bör teamen 

kunna vara med och påverka någon av parametrarna och för att kunna tillfredställa 

kundens behov på bästa sätt. För att detta ska vara möjligt krävs ett nära samarbete med 

kunden som påstås i hypotes 9. Hypotes 10 anses inte tillräckligt relevant eftersom det 

inte är möjligt i praktiken och inga slutsatser dras. 
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7 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits från analyen av resultatet. 

Examensarbetets frågeställningar besvaras varefter rekommendationer ges till Scania 

IT följt av rekommendationer för fortsatt arbete.     

7.1 SLUTSATSER 
Examensarbetets två frågeställningar kommer att besvaras i turordning. Den första 

frågeställningen är en teoretisk fråga som ligger till grund för att kunna besvara den 

andra frågan. Den andra frågan anses vara examensarbetets huvudsakliga frågeställning.  

7.1.1 VAD INNEBÄR EN FLÖDESEFFEKTIV IT-VERKSAMHET OCH HUR SKILJER DET 

SIG FRÅN EN RESURSEFFEKTIV IT-VERKSAMHET? 

Slutsatsen för denna frågeställning grundar sig främst i litteraturstudien. För att förstå 

vad en flödeseffektiv IT-verksamhet är och hur det skiljer sig från en resurseffektiv IT-

verksamhet beskrivs först ett allmänt exempel. Ett problem uppstår genom att en 

användares dator inte fungerar. Användaren i detta fall är nu kunden som har ett behov 

som behöver tillgodoses. I en resurseffektiv IT-verksamhet får kunden själv ringa runt 

och ta reda på vem som kan lösa problemet. När väl kunden får tag på rätt person kan 

problemet lösas och behovet tillgodoses. Nackdelen är att detta kan ta lång tid och att 

kunden kan uppleva irritation och stress under tiden. I en flödeseffektiv IT-verksamhet 

kan kunden ringa till en support som direkt förstår vad behovet är och som vet vilken 

resurs som behövs för att tillgodose behovet. Fördelen är att kunden sparar tid eftersom 

behovet tillgodoses direkt och kunden besparas irritation. Kunden är nöjd. Tabell 17 

tydliggör skillnaderna mellan resurseffektivitet och flödeseffektivitet.  

 Resurseffektivitet Flödeseffektivitet 

Verksamhetsfokus Resurs/funktion Kund/ärende 

Mål Optimera resurser Tillgodose behovet 

Antal kontakter för kund Flera En 

Krav på kund Veta vilka resurser som behövs 

för att tillgodose behovet 

Beskriva behov 

Krav på leverantör Endast kunskap om sin egna 

resurs = Ingen helhetssyn 

Förstå behovet och veta vilken 

resurs som behövs för att 

tillgodose behovet = Helhetssyn  

Ansvar för kundens nöjdhet Ingen Leverantör  

Genomloppstid 1 timme 10 min 

 

TABELL 17  - SKILLNADER RESURS- OCH FLÖDESEFFEKTIVITET 
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Den största skillnaden mellan resurseffektivitet och flödeseffektivitet ligger i 

verksamhetens fokus och strategi. En resurseffektiv verksamhet fokuserar på att utnyttja 

sina resurser till 100 procent vilket sker på bekostnad av ett effektivt flöde. Desto mer 

resurseffektiva de individuella delarna är, desto mer komplext blir det att skapa ett 

effektivt flöde. En flödeseffektiv verksamhet sker på bekostnad av ett effektivt 

resursutnyttjande eftersom resurser endast utnyttjas då det finns ett behov att 

tillfredställa. Flödeseffektivitet innebär att möta kundens behov på ett effektivt sätt. För 

att säkerställa detta ska kundens upplevda nöjdhet från det att behovet har uppstått tills 

dess att det har tillgodosetts mätas. För att uppnå flödeseffektivitet ska flödet 

däremellan optimeras genom att identifiera de värdeskapande aktiviteterna. En 

värdeskapande aktivitet skapar värde för enheten som förs framåt i flödet. Med andra 

ord är flödeseffektivitet summan av värdeskapande aktiviteter i relation till 

genomloppstiden. Lean är en verksamhetsstrategi för att uppnå flödeseffektivitet och 

fokuserar på att ständigt reducera slöseri genom att utveckla processer baserat på 

värderingar och principer. I figur 16 nedan visualiseras skillnaden mellan 

resurseffektivitet och flödeseffektivitet ur kundens perspektiv. För att uppnå 

resurseffektivitet maximeras varje resurs till 100 % på bekostnad av att kunden får 

vänta. För att uppnå flödeseffektivitet fokuserar man på att tillgodose kundens behov så 

snabbt som möjligt på bekostnad av beläggningen av resurserna. Vilken strategi som är 

mest lönsam beror på hur kundens tid värderas.  

 

 

 

 

 

FIGUR 16  - RESURSEFFEKTIVITET VS FLÖDESEFFEKTIVITET 
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Dock är det skillnad mellan traditionell produktion och tjänsteproduktion. I traditionell 

produktion som Lean härstammar från strävar man mot att producera exakt samma sak 

varje gång med låg variation. Det skiljer sig från en tjänsteorganisation där kreativitet 

och variation istället ska främjas för att fortsätta hitta nya innovationer och lösningar.  

För att kartlägga ett flöde i en tjänsteorganisation måste man först identifiera kunden 

och värdet, därefter kan man kartlägga processen som tillför värde för kunden. Detta är 

en förutsättning för en flödeseffektiv IT-verksamhet.  

Sammanfattningsvis innebär en flödeseffektiv IT-verksamhet ett fokus på att möta 

kundens behov på ett så effektivt sätt som möjligt genom att identifiera de 

värdeskapande aktiviteterna i flödet.  

7.1.2 HUR SKA MANAGEMENT AGERA I EN FLÖDESEFFEKTIV IT-VERKSAMHET SÅ 

ATT TEAM BIDRAR TILL FLÖDESEFFEKTIVITET?  

Slutsatsen för denna frågeställning grundar sig i analysen av resultatet från intervjuerna 

samt slutsatsen av den föregående frågeställningen. Från analysen av resultatet har 

följande punkter varit genomgående: 

 Helhetssyn 

 Ständiga förbättringar 

 Kontinuerligt lärande 

 Standardiserade arbetssätt 

 Kultur 

 Kundfokus  

Dessa genomgående punkter har gemensamt att de måste genomsyra hela verksamheten 

för att skapa förutsättningar för flödeseffektivitet. Författarna har kommit fram till att 

Management i en verksamhet generellt kan delas in i tre olika nivåer; strategisk, taktisk 

och operativ, se figur 17.  

 

FIGUR 17  - MANAGEMENT PÅ OLIKA NIVÅER 
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 Strategisk nivå – Strategisk styrning i form av vilken nytta organisationen ska ge 

sin omgivning. Detta kan avse på vilken marknad man ska agera samt vad man 

ska producera, exempelvis ”Transportmarknaden skall erbjudas lastbilar med 

inbyggda system som kan ge stöd vid optimering av transporter”.  

 Taktisk nivå – På den taktiska nivån inom IT kan man bryta ner de strategiska 

målen till att lastbilarna ska ha en onlinekontakt med varandra samt till en 

gemensam central. Vidare ska det i varje lastbil finnas en egen datorkapacitet.  

 Operativ nivå – De strategiska målen bryts ner mer konkreta mål, såsom att man 

ska ha en viss bestämd teknik så att exempelvis lastbilens egna beräkningskraft 

kan ge föraren återkoppling hur mycket drivmedel som förbrukas vid olika sätt 

att köra fordonet. 

För att koppla samman de olika nivåerna med de punkter som varit genomgående under 

analysen, kan följande slutsatser dras:  

 Helhetssyn – Målbild och vision för verksamheten ska skapas tillsammans och 

brytas ner i alla nivåer så att alla ser sin del i flödet och hur man bidrar till 

kundnyttan.  

 Ständiga förbättringar – Förbättringsarbete ska ske på alla nivåer och måste 

anpassas till den aktuella situationen. De åtgärder och förbättringar som införs 

ska följas upp för att säkerställa att rätt förbättringar görs.  

 Kontinuerligt lärande – Kunskap ska spridas mellan alla nivåer för att främja en 

lärande organisation på lång sikt.  

 Standardiserade arbetssätt – Det ska finnas standardiserade arbetssätt som är 

tillräckligt konkreta att de kan användas som vägledning men ändå generella så 

att flexibilitet möjliggörs. Genom att involvera medarbetarna och Management 

på alla nivåer vid utformningen av processer blir de användbara i hela 

verksamheten. Syftet med standardiserade arbetssätt är att förpacka kunskap på 

ett strukturerat sätt så att den kan återanvändas.  

 Kultur – Management ska agera som förebild genom att vara en visionär som 

speglar organisationens värderingar och principer. Detta innebär att 

verksamhetens värderingar och principer ska brytas ner till alla nivåer så att alla 

förstår vad de innebär.  

 Kundfokus – Kunden ska identifieras och involveras direkt när behovet uppstår 

och vara delaktig i hela flödet för att säkerställa att kundens behov uppfylls.  
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Figur 18 nedan illustrerar dessa slutsatser i ett sammanhang och hur de bidrar till en 

lärande organisation. Lärandet måste kontinuerligt ske på alla nivåer, samtidigt som 

dessa nivåer måste vara sammanlänkade så att kunskap sprids i hela verksamheten. 

Genom att alla dessa slutsatser sprids genom alla nivåer bidrar det till en 

lärandeorganisation på lång sikt.  

 

 
FIGUR 18  - LÄRANDE ORGANISATION  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att helhetssyn, ständiga förbättringar, 

standardiserade arbetssätt, kultur och kundfokus ska genomsyra hela verksamheten. 

Management ska bryta ner dess innehåll på alla nivåer för att främja en lärande 

organisation som är en förutsättning för flödeseffektivitet.  Management ska agera 

utifrån dessa rekommendationer så att förutsättningar skapas för team att bidra till 

flödeseffektivitet. Slutligen kan det även konstateras att resurseffektivitet för hela 

verksamheten i dess relation med kunden är lika med flödeseffektivitet.   
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7.2 REKOMMENDATIONER FÖR SCANIA IT 
För att Management ska bidra till en flödeseffektiv verksamhet och för att möjliggöra 

för teamen att arbeta effektivt, rekommenderar författarna Scania IT att använda den 

framtagna analysmodellen. Modellen kan ses som ett verktyg och underlag för 

diskussion kring de faktorer som ger förutsättningar för flödeseffektivitet. Följande råd 

för varje framgångsfaktor grundar sig i analysen av resultatet och de observationer som 

författarna gjort under examensarbetets gång: 

  

FIGUR 19  - ANALYSMODELL 
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Helhetssyn: 

 Management ska visa medarbetarna företagets syfte och inriktning genom att 

vägleda och visa. 

 För att team ska kunna göra sitt bästa behöver de förutsättningar så som 

välformulerade och meningsfulla mål så att man förstår hur saker hänger ihop 

och vart man är på väg. 

 För att skapa en gemensam syn över flödet ska vision och målbild arbetas fram 

tillsammans. 

 Genom att tydligt visualisera målbilden minskar behovet för detaljstyrning. 

Kultur: 

 Management ska vara en förebild och visionär som speglar organisationens 

värderingar och principer. 

 Det är viktigt att Management består av rätt person med rätt kompetens. 

 Management ska bryta ner verksamhetens värderingar och principer på en nivå 

så att alla förstår. 

 Management ska främja ett ständigt lärande och ett kontinuerligt 

förbättringsarbete för att skapa högpresterande team. 

 Förbättringarna ska kunna realiseras på ett värdefullt sätt genom att nyttan med 

den nya kunskapen blir synlig. 

 Lärandet ska ske på olika nivåer i verksamheten för att främja ständiga 

förbättringar på lång sikt. 

 Tid för ständiga förbättringar ska prioriteras och avsättas i det dagliga arbetet. 

Struktur: 

 Hitta balans mellan strikta procedurer och möjlighet till kreativitet genom att 

välja standarder som är tillräckligt konkreta att de kan användas som vägledning 

men ändå generella så att flexibilitet möjliggörs. 

 Team ska involveras i utformningen av processer. 

Kompetens och förutsättningar: 

 Ständiga förbättringar är en långsiktig process som måste anpassas till den 

aktuella situationen och till den miljö som verksamheten verkar i. 

 Ständiga förbättringar ska ingå och planeras in i det dagliga arbetet. 

 Ständiga förbättringar ska följas upp för att se om de åtgärder som drivits 

igenom ger de resultat man hoppades på genom att reflektera och utvärdera. 

 Utmana team och individer i det dagliga arbetet för att driva fram kreativa idéer 

och lösningar. 

 Management ska gå och se med egna ögon för att skapa en förståelse för arbetet. 
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Omvärldens krav och behov: 

 Identifiera slutkunden. 

 Fokusera på hela företagets slutkund i syfte att leverera bästa möjliga 

slutprodukt. 

 Verksamheten och kunden ska vara anpassade till varandra för att uppnå 

kundnytta. 

 Kunden ska vara delaktig från det att behovet uppstår till dess att det är 

tillgodosett. 

 Främja tvåvägskommunikation och snabb återkoppling med kund. 

7.3 REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE  
På grund av examensarbetets begränsade tidsram och de övriga avgränsningar som 

gjorts har endast en liten del av vad som skapar förutsättningar för flödeseffektivitet 

undersökts. Författarna har själva valt att fokusera på team och dess roll i 

sammanhanget vilket har utelämnat andra viktiga aspekter som är relevanta för att skapa 

ett effektivt flöde. För att skapa en bättre och tydligare förståelse för hur Management 

ska agera i en flödeseffektiv IT-verksamhet anser författarna att en djupare 

undersökning bör göras. Exempelvis rekommenderas en fallstudie av ett annat företag 

som genomgår samma resa mot en flödeseffektiv verksamhet för att ge konkreta och 

beprövade förslag. Dessutom rekommenderas en fortsatt studie av resultatet av detta 

examensarbete i syfte att finna konkreta råd och riktlinjer för hur Management ska 

agera.   
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Intervjuformulär  
 

Helhetssyn 

Helhetssyn är den förmåga och insikt man har för att förstå den miljö man verkar i. Denna 

skapas genom vilka delar i helheten man interagerar mot och är beroende av. Överblick är 

kunskapen om alla delar och delarnas samverkan sinsemellan och mot omgivningen. För att 

förstå drivkrafterna och restriktionerna måste man veta vilka mål som finns.   

Team   Management 

 

 

 

 

 

Beroenden  Avses de beroenden teamet har mot andra intressenter. Teamet är ofta en del i 

ett större sammanhang som kan liknas vid ett pussel där alla bitar måsta passa 

ihop. För att verksamheten i sin helhet ska kunna leverera en slutprodukt i rätt 

tid, till rätt pris och rätt kvalité är det viktigt att dessa beroenden emellan 

teamen är synliga och koordinerade.   

Överblick Avses helhetsperspektivet över verksamheten. Detta är viktigt för att teamet 

ska ha en förståelse för hur deras pusselbit bidrar till den slutliga produkten och 

vad den slutliga produkten är.  

Målbild Avses de mål och visioner som hela verksamheten har. Enligt teorin är en 

verksamhet en organiserad enhet med visioner och mål för vad den avser 

åstadkomma. För att åstadkomma dessa visioner och mål måste dessa vara 

synliga och kommuniceras i verksamheten från högsta management ner till 

team-nivå.  Exempel på mål och visioner kan vara lönsamhet eller 

marknadsdominans. 

 

 

 

 

 

Beroenden 

Överblick 

Målbild 
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Kriterier Team  Management 

Beroenden  Teamet själva ansvarar för och 

koordinerar dessa beroenden. 

 Management ansvarar för och 

koordinerar teamets beroende 

mot andra. 

Överblick Teamet själva ansvarar för 

överblicken över hela 

verksamheten. 

 Management ansvarar för att 

teamet har en överblick över den 

övriga verksamheten. 

Målbild  Teamet själva ansvarar för att 

förstå och sträva efter hela 

verksamhetens vision och mål.   

 Management ansvarar för att 

teamet ska förstå och sträva efter 

hela verksamhetens vision och 

mål.   

 

Kultur 

Kulturen i en verksamhet är de grundläggande värderingar och antaganden som är knutna till 

verklighetsförståelsen och sättet man gör saker på. Kulturen innefattas av normer för hur man 

bör agera, vilka regler man bör följa, hur kommunikationen sker samt hur konflikter hanteras. 

För att ständigt förbättra kulturen på team-nivå krävs förståelse för grupputvecklingen.  

 

Team   Management 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationskanaler avses de kanaler teamet använder för att kommunicera internt och 

externt, exempelvis via intranät, e-post eller telefon. Det är viktigt för 

att rätt information kommuniceras på rätt sätt.   

Normer avses de skrivna och oskrivna regler som medlemmarna i teamet 

förväntas följa. Dessa kan vara uttalade och outtalade.  Exempel på en 

uttalad norm är att komma i tid till möten. Exempel på en outtalad 

norm är stava rätt i skriftlig kommunikation och dokumentation. Det 

är viktigt att ha tydliga normer så att de anställda vet hur man ska 

uppföra sig och för att kunna utföra ett så bra jobb som möjligt. 

Kommunikationskanaler 

Normer 

Konflikthantering 

Grupputveckling 
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Konflikthantering  avses hur konflikter hanteras i teamet. Det finns både konstruktiva och 

destruktiva konflikter som kräver att medlemmarna i teamet vågar 

möta konflikter för att röja de hinder som kan uppstå i arbetet att lösa 

en uppgift. 

Grupputveckling avses de faser en grupp genomgår med målet att bli ett högpresterande 

team. För att underlätta grupputveckling är det viktigt att både 

Management och teamet känner till de olika faserna samt att de har 

tålamod. För att främja grupputveckling krävs att tid åsätts till detta 

samt att exempelvis anordna kickoffer och work shops samt att främja 

ett öppet och tillåtande klimat.  

 

 

Kriterier Team       Management 

Kommunikationskanaler  Teamet själva ansvarar för att 

upprätta 

kommunikationskanaler och 

välja vilka kanaler som 

används för olika typer av 

information.   

 Management upprättar de 

kommunikationskanaler som 

teamet ska använda. Det är 

också givet vilken kanal som 

används för olika typer av 

information.   

Normer Teamet själva upprättar 

normer. 

 Management upprättar 

teamets normer.   

Konflikthantering  Teamet själva hanterar 

konflikter som uppstår. 

 Management hanterar alla 

konflikter som uppstår i 

teamet. 

Grupputveckling Teamet själva ansvarar för 

grupputvecklingen. 

 Management ansvarar för 

teamets utveckling. 
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Kompetens och förutsättningar  

För att ett team ska kunna lösa uppgifter och problem krävs särskild kompetens och 

förutsättningar. Kompetens bygger på erfarenhet och kunskap och bidrar till förmågan att lösa 

problem. För att finna så många lösningar som möjligt kan mångfald i form av erfarenhet, 

kunskap, bakgrund, ålder och kön vara en förutsättning. Förutsättningar i form av fysiska ting 

krävs för att underlätta teamets arbete. Hur teamet är lokaliserad påverkar även det dagliga 

arbetet och hur arbetet ska struktureras.  

 

Team   Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap Avses den kunskap man besitter för att kunna förstå och beskriva ett 

problem för en annan individ. Oftast kan kunskap knytas till teorin där de 

har uppnåtts genom studier till exempel. Det är viktigt för att teamet 

tillsammans ska kunna lösa uppgiften på bästa sätt.  

Erfarenhet Avses den tidigare erfarenhet som byggts upp genom att man har arbetat 

med en typ av uppgift under en längre tid. Detta kräver ingen teoretisk 

kunskap i sig.  Kunskap och erfarenhet tillsammans bildar kompetens. 

Kunskapen kan besittas av antingen teamet eller management, eller av 

båda parter.  

Mångfald avses den dynamik som existerar i teamet. Den optimala 

sammansättningen är att bygga ett team där medarbetare med olika 

kompetens, bakgrund, kön och ålder representeras för bästa mångfald. 

Det är viktigt att ha en bra mångfald i team då detta främjar kreativitet 

och utveckling, men även för att kunna konkurrera på en global marknad.  

Lokalisering avses hur och var teamet är lokaliserat. Exempelvis om teamet sitter i 

eget rum, samma rum, i samma byggnad eller utspritt i olika länder.  

Fysisk miljö 

Erfarenhet 

Mångfald 

Lokalisering 

Kompetensutveckling 

Kunskap 
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Fysisk miljö  avses arbetsplatsens fysiska miljö i form av tillgång till mötesrum, 

tavlor, skrivare och andra fysiska verktyg som teamet behöver för att 

utföra sitt arbete på bästa sätt.   

Kompetensutveckling avses möjligheten att utveckla sin individuella kompetens i 

teamet. Detta kan exempelvis ske genom egen tid till ständiga 

förbättringar.  

 

 

Kriterier Team  Management 

Kunskap  Teamet har ansvaret för att 

kunskapen finns.   

 Management har ansvaret för 

att kunskapen finns. 

Erfarenhet Teamet har ansvaret för att 

erfarenheten finns. 

 Management har ansvaret för 

att erfarenheten finns. 

Mångfald  Teamet har ansvaret hitta de 

kompetenser som krävs. 

 Management har ansvaret för 

att bygga det optimala teamet.  

Lokalisering  Teamet beslutar själva om man 

vill sitta tillsammans eller inte. 

 Management bestämmer om 

teamet ska sitta tillsammans 

eller på spridda platser. 

Fysisk miljö Teamet har ansvaret för att 

skapa en bra arbetsplats och se 

till att de verktyg som behövs 

finns. 

 Management bestämmer hur 

den fysiska miljön ska se ut. 

Kompetensutveckling Teamet ansvarar själva för den 

individuella 

kompetensutvecklingen. 

 Management ansvarar för 

kompetensutvecklingen i 

teamet.  
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Struktur 

Struktur bidrar till att koordinera och samordna olika individers arbete. Genom att införa 

rutiner och regler ökar chansen att arbetet kommer utföras på samma sätt av olika individer 

och att de uppträder som en sammanfogad grupp. 

 

Team   Management 

 

 

 

 

 

 

Processer avses hur man ska gå tillväga. En process kan vara hjälp till för att beskriva 

hur uppgiften ska utföras. 

Metoder avses hur man ska gå tillväga för att utföra processerna på bästa möjliga sätt. 

Verktyg avses det som används för att stödja de metoder som man har tagit fram för 

att utföra processerna på bästa sätt.   

Arbetsfördelning avses hur arbetet ska fördelas, vem ska dela ut uppgifterna som ska göras 

och vem ska ta den rollen.  

 

Kriterier Team  Management 

Processer  Teamet har ansvaret för vilka 

processer som ska användas. 

 Management har ansvaret för 

vilka processer som ska 

användas. 

Metoder Teamet har ansvaret för vilka 

metoder man ska använda. 

 Management bestämmer vilka 

metoder som ska användas. 

Verktyg  Teamet har ansvaret för vilka 

verktyg som ska användas. 

 Management har bestämt vilka 

verktyg som ska användas. 

Arbetsfördelning  Teamet har ansvaret att fördela 

uppgifterna tillsammans.  

 Management beslutar för vem 

som ska göra vad. 

 

 

Processer 

Verktyg 

Metoder 

Arbetsfördelning 
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Omvärldens krav och behov 

Genom att ha bra kunskap om omvärldens krav och behov så ökar möjligheten för framgång. 

Det gäller att på ett så smidigt sätt kunna förutse och tillgodose behoven från sina kunders 

perspektiv för att kunna vara konkurrenskraftig på dagens marknad. I vissa fall finns ett 

tydligt behov men inga uttalade krav och det blir då utvecklingsteamets uppgift att upprätta de 

krav som krävs för att uppfylla behovet. Tidsram och budget anger omfattning av uppgiften. 

För att veta om kundens krav i form av tid, budget och behov har uppfyllts måste kvalitén 

mätas.  

Team   Management 

 

 

 

 

 

 

Tidsram avses inom vilka tidsramar uppgiften ska utföras och hur den tiden ska vara 

planerad, exempelvis om tiden ska vara fast, flytande eller indelad i sprinter. 

Behov  avses de behov som kan uppstå hos en kund, att man inser någonting som skulle 

kunna förbättras eller som saknas i en verksamhet, eller i en process. Ett behov 

kan även finnas hos kunden då de gäller att försöka tillfredsställa detta behov 

genom att leverera en produkt med hög kvalité. 

Krav avses de kriterier som krävs för att uppfylla ett behov. 

Budget avses den summa teamet har att tillgå till i utvecklingsprojektet.  

Kvalité  avses de mått av kundnöjdhet hos en levererad produkt. 

  

Tidsram 

Behov 

Krav 

Budget 

Kvalité 
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Kriterier Team  Management 

Tidsram  Teamet själva sätter tidsramen 

och planerar tiden.  

 Management sätter tidsramen och 

hur tiden ska planeras.  

Behov Teamet definierar behovet.  Management definierar behovet. 

Krav  Teamet definierar kraven samt 

hur de ska insamlas och 

prioriteras.  

 Management definierar kraven 

samt bestämmer hur de ska 

insamlas och prioriteras. 

Budget  Teamet får fria händer när det 

gäller budget. 

 Management sätter fast budget 

eller ger riktlinjer för teamet att 

följa.  

Kvalité Teamet själva ansvarar för att 

mäta kvalitén.  

 Management ansvarar för att mäta 

kvalitén. 
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Intervju 1:1     

Datum Fredag 22 mars 2013  

Perspektiv Management 

Sammanfattning 

“I serve and coach a group of software developers taking part in the development of SDP3” 

Intervjupersonen är gruppchef för tre fasta utvecklingsteam och är medvetet avgränsade. Han 

beskriver sin roll som chef som coachande där han ger tydliga ramar för vad som förväntas av 

teamet gällande resultat, beteende och kvalitet. Teamen får själva inom dessa ramar styra och 

planera arbetet. Han berättar vidare att han bemannar teamen utifrån tre dimensioner; 

teknikkunskap, personlighet och domänkunskap. Med domänkunskap avses kunskap om 

kunden. Han betonar vikten av kvalitet och menar på att kvalitetsmätning måste ske i teamet 

eftersom dom själva vet vad som är rimligt att mäta för att kunna veta sin aktuella 

leveransprestation. Helhetssynen ansvarar både team och Management för, teamet ansvarar 

för att kräva en förståelse och Management har då som ansvar att förklara varför och 

tydliggöra mål och visioner. Kulturen och dess innehåll kan teamet sköta själva om 

sammanhållningen är bra. Management ska främja ”ansikte mot ansikte” och personliga 

möten samt ett öppet klimat för känslor och möjlighet till att lösa konflikter. Intervjupersonen 

menar på att det är Managements ansvar att främja detta, men att det ska skötas av teamet. Ett 

bra team har själva bra koll på kompetens och förutsättningar anser han, däremot är det hans 

uppgift som gruppchef att se till att teamet besitter de tre tidigare nämnda dimensionerna. Ett 

bra team ser sitt eget behov och det är Management som hjälper till att tillfredställa behovet i 

form av ny kunskap eller mer erfarenhet. Exempel på detta kan vara kurser eller studiebesök. 

Teamet själva ska ansvara för arbetsfördelningen i teamet medan Management ska ansvara för 

att alla i teamet har kunskap om allt, d.v.s. ingen ska vara nyckelperson och sitta med ”single 

source kunskap”. Det kan göra teamet väldigt sårbart vid sjukdom eller liknande.  

 

Nyckel till framgång: 

 Ingen i teamet ska vara nyckelperson och sitta med ”single source kunskap” 

 Teamen ska vara fasta 

 Främja ”ansikte mot ansikte” och personliga möten  

 Kvalitetsmätning bör ske i teamet eftersom dom själva vet vad som är rimligt att mäta 

för att kunna veta sin aktuella leveransprestation. 
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Helhetssyn  

 

Beroenden  

 Både T och M ansvarar för dessa beroenden.  

 

 

Överblick  

 T och M hjälps åt 

 M ansvar för att förklarar varför  

 

 

Målbild   

 M ansvar 

 T ansvarar för att kräva förståelse  

 T ansvarar för att sätta upp interna mål, ”teamets målbild” 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kultur 

Kommunikationskanaler 

 M främjar ansikte mot ansikte, personliga möten  

 

 

Normer 

 T och M har båda ansvar 

 M främjar ett öppet klimat där man pratar känslor 

 

 

Konflikthantering 

 Ska i första hand skötas inom teamet, om inte det går är det M ansvar att stödja  

 M ansvarar för att teamet ska lära sig av konflikter  

 Om det inte går att lösa inom teamet  

 

Sammanfattningsvis menar inervjupersonen på att bra team sköter alla dessa punkter själva, 

men att det är managerns ansvar att föra in dessa ”normer”. Om teamet har en bra 

sammanhållning sköter de alla punkter själva. Om sammanhållningen är dålig får 

Management sköta dessa punkter till dess att teamet har förbättrat sammanhållningen.  

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 M ska se till att kunskap odlas i teamen.  

 

 

Erfarenhet 

 

 

Mångfald 

 

 

Lokalisering 

 M ger riktlinjer om att teamet ska sitta tillsammans  

 T kräver ofta att sitta tillsammans 

 

 

Fysisk miljö 

 Detta blir ett stort irritationsmoment i teamet om det inte funkar som det ska.  

 

 

Kompetensutveckling 

 T brukar oftast se sitt eget behov 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 

 

Verktyg 

 

 

Metoder 

 

 

Arbetsfördelning 

 T ansvarar för arbetsfördelningen själva  

 M ansvarar för att alla har kunskap om allt i teamet, ingen ska vara nyckelperson och 

sitta med ”single source kunskap” 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Omvärldens krav och behov 

Tidsram 

 

 

Behov 

 

 

Krav 

 

 

Budget 

 

Teamet får givna ramar från Management där det gäller tid, behov, krav och budget att 

förhålla sig till, de planerar sedan sitt eget arbete inom dessa.  

 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Intervju 1:2     

Datum Tisdag 2 april 2013  

Perspektiv Team 

Sammanfattning 

Teamet beskriver sig själva som en välfungerande och självgående grupp som arbetar efter 

metoden Scrum. När vi diskuterade helhetssyn ansåg teamet att de vill kunna påverka sina 

beroenden mer än i dagsläget. Eftersom de är ganska långt ner i flödeskedjan kan de ha svårt 

att se sin del i flödet och ansåg att detta skulle kunna förbättras avsevärt. Målbilden ansåg 

teamet var tydlig men skulle kunna vara ännu tydligare. Dock tyckte de att hela Scanias 

målbild inte var relevant för dem och de hade istället interna mål att sträva efter. Kulturen i 

teamet fungerade väldigt bra och de tyckte att teamet var välfungerande och självgående. De 

tyckte att det fanns ett öppet klimat i gruppen och att konflikter sällan uppstod. Inom teamet 

ansåg man att ha en lärande filosofi, d.v.s. att man hela tiden utvecklade varandra genom att 

jobba tillsammans. Mångfalden ansåg teamet kunde förbättras, man upplevde för få kvinnor 

och detta var något negativt. Teamet kände att man inte hade någon kontroll över lokalisering 

och den fysiska miljön och upplevde detta som negativt. De hade bara blivit tilldelade en plats 

och diverse verktyg för att utföra jobbet, men ville kunna påverka ännu mer än i dagsläget. 

När det gällde kompetensutveckling berättade teamet att det är upp till var och en, dock kan 

ekonomin sätta käppar i hjulet om man exempelvis vill gå en kurs. Teamet ansåg att de har 

fria tyglar när det gäller arbetssätt samt vilka processer, verktyg och metoder de använder. 

Dock  finns det vissa givna ramar att hålla sig inom. Teamet  tyckte att Scrum fungerade 

väldigt bra för dem men pekar på att de tagit bort de typiska rollerna. När det gällde projekt 

och dess tidsramar fanns inte mycket utrymme för teamet att påverka. De önskade att 

sprintarna var ännu kortare för att på så sätt kunna få ut snabbare feedback. Behovet kunde 

ibland vara svårt att se, vilket ökar vikten av ett nära samarbete med kunden för att säkerställa 

att behov och krav uppfyllds. Teamet berättade att de har kontinuerliga möten med kunden 

samt att kunden involveras  i sprintplaneringen. Slutligen berättade teamet om att de börjat 

använda roadmaps för att visualisera målet och vägen till målet. Ett bra sätt för att ena 

verksamheten är att ha en gemensam roadmap som alla är delaktiga i att skapa.  

 

Nyckel till framgång: 

 Scrum fungerar bra 

 Undvika ”single source”, istället dela kunskap! 

 Bättre överblick över helheten 

 Roadmaps som visualiserar målet och vägen dit = skapar gemensam syn  
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Helhetssyn  

Beroenden  

 T ansvarar för de närmsta beroenden. 

 M ansvarar för beroende som finns längre bort i kedjan. 

 

 

Överblick  

 T har svårt att se sin del i flödet, behöver hjälp från M. 

 

 

Målbild   

 M ansvar för målbilden. 

 T pratar med användarna dagligen. 

 T sätter upp interna mål. 

 T anser att målbilden är inte så viktig. 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kultur 

Kommunikationskanaler 

 T ansvarar för sina kommunikationskanaler. 

 

 

Normer 

 Ett väldigt öppet klimat med få normer. 

 T har ansvar för att det fungerar i gruppen. 

 

 

Konflikthantering 

 Ska i första hand skötas inom teamet, om inte det går är det M ansvar att stödja.  

 Gäller det arbetet ska teamet sköta konflikten, är det personligt ska management agera. 

 

Grupputveckling 

 Öppet klimat som främjar grupputveckling. 

 

Teamet anser att dom har en bra och välfungerande grupp och inte behöver någon direkt 

stöttning kring dessa punkter utav management. 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 T ansvarar för kunskapen. 

 Man lär sig av varandra. 

 Ska inte finnas nån ”single source”. 

 

 

Erfarenhet 

 

 

Mångfald 

 T tycker att det är viktigt att ha en bra mångfald. 

 T anser att fler kvinnor skulle vara positivt. 

 

Lokalisering 

 M bestämmer vart teamet ska sitta (förutbestämt).  

 T vill kunna påverka mer (eget rum). 

 

 

Fysisk miljö 

 T vill kunna påverka men M har ansvaret. 

 

 

Kompetensutveckling 

 T brukar oftast se sitt eget behov. 

 T ser positivt på egen tid. 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 T styr mycket själva sina processer. 

 M ansvarar för processer på högre nivå (deployment process). 

 

Verktyg 

 T väljer själva till en viss mån. 

 

Metoder 

 Budget och byråkrati sätter lite käppar i hjulen. 

 

Arbetsfördelning 

 T ansvarar för arbetsfördelningen själva. 

 Tagit bort den typiska rollfördelningen, man delar ansvaret mellan medlemmarna. 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Omvärldens krav och behov 

Tidsram 

 Beroenden begränsar sprintar. 

 T vill ha kortare sprintar (1-2v). 

 

Behov 

 T anser att ett nära samarbete med kunden är otroligt viktigt. 

 T har veckomöten samt sprintmöten där kunden är involverad . 

 

Krav 

 T ansvarar ofta för kraven där man sedan testar dessa på M om de är acceptabla. 

 

Budget 

 

Teamet skulle vilja ha kortare tidsramar, speciellt när man använder metoden scrum. Genom 

att ha kortare sprintar så får man bättre feedback än i nuläget.  

 

 

 

 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Intervju 2:1     

Datum Onsdag 27 mars 2013  

Perspektiv Management 

Sammanfattning 

Intervjupersonen är gruppchef för ett Javautvecklingsteam med förvaltningsansvar för 

egenutvecklade applikationer.  Teamen är fasta och sitter lokaliserade vid samma plats och 

intervjupersonen som beskriver sin roll som teamens support och facilitator. I och med rollen 

som gruppchef är han därmed även leveransansvarig för teamens releaser. Detta påpekade han 

dock att han inte ville vara och ansåg att det är bättre om teamen själva eller projektledarna är 

leveransansvariga. Team bör vara fasta för att främja ett långsiktigt lärande. Han belyser 

problemen med tillfälliga team då dessa ofta har projektledare som endast ser till ett 

kortsiktigt perspektiv när det gäller mål och arbetssätt. Projektledaren sätter ofta sina egna 

mål i första hand vilket är att leverera snabbt till låg kostnad. Teamen ska ej ha för många 

beroenden utan ska kunna styra sitt eget öde för att främja flödet i helhet. För många 

beroenden kan hämma teamens arbete då det tar onödig tid från utvecklingsarbetet. I 

dagsläget finns den ingen som är ansvarig för det totala värdeflödet. Dessutom mäter olika 

funktioner inom flödet effektivitet och resultat på olika sätt. Vissa funktioner har som mål att 

leverera till låg kostnad, medan andra funktioner i flödet har som mål att leverera med hög 

kvalité och kundnöjdhet. Detta gör att det uppstår en målbildskonflikt och att flödet i sin 

helhet inte strävar mot samma mål. Vad som är ett bra jobb för en funktion räknas som ett 

dåligt jobb för en annan. Enligt intervjupersonen krävs det en styrgrupp som har överblicken 

över hela flödet för att kunna öka effektiviteten och se till att alla strävar mot samma mål 

istället för att motarbeta varandra.  Han ger som förslag att denna styrgrupp borde bestå av de 

olika funktionernas gruppchefer som tillsammans borde ha ansvaret för flödets överblick och 

de beroenden som finns inom flödet. Kulturen är enligt intervjupersonen hans uppgift som 

gruppchef att ansvara för. Kompetens och förutsättningar är ett delat ansvar där teamet själva 

ser behovet och uttrycker detta till Management som sedan har som uppgift att försöka 

tillgodose detta. Strukturen består av dels standardiserade processer och metoder med viss 

möjlighet till egen valfrihet  för teamet. Verktygen får de helt välja själva så länge de håller 

sig inom de givna ramarna. Krav och behov från kunden tillgodoses genom att involvera 

kunden på bästa sätt i utvecklingsarbetet.  Kvalitet och leveransprecision ska mätas inom 

teamet men ska vara jämförbart med andra funktioner inom samma flöde.  

 

Nyckel till framgång:  

 Fasta team är att föredra  

 Management ska fungera som gruppens support och facilitator  

 Involvera kunderna i teamets utvecklingsarbete 
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 Finns ett stort behov av att ha en styrgrupp som ansvarar för hela flödet och som ser 

till att det finns en gemensam målbild och ett gemensam syn på vad som är värde och 

vad som ska mätas.  

Helhetssyn  

 

Beroenden  

 Vill ej vara beroende mot andra, vill äga sitt eget öde  

 Beroenden hämmar deras arbetet  

 

 

Överblick  

 Viktigt 

 Överlag dålig överblick över flödet, varje del fokuserar på sig själva istället för hela 

flödet.  

 T ska förstå och planera efter flödet 

 M ska bidra med överblicken.   

 

 

Målbild   

 Delade målbilder i flödet – inte bra! 

 Man mäter olika saker i flödet, exempelvis kvalité och kostnad = olika mål på vad som 

är ”bra” 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kultur 

M har det övergripande ansvaret för kulturen i teamet. 

 

Kommunikationskanaler 

 M skapar 

 T väljer  

 

 

Normer 

 T och M har båda ansvar 

 

 

Konflikthantering 

 T sköter konflikter inom teamet 

 M sköter konflikter mellan team 

 

 

Grupputveckling 

 M planerar och inför förbättringsarbete 

 M har utvecklingssamtal med teammedlemmarna varje månad.  

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 T ansvarar för att lära sig av varandra samt för att besitta den kunskap som krävs. 

 

 

Erfarenhet 

 T belyser vad som krävs i teamet 

 

 

Mångfald 

 

 

Lokalisering 

 T väljer hur de vill sitta inom vissa givna ramar 

 

Fysisk miljö 

 T ansvarar för deras behov, uttrycker behoven 

 M ansvarar för att tillgodose Ts behov så gott det går.  

 

 

Kompetensutveckling 

 M planerar in förbättringsarbete och ger möjlighet till kunskapsutbyte.  

 Individen i T uttrycker sitt behov och säger till vad som saknas.  

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 Vissa metoder är standardiserade vid exempelvis releaser och dessa måste då följas.  

 

 

Verktyg 

 T ansvarar för på vilket sätt det dagliga arbetet utförs.  

 

Metoder 

 Vissa metoder är standardiserade vid exempelvis releaser och dessa måste då följas.  

 

Arbetsfördelning 

 T ansvarar för arbetsfördelningen själva  

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Omvärldens krav och behov 

Viktigt att involvera kunderna i teamets utvecklingsarbete.  

 

Tidsram 

 T ansvarar för att planera sprinter osv 

 

Behov 

 Behovet kommer från kund 

 

Krav 

 Beror på relationen till kund och hur pass involverade de är  

 

Budget 

 Beror på kunden  

 

Kvalité 

 T vet och ansvarar för hur kvalité mäts och teamets leveransprestation  

 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 

Team Management X 
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Intervju 2:2     

Datum Tisdag 26 mars 2013  

Perspektiv Team 

Sammanfattning 

”IT-projekt failar ofta för att man inte vet vad man ska göra” 

Teamet beskriver sig själva som självgående med fria tyglar. Teamet består av sju personer 

och de använder metoden Scrum. Teamet har till uppgift att tillhandahålla underhållsprogram 

till bland annat Scania YS och Scania BT. Det teamet tycker är otroligt bra är att man har fått 

möjligheten att sitta tillsammans  för att på så sätt slippa onödiga översättningsteg som dyker 

upp då man sitter på spridda platser. Genom att sitta tillsammans gynnas även den ständiga 

kompetensutvecklingen då det dagliga arbetet blir en lärande plats. När vi diskuterade 

helhetssyn ansåg teamet att de vill kunna påverka sina beroende betydligt mer än i dagsläget, 

men tyckte dock att en överblick egentligen är onödig. De menar på att det är upp till var och 

en att skaffa sig en överblick om man vill ha det. Teamet ansåg dock att målbilden är 

Managements ansvar eftersom helheten är svår att överblicka för teamet själva. När man 

använder metoden Scrum är det bättre att ha delmål i form av sprintar istället för att endast ha 

ett stort slutmål. Kulturen borde skötas inom teamet samtidigt som det krävs att Management 

är där och stöttar när exempelvis en konflikt uppstår som inte teamet själva kan lösa. 

Någonting teamet upplevde positivt var att de hela tiden kunde diskutera med sin Manager om 

hur läget såg ut. Tyvärr var det bara de fast anställda som hade den möjligheten då konsulter 

fick kontakta sitt företag. Struktur ansåg teamet själva ha fria tyglar när det gäller val av 

processer, metoder och verktyg. De ansåg dock att många av de standardiserade processer 

som rekommenderas inom verksamheten är alltför omfattande, stela och toppstyrda. Enligt 

intervjupersonerna var det tydligt att det inte var några mjukvaruutvecklare som hade 

utformat dessa processer. De ansåg att de själva är experter på hur de vill utföra sitt arbete och 

vill inte bli styrda att använda odugliga processer. Stela processer hämmar deras dagliga 

utvecklingsarbete. Omvärldens krav och behov från bland annat kunderna är fokus för 

utvecklingsarbetet. Genom att tidigt involvera kunden i utvecklingsarbetet är det lättare att 

hantera förändringar under arbetets gång.  

 

Nyckelord: 

 Att sitta tillsammans i teamet  

 Dagliga kunskapsutbytet otroligt viktigt 

 Involvera kunden tidigt i utvecklingsarbetet för att kunna leverera användbarhet, samt 

att ha en strategi för att främja tidigt engagemang feedback från kund 

 Vill inte bli styrda av stela och omfattande processer  
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Helhetssyn  

 

Beroenden  

 Både T och M ansvarar för dessa beroenden.  

T vill dock kunna påverka sina beroenden ännu mera 

 

 

Överblick  

 T tycker att överblicken är onödigt 

 T tycker att det är individuellt ansvar om man vill veta överblicken 

 

 

Målbild   

 M ansvar 

 T tycker att det är svårt att se helheten 

 T använder sig utav sprintar (delmål)  

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kultur 

Kommunikationskanaler 

 M ansvarar för kommunikationskanalerna 

 T anser att det ska vara korta kommunikationskanaler 

 Situationsanpassade  

 

 

Normer 

 T har ansvaret för att sätta normerna 

 M främjar ett öppet klimat där man pratar känslor 

 

 

Konflikthantering 

 Ska i första hand skötas inom teamet, om inte det går är det M ansvar att stödja  

 

 

Grupputveckling  

 T har avstämningar med M 

 Konsulter har inte avstämningar med M 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 T ansvarar för att kunskapen sprids inom teamet 

 T främjar att lära av varandra 

 

 

Erfarenhet 

 

 

Mångfald 

 

 

Lokalisering 

 M ger riktlinjer om att teamet ska sitta tillsammans  

 T kräver att det är viktigt att sitta tillsammans 

 

 

Fysisk miljö 

 T tycker att det inte är så viktigt hur skrivbordet ser ”ut” 

 

 

Kompetensutveckling 

 T ser sitt eget behov 

 T främjar kunskapsutbyte 

 Ingår i det dagliga arbetet 

 Kan vara ekonomiskt begränsat (i form av utbildning etc.) 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 Internt får man välja vilka processer man vill använda 

 SDP är inge bra, för omfattande och toppstyrt 

 

Verktyg 

 Beror på vad som finns tillgängligt 

 Finns vissa undantag, nya ”ramverk” är ej godkända av Scania 

 

Metoder 

 

 

Arbetsfördelning 

 T ansvarar för arbetsfördelningen själva  

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Omvärldens krav och behov 

Tidsram 

 T tycker att det ska finnas acceptans 

 T vill bestämma sprinttiderna  

 

Behov 

 

 

Krav 

 T tycker att ständiga dialoger med kunden är otroligt viktigt 

 T vill jobba fram kraven tillsammans med kunden 

 

Budget 

 Management bestämmer budget 

 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Intervju 2:3     

Datum Onsdag 3 april 2013  

Perspektiv Team 

Sammanfattning 

Teamet ansvarar för javautveckling av applikationer och består av två delar lokaliserade på 

två olika platser. En del av teamet är placerade i Frankrike och dessa personer är även mycket 

erfarna inom sitt område. Detta ser teamet som en stor nackdel då det påverkar 

kommunikationen inom teamet. Trots detta har teamet har daglig kommunikation på andra 

sätt och man försöker även att resa till varandra regelbundet för att utveckla gruppen och 

främja samarbetet. När vi diskuterade helhetssyn ansåg teamet att det fanns mycket beroenden 

och var positiva till det. Teamet ville ha ännu mer insyn i överblicken men kanske inte hela 

flödet. När vi pratade om målbilden så var detta lite otydligt för teamet som menade att man 

fokuserade mer på interna mål. Kulturen i teamet var väldigt positiv, teamet berättade att 

Management möjliggör medan teamet har ansvaret. Det enda problemet här var just att teamet 

inte sitter tillsammans vilket försvårar grupputvecklingen och hämmar kunskapsutbytet.   

Trots detta försöker teamet att sprida kunskapen så gott det går. När vi kom in på kompetens 

och förutsättning menade teamet att de tar mycket ansvar. Teamet tyckte att mångfalden var 

väldigt viktigt och betonade att personligheten spelar väldigt mycket in. När det kom till 

kompetensutveckling anordnas det tydligen ”träffar” där teamet träffas för att lära av 

varandra, det finns även inplanerad förbättringstid vilket ansågs vara väldigt positivt. När det 

gällde struktur så ville teamet bestämma mer vilka processer de ska använda. Teamet tyckte 

till exempel att de processer som fanns idag var väldigt stela och man använde inte helst dem. 

Det gällde även verktyg och metoder, vissa kunde man välja som man ville men vissa var 

givna. Den sista punkten handlade om omvärldens behov och krav, när det gällde tidsramar 

betonade teamet att det var skillnad på om det gällde förvaltning eller nyutveckling. Teamet 

påpekade att det var mycket bättra att ha mindre antal projekt i rörelse då man kan lägga ett 

bättre fokus. När det gällde behov och krav så berättade teamet att man hela tiden försökte få 

in kunden tidigt i processen då kraven är bättre om man tillsammans diskuterar fram, man 

berättade att ibland är kraven tydliga och ibland inte. Slutligen sa teamet att det är viktigt att 

chefen är en möjliggöra och gör allt för att underlätta arbetet för teamet. Man påpekade också 

att eftersom teamet främjar kunskapsutveckling så gör det inget om någon är sjuk, man kan 

ändå dela på ansvaret på grund av att man hela tiden lär av varandra. 

Nyckel till framgång: 

 Management ska möjliggöra och underlätta för Teamet  

 Viktigt att främja kunskapsutveckling för att undvika ”single source” och sårbarhet  

 Involvera kunden tidigt i processen  

 Vill ha mer överblick över flödet!  
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Helhetssyn  

Beroenden  

 M ansvarar för beroendena. 

 T anser att det finns många beroenden 

 

Överblick  

 T ser en liten del   

 T vill ha ännu tydligare överblick över sin del. 

 M ansvarar för överblicken 

 

 

Målbild   

 M ansvar för målbilden. 

 T har mer interna mål 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kultur 

Kommunikationskanaler 

 M möjliggör, men T ansvarar 

 Har en del av teamet i Frankrike, daglig kommunikation 

 

 

Normer 

 T har ansvaret för normerna, men har inga skriva regler 

 

 

Konflikthantering 

 Demokratiskt, alla kommer väldigt bra överens och det har aldrig uppstått någon 

direkt konflikt 

 

 

Grupputveckling 

 Grupputvecklingen försämras tack vare att hela teamet inte sitter tillsammans 

 T vill ha mer närhet 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 T ansvarar för kunskapen 

 M ger frihet och stöd 

 Viktigt att ha egen tid, helst inplanerad 

 

 

Erfarenhet 

 T ansvarar 

 

 

Mångfald 

 T anser att det är viktigt att ha en bra mångfald 

 T anser att personlighet är viktigast 

 

 

Lokalisering 

 M ansvarar 

 T skulle vilja att alla sitter ihop 

 

Fysisk miljö 

 M möjliggör 

 T ansvarar 

 

 

Kompetensutveckling 

 M borde införa en tid för förbättringstid 

 Mycket sker annars inom teamet 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 

 

Verktyg 

 

 

Metoder 

 

 

Arbetsfördelning 

 T vill ha större ansvar i val av processer, finns standarder men alla används inte. 

 Vissa verktyg och metoder väljer teamet själva andra är givna 

 Finns dock vissa ramar, t.ex. JIRA  

 T ansvarar för arbetsfördelningen 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Omvärldens krav och behov 

Tidsram 

 Skillnad på förvaltning och nyutveckling 

 Använder sprintar 

 Projekt ledare kan ha en deadline 

 

Behov 

 Kunden ser oftast sitt behov 

 Viktigt att ha ett bra samarbete med kunden 

 

Krav 

 Vissa krav är tydliga medans andra är inte 

 Bra kommunikation med kunden 

 

Budget 

 

 M(kunden) ansvarar för budgeten, har inget att säga till om. 

 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Intervju 3:1     

Datum Torsdag 4 april 2013  

Perspektiv Management 

Sammanfattning 

Intervjupersonen är gruppchef för OAS som består av fyra team. OAS är ett stort projekt som 

under ett par år varit ett LEAN-pilotprojekt. Teamen i detta projekt sitter 100%. Teamen är 

fasta av varierande storlek och har varsin teamledare. Intervjupersonen beskriver sin roll som 

gruppchef för dessa team som möjliggörare. Projektet styr sig själv med stöd av en 

projektledare, däremot stöttar intervjupersonen med resurser, ser till att teamen har det som de 

behöver samt underlättar för det dagliga arbetet. Exempelvis att alla har en plats att sitta på, 

att alla har rätt behörigheter. Teamen arbetar efter metoden Scrum med viss modifikation, 

anpassat till projektet. Varje sprint är tre veckor följt av en veckas sprintplanering. Alla team 

följer samma takt. De ansvarar själva för att ta på sig det som de anser sig kunna leverera i 

varje sprint.  Intervjupersonen betonar vikten av att projektet och teamen sitter lokaliserade 

tillsammans med möjlighet att kommunicera på ett bra och enkelt sätt. Intervjupersonen 

menar också på att förbättringar finns inom teamen och behöver främjas av Management för 

att dessa ska kunna lyftas. Projektledaren skulle kunna jobba ännu mer aktivt för att kunna 

lyfta förbättringar. Det är viktigt med samarbete både mellan team och projekt för att kunna 

lära av varandra.  

 

Nyckel till framgång:  

 Fasta team 

 100% i samma projekt 

 Hela projektet samlat  

 Viktigt med närhet till kund 
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Intervju 3:2     

Datum Torsdag 4 april 2013  

Perspektiv Management 

Sammanfattning 

Intervjupersonen ingår i ett utvecklingsteam på sju personer som utvecklar gränssnitt. 

Personen har befattning teamledare där han sköter det administrativa arbetet, exempelvis 

håller i de dagliga pulsmötena. Han berättar att teamet använder metoden Scrum till en viss 

mån med vissa modifikationer. Teamet är ett fast team jobbar inom projektet OAS. 

Helhetssynen ansåg personen är Management’s ansvar att förmedla till teamet. Dock ansåg 

intervjupersonen att detta var något som kunde förbättras inom teamet, mycket på grund utav 

att överblicken kan vara svår att se. Detta har man jobbat starkt med för att förbättra genom 

att utveckla så kallade roadmaps. Kulturen i teamet är väldigt bra, han ansåg att teamet 

ansvarade för dessa punkter och tyckte att det funkade bra i dagsläget. Det enda som kunde bli 

bättre var grupputvecklingen, till exempel att anordna kickoffer eller andra aktiviteter som 

stärker teamet. Men då detta är en pengafråga menar intervjupersonen på att detta var det 

svårt att få till. Något som teamet hade anammat från produktion var RTM (Real Time 

Management), detta innebär att man antecknar alla de daliga problem som dyker upp och vid 

slutet på sprinten går man igenom dessa och löser dessa direkt. På detta sätt undviker man att 

bygga upp en lång lista med problem som ingen tar tag i. När vi diskuterade kompetens och 

förutsättning betonade intervjupersonen vikten av att det finns en kunskap om Scania inom 

teamet för att förstå vad Scania är och dess mål. Han tyckte att mångfalden i gruppen kunde 

bli bättre, exempelvis genom att ta in flera kvinnor i teamet eller att anställa yngre personer 

som nyss gått ut högskolan. Teamet främjade verkligen att man satt tillsammans och detta 

möjliggjorde kompetensutvecklingen inom teamet. Detta främjade framförallt 

kunskapsutbytet inom teamet.  När struktur dök upp berättade intervjupersonen att teamet har 

stor frihet i hur man jobbar.  Han betonade att det finns en önskan om att få ännu tydligare 

behov och hoppades att detta skulle förbättras. Den sista punkten handlade om omvärldens 

krav och behov och intervjupersonen menade på att  teamet ofta har uppsatta tidsramar men 

genom att använda Scrum delar man upp tiden i sprintar, det vill säga delmål.  Dessa 

planerade teamet själva och bestämde vad som skulle levereras vid varje sprint. Han påpekade 

att det är viktigt att få in kunden tidigt i processen för tillsammans kunna komma fram till den 

bästa lösningen. 

Nyckelord: 

 Involvera kunden tidigt i arbetet 

 Tydlig vision från ledningen 

 Arbeta med långsiktigt planering 

 RTM, konstruktiv grupputveckling  
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Helhetssyn  

Beroenden  

 M ansvarar för beroendena. 

 T vill vara mer delaktiga i denna process. 

 Har jobbat mycket med denna bit. 

 

 

Överblick  

 T har svårt att se visionen, har blivit bättra pga. roadmaps.  

 T vill ha ännu tydligare överblick. 

 M ansvarar för överblicken. 

 

 

Målbild   

 M ansvar för målbilden. 

 T anser att målbilden har blivit tydligare vid omorganisationen. 

 T tycker att kommunikationen borde förbättras genom mer långsiktig planering. 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 



  Bilaga 8 

Kultur 

Kommunikationskanaler 

 T ansvarar för kommunikationskanalerna 

 T främjar personliga möten, sitter på samma ställe 

 

 

Normer 

 T har ansvaret för normerna 

 

 

Konflikthantering 

 Ska i första hand skötas inom teamet, om inte det går är det M ansvar att stödja  

 Handlar konflikten om arbetet sköts den inom teamet 

 Är konflikten personlig så går management in 

 

 

Grupputveckling 

 Det är lite både och, både T och M ansvarar för att gruppen utvecklas 

 Tar gärna hjälp av andra team om det går dåligt 

 Reflekterar mycket under planeringsveckorna 

 T anordnar ibland aktiviteter vid sidan om för att stärka sammanhållningen 

 RTM, kontrollerar dagliga problem och tar tag i dessa direkt (konstruktivt 

grupputvecklande) 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 T ansvarar för kunskapen 

 Viktigt att ha likvärdig kunskap inom gruppen 

 

 

Erfarenhet 

 Väldigt erfarna inom teamet 

 

 

Mångfald 

 M ansvarar för mångfalden 

 T anser att mångfalden är bra, finns olika kompetenser inom teamet 

 T anser dock att det är viktigt att locka mer yngre människor 

 

Lokalisering 

 

 

Fysisk miljö 

 M möjliggör 

 T önskar 

 

 

Kompetensutveckling 

 T säger att kompetensutvecklingen är bra genom att man sitter tillsammans 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 

 

Verktyg 

 

 

Metoder 

 

 

Arbetsfördelning 

 T ansvarar för planeringen av processer, har rätt stor frihet i val av processer 

 T ansvarar för vilka verktyg och metoder man vill använda 

 Finns dock vissa ramar, t.ex. JIRA  

 T ansvarar för arbetsfördelningen 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Omvärldens krav och behov 

Tidsram 

 

 

Behov 

 

 

Krav 

 

 

Budget 

 

 Har givna tidsramar [projektledning + kund= M] 

 T vill tidigt från kunden veta behoven och kraven för att lösa på bästa sätt 

 M ansvarar för budgeten, har inget att säga till om. 

 Kvalité mätes genom antalet buggar till exempel  

 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Intervju 3:3     

Datum Torsdag 4 april 2013  

Perspektiv Team  

Sammanfattning 

Intervjupersonen är teamledare och testare i ett team på fyra personer och ser sin roll mer som 

ett språkrör. Teamet jobbar med integrationer i OAS-projektet och har fasta roller. De är 

självgående och har inte någon formell struktur på sitt arbete som främst beror på att de är få 

och detta då inte är nödvändigt. Teamet skulle kunna bli bättre på att främja ständiga 

förbättringar och ta tillvara på dessa. I dagsläget åsätts inte tillräckligt med tid till detta även 

fast det finns möjlighet till detta. Det är viktigt för teamet att kunna anpassa de tillgängliga 

processerna till deras egna arbete. Teamet fungerar bra men intervjupersonen menar på att 

man alltid kan bli bättre. Exempelvis skulle mer tid även kunna läggas på att reflektera för att 

sedan kunna förbättra. Intervjupersonen har tidigare erfarenhet från Ericsson och menar på att 

Scania ligger efter bland annat när det gäller infrastrukturen. Ett av OAS-projektets styrkor är 

att de är produktstyrda och endast jobbar med en produkt. Alla som är involverade i projektet 

sitter samlade på samma plats. Intervjupersonen menar på att målbilden för projektet kan vara 

otydlig eftersom det inte finns någon uttalad person/funktion som ansvarar för att definiera 

behovet. Problem som intervjupersonen belyser är svårigheten med att hantera dokument samt 

svårigheten att skapa en tydlig produktstuktur.   

 

Nyckel till framgång: 

 Projektet är produktstyrt 

 Projektet och dess team är samlade  

 Möjlighet att anpassa processer till det egna arbetet i teamet  
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Helhetssyn  

Beroenden  

 T är självstyrande. Det funkar bra men kan bli bättre 

 Just detta team har många beroenden pga att de jobbar med integrationer.   

 

 

Överblick  

 T har bra överblick över de andra team i samma projekt pga av att de sitter 

lokaliserade på samma plats och har dagliga pulsmöten tillsammans för att diskutera 

avvikelser, problem och aktuell status.  

 

Målbild   

 Svårt att se vad målet är, otydlig målbild  

 Borde komma från en övergripande ”styrgrupp” eller liknande som definierar vad 

syftet och målet med systemet verkligen är. Behöver någon som ser det övergripande 

behovet!  

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kultur 

Kommunikationskanaler 

 Bra att sitta tillsammans! Främjar flexibiliteten  

 

Normer 

 Funkar bra  

 

Konflikthantering 

 T har få konflikter 

 

Grupputveckling 

 Teamet skulle kunna vara mer strukturerad och ta vara på förbättringar på ett bättre 

sätt. Exempelvis lägga mer tid på det.  

 M – Borde komma in och stödja för att främja detta?  

 

Sammanfattningsvis fungerar kulturen bra i teamet, men man kan alltid bli bättre!   

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 Finns i teamet, annars ser T själva det behovet  

 

 

Erfarenhet 

 

 

Mångfald 

 M ansvarar 

 Positivt med mångfald! Dåligt med det i detta team dock. Detta kan ses med hjälp av 

tidigare erfarenhet från Ericsson.  

 

Lokalisering 

 T vill kunna påverka mer  

 

Fysisk miljö 

 T kan påverka delvis  

 

 

Kompetensutveckling 

 Prioriteras ej tyvärr 

 Den dagliga kunskapsspridandet fungerar bra, däremot är det begränsat med  resurser 

för exempelvis kurser och utbildning. 

 T skulle gynnas av mer reflektion.  De är själv medvetna om det men kan behöva mer 

stöd från M för att detta ska ske.  

 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 Använder ej SDP, för omfattande  

 Processer bör fungera som stöd för hur teamet själv väljer att arbeta. 

 Viktigt för T att kunna anpassa sina egna processer inom projektet.  

 

 

Verktyg 

 Riktlinjer från projektet  

 

Metoder 

 Riktlinjer från projektet  

 

Arbetsfördelning 

 Fasta roller i teamen, exempelvis testare, arkitekt osv.  

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 



  Bilaga 9 

Omvärldens krav och behov 

Tidsram 

 T planerar sina egna sprintar 

 T kan bli bättre på att planera kortsiktigt. Det underlättar i sin tur att planera 

långsiktigt.  

 Styrs i projektet 

 T vill kunna påverka mer 

 

Behov 

 T vill kunna påverka mer 

 Både tydligt och otydligt, vissa är svårare att se än andra.  

 

Krav 

 T sätter egna krav om möjligt 

 

Budget 

 

 

Kvalité 

 Styrs på projektnivå 

 T sköter ej detta 

 

 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 

Team Management X 
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Intervju 4:1     

Datum Onsdag 3 april 2013  

Perspektiv Management 

Sammanfattning 

Intervjupersonen är gruppchef för en grupp på ca 30 personer som sitter i tre fasta team som 

arbetar med systemförvaltning. Teamen utvecklar och förvaltar applikationer där varje team 

är delaktiga i olika projekt. Teamen består av roller som exempelvis arkitekter, utvecklare och 

förvaltningsledare, men dessa rollen kan variera för en person beroende på vilket/vilka projekt 

man sitter i. Det innebär att det kan uppstå problem vid bortfall (sjukdom exempelvis) då 

dessa roller och dess kunskap saknas och arbetet stannar upp. Detta gör att flödet i arbetet inte 

fungerar så bra. De tre teamen är på olika stadier när det gäller effektivitet, ett av teamet 

jobbar mer flödeseffektivt än de andra två, medan ett team jobbar mer resurseffektivt. 

Intervjupersonen menar att spridningen av kunskap inom teamen fungerar väldigt bra, medan 

spridningen mellan team fungerar mindre bra. Detta påpekar intervjupersonen kan förbättras 

för att sprida kunskap och lärdomar i hela verksamheten. Det är viktigt att titta på hur andra 

gör för att lära och bli bättre. Intervjupersonen menar också på att arbetssättet i teamen nu är 

ganska stelbent då det är svårt att kombinera olika roller i olika projekt för medarbetarna.  

Management ska ansvara för helhetssynen, dock bör teamen ansvara mer för de närmaste 

beroenden som finns. Målbilden är viktigt för alla att dela men är idag otydlig. 

Intervjupersonen ser kulturen som teamets ansvar med Management som stöd. För att främja 

grupp- och kompetensutveckling är Management viktig för att detta ska ske. Exempelvis 

genom att införa feedbackövningar och avsätta tid. Det finns många olika processer för teamet 

att arbeta med vilket gör det svårt att veta vilken som är bästa att använda. Det finns mycket 

okunskap om de processer som finns då det saknas lättillgänglig information om dem. 

Intervjupersonen avslutar med att betona vikten av att tidigt involvera kunden och integrera 

användarna i utvecklingsarbetet och förvaltningen.  

 

Nyckel till framgång: 

 Sprida kunskap mellan team är viktigt  

 Management ska ansvara för att teamet avsätter tid till grupp- och 

kompetensutveckling  

 Sårbart med ”single source” – problem!  

 Tydligare riktlinjer gällande gemensamma processer är viktigt. Enkla processer är att 

föredra!  

 Involvera kunden tidigt i utvecklingsarbetet men även i förvaltningsarbetet 
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Helhetssyn  

Beroenden  

 Både T och M ansvarar för dessa beroenden 

 Önskeläge vore om T kunde ta det ansvaret själva  

 

 

Överblick  

 T ser delvis sin del i flödet  

 M har ansvaret för den totala överblicken  

 Alla behöver inte se helheten, bra se sin del i helheten 

 

 

Målbild   

 Vad är målbilden? Otydlig.  Scania IT eller hela Scanias? 

 Målbilden är viktigt och behövs! 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kultur 

Kommunikationskanaler 

 M stöder vissa sätt  

 T skapar egna kanaler, vissa finns ”färdiga” 

 Kommunikationen behöver visualiseras bättre 

 

 

Normer 

 T och M har båda ansvar tillsammans med förvaltningsledare  

 

 

Konflikthantering 

 I teamet = T ansvarar 

 Mellan team och organisationer = M ansvarar 

 

 

Grupputveckling 

 M har infört feedbacksövningar för att främja grupputvecklingen 

 M ser det som sitt ansvar att gruppen utvecklas  

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 T ansvarar för det tekniska och att lära av varandra  

 M ansvarar för processer, arbetsmetoder och organisation 

 Problem: Konsulter delar inte med sig på samma sätt med sin kunskap  

 

Erfarenhet 

 

 

Mångfald 

 M ansvarar för rätt mix av personlighet och kunskap 

 M främjar en blandad mångfald, det ska vara rätt individ för gruppen! 

 

Lokalisering 

 M ger riktlinjer om att teamet ska sitta tillsammans  

 

 

Fysisk miljö 

 M försöker möjliggöra teamets önskemål 

 

 

Kompetensutveckling 

 M ser till att T avsätter tid till detta 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 Det finns många processer, svårt att veta vilka man ska jobba med. Mycket okunskap 

om de processer som finns! Saknas lättillgänglig information.  

 

Verktyg 

 Bör vara mer fritt 

 Brist på bra planeringsverktyg som visualiserar bra 

 

Metoder 

 

 

Arbetsfördelning 

 T ansvarar, M stödjer  

 Viktigt att göra rätt saker! Där måste M ibland komma in och styra för att det ska ske 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Omvärldens krav och behov 

Tidsram 

 

 

Behov 

 Kunden bidrar med att kommunicera behovet  

 

Krav 

 T måste ta hänsyn till affärsregler 

 Blandat mellan T och kund  

 

Budget 

 Kunden styr  

 

Viktigt att involvera kunden i planeringsstadiet och integrera användarna under hela 

utvecklingsarbetet men även förvaltningen.  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Intervju 4:2     

Datum Tisdag 16 april 2013  

Perspektiv Team 

Sammanfattning 

Intervjupersonen är systemutvecklare och testare i ett team där han har som informell roll att 

kvalitetssäkra leveranser. Han jobbar i en grupp som inte är formellt definierat som ett team 

och ser det som en nackdel. För att bilda en gemensam uppfattning om vad man ska göra och 

varför, är det viktigt med en gemensam helhetssyn som ska delas med kund. Det är en nackdel 

att kunden ofta endast ser till kortsiktigheten som är att uppfylla deras behov och inte till vad 

som är bäst för helheten. Intervjupersonen tycker att begreppet flödeseffektivitet är dåligt 

definierat av högsta Management på Scania och önskar att dessa visioner kunde visualiseras 

på ett bättre sätt. Han anser även att teamen vet och känner den verksamhet de verkar i och 

borde få mer ansvar. Närmaste Management borde sitta på två stolar, det vill säga både vara 

en del av teamen men även styra med direktiv från högre Management. Intervjupersonen tror 

även att mindre team skulle göra att det dagliga arbetet blir mer effektivt.  

Helhetssynen är som sagt väldigt viktig och intervjupersonen menar att teamet vill veta och 

vara delaktiga i detta men behöver stöd från Management för att förstå. Om inte alla i teamet 

har samma förståelse och helhetssyn uppstår svårigheter i deras arbete. Kulturen fungerar bra 

men intervjupersonen önskar mer stöd från Management när det gäller grupputveckling. Idag 

ligger ansvaret mycket på teamet och det gör att det inte hinns med. Bättre om Management 

ansvarar för att det sker och uppmuntrar detta i syfte att främja ständiga förbättringar. Att 

teamet sitter tillsammans menar intervjupersonen är viktigt för att sprida kunskap, både inom 

teamet men och inom projekt. När det gäller processer är det idag ganska fritt för teamet 

vilket han ser som en svårighet med tanke på helhetsperspektivet. Det är en fördel om alla gör 

på samma sätt till viss del så att man kan återanvända det man tidigare gjort. De använder 

SDP som ramverk och plockar det bästa. Funkar bra som underlag för diskussion men funkar 

ej i det dagliga arbetet. SDP borde vara mer som en kunskapsbank. Slutligen menar 

intervjupersonen att det är viktigt att involvera kunden i teamets arbete för att leverera det 

som efterfrågas.  
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Nyckel till framgång: 

 Fasta team 

 Ge team mer ansvar, men teamen måste då hålla över en längre tid. Team känner sin 

miljö bäst (kund och processer) 

 Viktigt med kontinuitet 

 Processer ska vara fasta ramverk med möjlighet till anpassning 

 Viktigt att involvera kund och dela helhetsperspektivet med dem 

 Närmaste Management ska vara en del av teamet 

 Viktigt att definiera flödeseffektivitet och vad det innebär för verksamheten 

 

Helhetssyn  

Beroenden  

 

 

Överblick  

 

 

Målbild   

 

 M har ansvar att T vet alla dessa tre 

 T vill vara delaktiga för att få förståelse  

 Svårighet om alla i teamet inte har samma helhetssyn 

 Problem med konsulter? Endast kortsiktiga perspektiv. Lättare att se helheten som fast 

anställd.  

 T vill ha förståelse men behöver stöd av M 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kultur 

Kommunikationskanaler 

 Väldigt fritt för T 

 

 

Normer 

 M sprider företagskulturen  

 

 

Konflikthantering 

 Ska i första hand skötas inom teamet, om inte det går är det M ansvar att stödja  

 

 

Grupputveckling 

 Just nu i T som ansvarar själva, men M borde ansvara för att detta sker 

 T vill ha mer hjälp av M 

 Anser att grupputveckling är väldigt viktigt  

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X (X) 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 T har kunskapen, om det saknas adresserar man till M eller letar upp själva 

 

 

Erfarenhet 

 

 

Mångfald 

 M ansvarar 

 Det berikar arbetet men är detta verkligen viktigt för bättre produkt?  

 

 

Lokalisering 

 M ger riktlinjer om att teamet ska sitta tillsammans  

 T vill sitta tillsammans 

 

 

Fysisk miljö 

 

 

Kompetensutveckling 

 T delar med sig av sin kunskap inom teamet 

 Rutiner för ständiga förbättringar behövs från M 

 Sitta tillsammans underlättar detta  

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 Idag väldigt fritt, men ibland för fritt. Fördel om man gör på samma sätt till viss del 

 Använder SDP endast som ramverk, plockar det bästa. Funkar bra som underlag för 

diskussion men funkar ej i det dagliga arbetet. Borde vara mer som en kunskapsbank.  

 

 

Verktyg 

 

 

Metoder 

 

 

Arbetsfördelning 

 T ansvarar för arbetsfördelningen själva  

 T har dock informella roller inom teamet 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 

(X) 
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Omvärldens krav och behov 

Tidsram 

 Finns alltid en bestämd deadline men den är förhandlingsbar  

 T kan påverka vad som ska levereras vid varje sprint/deadline 

 

Behov 

 Viktigt att involvera kund för att förstå behov och krav. Svårt men viktigt att skaffa sig 

en gemensam bild  

 

Krav 

 

 

Budget 

 

 

Kvalité 

 

 Hur mäta? Fritt inom projektet att mäta. Man testar mot krav, kunden godkänner   

 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 

Team Management X 
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Intervju 4:3     

Datum Tisdag 16 april 2013  

Perspektiv Team 

Sammanfattning 

Intervjupersonen har som befattning förvaltningsledare där hans ansvar är att underhålla eller 

vidareutveckla applikationer eller system. När vi diskuterade helhetssyn ansåg 

intervjupersonen att fokus på kunden måste bli bättre, ibland kan det vara svårt att veta vem är 

kunden. Han ansåg att teamet ska vara ansvar för att veta sina närmsta beroenden men 

överblick och målbild kan vara svårt för teamet att se. Detta på grund av att det kan vara 

spretigt, vilket leder till att det är krångligt att se sin del i flödet. Teamet idag sitter inte 

tillsammans vilket försvårar arbetet menar intervjupersonen. Mycket beror kanske på att man 

ingår i en stor förvaltningsgrupp på närmare 20 personer. Detta har i sin tur lett till att man 

inte har formella team utan jobbar med virtuella team. När vi diskuterade kompetens och 

förutsättning så betonade intervjupersonen att oftast så har teamen kunskapen men teamen 

består i större del utav konsulter, fast verksamheten består också av mycket konsulter. 

Intervjupersonen säger att 70-80% består utav konsulter och resten är fast anställda. Detta 

tycker han borde vara tvärtom, men intervjupersonen ser ändå inge negativt med att ha 

konsulter, han betonar att man försöker integrera konsulterna in till gruppen direkt för att 

deras engagemang ska öka. När det gällde kompetensutveckling så berättar intervjupersonen 

att fokuset blir allt sämre, detta då när det gäller att sprida olika kompetenser inom gruppen. 

Han tycker att man ska vara försiktig i att bli bra på för många saker, utan det är viktigare att 

få en förståelse för vad dem andra gör. Intervjupersonen berättar att det finns forum som har 

bildats där man kan diskutera och dela erfarenheter med andra individer inom samma område. 

När vi diskuterade struktur så ansåg intervjupersonen att här låg den största utmaningen. Han 

pratade mycket om processer och att individer egentligen aldrig får lära sig processerna. Han 

berättade även att det uppstår problem med processerna när det är olika gränssnitt. 

Omvärldens krav och behov handlar mycket om att integrera kunden i arbetet berättar 

intervjupersonen. Mycket handlar om att kommunicera fram en realistisk plan tillsammans 

med kunden och säkerställa att kunden blir nöjd. Ibland måste teamet diskutera med kunden 

för att påverka kraven när kunden inte har den förståelse som krävs för att lösa problemet på 

bästa sätt. Intervjupersonen trycker på att kommunikation är viktigt för att arbetet ska lyckas. 

Nyckelord: 

 Tydliga gränssnitt mellan kund och leverantör 

 Processer är den största utmaningen 

 Viktigt att ledningen pekar med hela handen vid en organisationsförändring 
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Helhetssyn  

Beroenden  

 T ansvarar för de närmsta beroenden. 

 Kan vara spretigt, svårt att lägga pusslet själva 

 

 

Överblick  

 T anser att det är viktigt att ha en bra överblick 

 Viktigt att ha ett kundfokus 

 T tycker att detta ligger på en högre nivå 

 

 

Målbild   

 M ansvar för målbilden. 

 Viktigt att ha relevanta nyckeltal (KPI.) Nyckeltalen ska vara kopplade till 

värdepunkter. 

 Hitta en balans i nyckeltalen, mät rätt saker. 

 Målbilden ska vara samordnat och homogent 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kultur 

Kommunikationskanaler 

 T ansvarar för sina kommunikationskanaler. 

 T sitter ej tillsammans vilket försvårar det hela. 

 

 

Normer 

 Bygger sina normer på företaget kultur (Scania huset) 

 

 

 

Konflikthantering 

 Ska i första hand skötas inom teamet, om inte det går är det M ansvar att stödja.  

 Inte upplevt många konflikter 

 

 

Grupputveckling 

 Öppet klimat som främjar grupputveckling. 

 Management anordnar olika aktiviteter  

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 T har ofta kunskapen. 

 1/3 är fast anställda resten konsulter, borde vara tvärtom. 

 Försöker integrera konsulten i gruppen (stort engagemang). 

 

 

Erfarenhet 

 

 

Mångfald 

 T anser att mångfalden är dålig. 

 Kortsiktigt spelar det ingen större roll, långsiktigt så blir kreativiteten sämre vid en 

dålig mångfald. 

 

 

Lokalisering 

 T har svårt att säga till om. 

 Man sitter på spridda platser på grund av att man är delaktig i flera projekt samtidigt. 

 

 

Fysisk miljö 

 T anser att det mesta som behövs finns tillgängligt. 

 

 

Kompetensutveckling 

 Finns forum för t.ex. testare att träffas och diskutera, utbyte av kunskap och 

erfarenhet. 

 Utbilda individen försvinner lite. 

 Vara lite försiktigt i att kunna för mycket, man ska lära sig för att få en bättre 

förståelse. 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 Finns ramverk att följa (SDP). 

 Processnivå är den största utmaningen. 

 Får aldrig lära sig processerna. 

 

 

Verktyg 

 

 

Metoder 

 

 

Arbetsfördelning 

 T ansvarar för arbetsfördelningen själva. 

 Kunden styr vad som ska göras. 

 

Sammanfattningsvis tycker T att processer, verktyg och metoder är det som påverkar flödet 

mest. Man anser att här ligger största utmaningen i att bygga ett så effektivt flöde som 

möjligt.  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Omvärldens krav och behov 

Tidsram 

 M ansvarar för tidsram, det är många berörda. 

 T har interna tidsramar (sprintar). 

 Leverans i samråd med kund. 

 

Behov 

 T påverkar behov och krav i samspråk med kunden. 

 Ibland får man diskutera behov för att förstå bättre (både för kund och team). 

 

Krav 

 T ansvarar ofta för kraven där man sedan testar dessa på M om de är acceptabla. 

 

Budget 

 

 

Kvalité 

 Använder KPI-nycketal för att mäta kvalité 

 

 

 

 

 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 

Team Management X 
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Intervju 5      

Datum Måndag 8 april 2013  

Perspektiv Management 

Sammanfattning 

“Leading by example” 

Intervjupersonen är konsult på företaget Crisp och jobbar som Agile och Lean coach. Hans 

uppgift är att stötta och hjälpa team, företag och avdelningar med att införa ett Agilt arbetssätt 

eller att hjälpa dem genom en Agile resa. För tillfället är intervjupersonen konsult på Spotify 

och har tidigare jobbat med större företag såsom Ericsson, Länsförsäkringar och Skatteverket.  

Diskussionen och intervjun började med att diskutera kring analysmodellen. Intervjupersonen 

ansåg att detta sätt att se det hela på (refererar till modellen) var ett bra sätt att visualisera 

förhållandet och tydliggöra de relevanta delarna av ett teams förutsättningar. Han menade på 

att ett Agilt förhållningssätt förutsätter att teamet ansvarar för alla delarna i analysmodellen. 

Management har som roll att stötta coacha och möjliggöra och bör ha olika approacher för 

olika delar.  

 

Nyckel till framgång: 

 Management ska ”leading by example” 

 Ge teamet ansvaret 

 Utmana teamet  för att främja ständiga förbättringar  

 

Helhetssyn  

 Ansvaret för att förstå helheten ska ligga hos teamet 

 Management har som uppgift att projicera dess innebörd och innehåll (beroenden, 

överblick och målbild) på ett tydligt sätt.  

 Teamen ska identifiera de beroenden som finns samt visualisera överblicken.  

 Management ska visualisera och projicera målbilden.  

 Management är visionären  
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Kultur 

 Teamet har ansvaret för kulturen 

 Management ska stötta teamet = Coachande ledarroll 

 Management ska möjliggöra 

 

Kompetens och förutsättningar 

 Ansvaret hos teamet  

 Management möjliggör 

 

Struktur  

 Ansvaret för att utveckla processer, metoder och verktyg = Teamets 

 Teamet har även ansvar att koordinera processerna med den resterande verksamheten 

så att en gemensamt sätt att arbeta kan erhållas. 

 

Omvärldens krav och behov  

 Man ska inte fokusera på tid utan på delmål 

 Team ska själva utifrån behov från kund estimera tid och de krav som kan uppnås till 

olika kostnader. Att ge kunden olika alternativ gällande tid, kostnad och krav där 

kunden sedan väljer vilket alternativ de vill ha. Kvaliteten är dock inget som ska 

variera, den ska alltid vara bra.  

 

Intervjupersonen berättar vidare och betonar vikten av att ständigt utmana teamet för att 

främja ständiga förbättringar och för att skapa en lagom utmanande arbetsplats. Slutligen 

menar intervjupersonen att Managements viktigaste roll är att ”leading by example”.  Genom 

att bygga bra team och att ge teamet ansvar främjas en Agile och flödeseffektiv verksamhet. 

Han berättar vidare om hur han som konsult jobbar med att utveckla team inom olika 

verksamheter. Metodiken grundar sig i Christopher Averys teamprocess och bygger på fem 

steg: 

1. Gemensam vision och mål 

2. Motiverande mål 

3. Överens om process 

4. Upprätta samarbetsprotokoll för att få en gemensam syn på de normer som finns 

5. Inventera de vilka kunskaper som teamet besitter samt främja olikheter 
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Intervju 6:1     

Datum Tisdag 9 april 2013  

Perspektiv Management 

Sammanfattning 

Intervjupersonen arbetar som sektionschef på Ericsson och är även Scrummaster för två team. 

Han verkar inom området design och testing där han ansvarar för 14 personer. Han berättar att 

Ericsson införde det Agila tänket för ca 3 år sedan. Han påpekar att detta behov kom 

underifrån, men med tiden har ledningen accepterat detta och gett direktiv till alla att arbeta 

Agilt för att uppnå flödeseffektivitet. Denna omorganisation har inneburit stora förändringar 

berättar intervjupersonen. Tidigare jobbade teamen var för sig, nu arbetar man istället endast i 

tvärfunktionella team. I och med denna förändring har samarbetet ökat, kommunikation har 

förbättras och resultaten blivit bättre. När ledningen ”införde” detta tänk gav man ramverk, 

policys, mål och visioner anpassade efter det Agila tänket. Intervjupersonen betonar mycket i 

samtalet att förändringen främst har inneburit att  ansvaret lags mer på teamen. Det handlar 

om att våga ge teamet ansvaret och tro på att de lyckas uppfylla förväntningarna. För att 

kunna arbeta flödeseffektivt krävs det att teamet får agera fritt och att Management ska agera 

mer som en coach. Han betonar också att det är viktigt att Management ska vara ledaren, 

visionären som leder teamet i rätt riktning. Dock är teamet som besitter kompetensen för  att 

utföra arbetet och nå enastående resultat. För att en verksamhet ska kunna genomgå en stor 

förändring måste ledningen stå för det dom säger. Det räcker inte med att bara säga att man 

vill bli flödeseffektiv, utan verkligen visa hur detta beslut ska genomsyra hela företaget så att 

flödeseffektivitet ska uppnås.  

Till sist diskuterade vi intervjupersonens syn på konsulter och om det är positivt eller negativt. 

Det han tyckte var att om konsulter ska användas ska de vara för speciella uppdrag. Han 

menar att man tar in konsulter på grund av deras specifika kompetens. Han berättar att 

Ericsson idag har inga rena resurskonsulter hos sig utan man sade up dessa inför 

omorganisationen. Detta grundade han i att konsulter förstår inte företagets Core Business 

utan är mer intresserade utav sin egen prestation. Han betonade att om personer inte följer 

företags Core Business går det aldrig att bli flödeseffektiva. Ledningen ska främja och leda 

verksamheten angående mål & visioner, ramverk och förutsättningar. Ge teamet ansvaret för 

helhetssynen och låt teamen vara självgående. 
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Nyckel till framgång:  

En Manager ska: 

 Coacha 

 Röja hinder 

 Möjliggöra 

 Skydda teamet 

 

Helhetssyn  

Beroenden  

 T ska ansvara för sina beroenden 

 T ska vara väldigt självgående 

 M ska förmedla (möjliggöra) 

 

 

Överblick  

 M ska måla upp överblicken 

 M ska agera som en visionär 

 

 

Målbild   

 M ansvar för att förklara målbilden 

 M målar upp – kvalité, snabbare konkurrenter (sätta kunden först) 

 T ansvarar för att sätta upp interna mål, ”teamets målbild” 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kultur 

Kommunikationskanaler 

 M bidrar 

 T ansvarar för att sitta ihop 

 T främjar personliga möten 

 

 

Normer 

 T och M diskuterar normer när teamet formas 

 M främjar ett öppet klimat där man respekterar varandra 

 

 

Konflikthantering 

 Ska i första hand skötas inom teamet, om inte det går är det M ansvar att stödja  

 M stöttar om teamet inte kan lösa konflikten  

 

 

Grupputveckling 

 T och M planerar in grupputveckling i sprintplaneringen 

 T vill hjälpa varandra att utvecklas (lära av varandra) 

 M kan stödja kickoffs eller andra aktiviteter 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 T säger till om kunskap saknas 

 T tvingas att hjälpa varandra (delad kunskap) 

 Ingen single source 

 

 

Erfarenhet 

 

 

Mångfald 

 M värnar om mjuka faktorer (personlighet) 

 M ansvarar för att mångfalden är bra 

 

Lokalisering 

 T vill sitta ihop 

 M ger vision att främja att T sitter tillsammans  

 

 

Fysisk miljö 

 T önskar, M möjliggör 

 

 

Kompetensutveckling 

 T önskar, M försöker möjliggöra (kurser, utbildningar etc.) 

 T sitter tillsammans för att lära av varandra för att öka kunskapen 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 

 

Verktyg 

 

 

Metoder 

 

 

Arbetsfördelning 

 Finns ramverk om vad som måste finnas med (designregler, dokumentation) 

 T har stor frihet att välja hur man vill utföra arbetet 

 T ansvarar för arbetsfördelningen själva  

 Beskriver för varandra ”best practices” 

 

Sammanfattningsvis så ligger mycket ansvar på teamet. De får fritt välja hur det vill utföra sitt 

arbete, vilka verktyg och metoder man vill använda men det finns vissa ramverk som man 

måste följa i alla fall till exempel designregler. 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Omvärldens krav och behov 

Tidsram 

 T utgår från backlog 

 Management har fått bättre förståelse angående tidsram (varierad tid) 

 M överlåter ansvaret till T 

 

Behov 

 Involvering beror på kund, applikation 

 Oftast får systemledningen/projektledningen behovet 

 T försöker fiska behovet från källan 

 

Krav 

 T bryter ner kraven (kunden vet inte alltid vad den vill ha) 

 T ansvarar för att uppfylla kraven 

 

Budget 

 Man får en avdelningsbudget 

 T får komma med förslag om t.ex. en feature 

 Budgeten beror på antal anställda och partners 

 

Kvalité 

Försöker få in mätning av kvalité ännu mer. T mäter till exempel antalet felrapporter emot 

antalet utvecklingstimmar man lagt ner. 

 

 Planeringsprecision 

 Felhantering 

 Produktivitet  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 

Team Management X 
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Intervju 6:2     

Datum Måndag 22 april 2013  

Perspektiv Team 

Sammanfattning 

De tre personerna som intervjuades är medlemmar av tre olika team som alla arbetar med 

design och test för nyutveckling och förvaltning. Helhetssynen ser de lite olika på när det 

gäller vikten av den. Beroenden anser de alla är viktiga men svåra för teamet själv att ansvara 

för. Här bör Management underlätta och skapa kontaktnät för att teamen själva ska kunna 

hitta sina beroenden och kunna påverka dem. Överblicken och målbilden vill de gärna ha 

tydligt visualiserade av Management genom exempelvis roadmaps eller liknande. Normer 

speglas från verksamheten in i teamet, men det kan även vara bra för nystartade team att prata 

igenom dessa för att skapa en gemensam syn. Intervjupersonerna ser gärna att Management 

gör mer för att underlätta för grupputvecklingen, exempelvis genom att anordna 

teambuildning eller liknande. De riktlinjer som finns idag angående fasta team tycker de alla 

tre är bra. Ansvaret för kunskap och erfarenhet läggs alltmer på team då de själva får 

utvärdera sin och teamets kompetens. De är sedan teamets ansvar att lyfta till Management 

om det exempelvis skulle saknas något. För vilka processer som ska användas och hur, ser 

intervjupersonerna gärna tydligare riktlinjer så att samarbetet mellan team kan underlättas. 

Det underlättar även för det dagliga arbetet då man slipper fundera för mycket på hur vissa 

saker ska lösas. En person nämner att det vore bra om Management kan se till att roller och 

ansvar inom teamet roterar mellan medlemmarna. I dagsläget tenderar detta att falla på en 

person som blir en inofficiell teamledare vilket inte är meningen. De anser även att 

Management bör ta mer ansvar för att kunskap sprids mellan team.  

 

Nyckel till framgång:  

 Management ska främja och underlätta för att kunskap sprids inom mellan team – 

underlättar även samarbete mellan teamen! 

 Processer ska vara tydliga ramverk med möjlighet till frihet inom dessa. Management 

bör bidra med det.  

 Fasta team 

 Management bör se till att roller och ansvar inom teamet roteras 
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Helhetssyn  

Beroenden  

 M bör bidra med hjälp för att knyta kontakter team emellan  

 Viktigt att team och team kan mötas och skapa kontakt 

 M ska underlätta och skapa nätverket för att hitta beroenden  

 

 

 

Överblick  

 M ska visualisera för och presentera läget för teamet  

 

 

Målbild   

 M ansvar 

 En gemensam roadmap kan visualisera målbilden för både kund, team och 

Management – viktigt att dela samma målbild men även att ha målbilder på olika 

nivåer.  

 Viktigt för motivationen i teamet 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kultur 

Kommunikationskanaler 

 T ansvarar och väljer själv 

 

 

Normer 

 Viktigt att prata och kommunicera kring normer i teamet vid uppstart 

 Företagets normer speglar  

 

 

Konflikthantering 

 T försöker lösa själv först, sen kommer M in och stödjer  

 

 

Grupputveckling 

 Riktlinjer om fasta team kommer från M 

 M ansvarar för att möjliggöra för teambuilding  

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 T ansvarar för att utvärdera kunskapen inom teamet. Lyfter till M om det saknas.  

 

 

Erfarenhet 

 

 

 

Mångfald 

 Viktig för teamet med mångfald 

 M ansvarar  

 

Lokalisering 

 M ger riktlinjer om att teamet ska sitta tillsammans  

 

 

Fysisk miljö 

 T önskar, M möjliggör 

 

 

Kompetensutveckling 

 T ansvarar för att lyfta önskemål till M 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 Bör vara bra balans i hur mycket frihet teamet får. För mycket frihet gör det svårt att 

samarbeta mellan team. Om riktlinjer saknas helt blir det osäkert!  

 

Verktyg 

 Ska finnas en bas/grund att välja inom. Tydliga ramar med frihet inom dessa.  

 

Metoder 

 

 

Arbetsfördelning 

 T ansvarar för arbetsfördelningen till mesta del inom teamet 

 M bör gå in och se till att roller roteras för att sprida kunskap och undvika ”single 

source” 

 Idealt är att alla i teamet känner ansvar, men behövs en teamledare för det  

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Omvärldens krav och behov 

Tidsram 

 T vill kunna påverka mer än i dagsläget 

 Stressigt med fasta tidsramar 

 Tidsramar krävs med viktigt för T att kunna påverka dess innehåll  

 

Behov 

 

 

Krav 

 Kraven behöver förtydligas inom teamet  

 

 

Budget 

 

 

Kvalité 

 Projektet ansvarar för gemensam kvalitetsmätning  

 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 

(X) 

Team Management X 
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Intervju 7      

Datum Onsdag 10 april 2013  

Perspektiv Management 

Sammanfattning 

”Med frihet kommer ansvar” 

Intervjupersonen är anställd på konsultföretaget Softronic. Hans perspektiv är Management 

där hans speciella kompetens är arkitektur. Han betonar vikten av Management som ett stöd 

för teamen och den övriga verksamheten. Det innebär att en Manager ska röja hinder, stötta 

och skydda sina team. När det gäller Team anser intervjupersonen att mycket ansvar ska ligga 

på just teamet. Han anser att man ska lita på att teamet kommer se till att uppgiften blir gjord 

och behöver de hjälp ska man vara där som stöd. Med frihet kommer ansvar.  

Han belyser även problemen idag med många chefer är att oftast har dem inte kunskapen om 

vad deras team håller på med. Det beror mycket på att man har anställt chefer som ska agera 

mer som en coach och inte en chef. Dock är detta lite feltänkt, bara för att chefen ska bli mer 

utav en coach ska han ändå ha kunskapen om vad teamet utför för uppgifter. 

När det vi frågade hur han såg på konsulter svarade han att en verksamhet som ska gå mot 

flödeseffektivitet ska ej använda resurskonsulter. Han menar att man inte ska ta in konsulter 

för sin specifika kompetens för att lösa ett komplext problem, då blir lösningen endast 

kortsiktig. Han menar att om en verksamhet vill bli flödeseffektiva måste man satsa på 

långsiktighet. 

Vid omorganisering eller när behov uppstår underifrån kan de bli komplikationer i 

verksamheten. Ibland kan ledningen ha svårt att stödja denna förändring. Oftast är det 

ledningen som inte förstår det Agila tänket och har därför svårt att veta hur man ska agera. 

Intervjupersonen påpekar att det handlar mycket om att förstå de grundläggande värderingar 

som det Agila för med sig. Med det menas det som karaktäriserar Agile, exempelvis är att 

man hela tiden avslutar det man har påbörjat innan man startar något nytt, på detta sätt bildas 

det flöde som man eftersträvar.  

 

Nyckel till framgång: 

 Management ska stötta teamet. 

 Viktigt att förstå de grundläggande värderingar. 

 Ansvaret ska ligga på teamet ”Agile”. 

 Resurskonsulter går emot det Agila tänket 

 Viktigt att teamet samarbetar med kunden 
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Helhetssyn 

 Teamet ska vara medveten om den verksamhet man verkar i. 

 Management har ansvaret för att måla upp helhetssynen för teamet. 

 Management ska leda teamet. 

 

Kultur 

 Ansvaret ligger på teamet att bygga en bra kultur. 

 Management kan stödja vid konflikter om teamet inte själva kan lösa dem. 

 Management ska främja grupputveckling. 

 

Kompetens och förutsättning 

 Teamet har ansvaret för att lära av varandra. 

 Management har ansvaret för mångfalden (personlighet är viktigt). 

 Teamet ska sitta nära varandra för att gynna grupputvecklingen. 

 

Struktur 

 Teamet ska ha stor frihet när det gäller det dagliga arbetet. 

 Management ska sätta vissa ramverk gällande processer, verktyg och metoder. 

 Teamet har ansvaret för att få arbetet gjort, delar upp arbetet (Scrumplanering). 

 

Omvärldens krav och behov 

 Tidsramen är bestämd utav sprintar (delmål). 

 Behov och krav kan ibland utarbetas tillsammans med kund. 
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Intervju 8      

Datum Torsdag 18 april 2013  

Perspektiv Management 

Sammanfattning 

Intervjupersonen är projektledare för OAS-projektet som är en gemensam plattfrom för 

Scanias produktdata. Tidigare var projektet uppdelat i två delar där en del tillhörde IT-sidan 

och den andra delen användarsidan. Genom att istället kombinera dessa delar i ett projekt 

slipper man mellanhänder och brister i kommunikationen emellan. Projektet har varit en 

”Lean-pilot” och har därmed kunnat tillhandahålla mer resurser, både i form av kompetens 

och teknik men också budget. Utmärkande för detta projekt är att de har samlat alla som 

jobbar i projektet på samma fysiska plats (utvecklare, testare, arkitekter, kravställare). De har 

också fokuserat på kompetenser och suddat ut roller. De har haft en närhet till kund som har 

gjort att samarbetet däremellan har fungerat bra. Det som också har fungerat bra är att 

gruppchefen för teamet har ansvarat för alla resurser vilket har förenklat för projektledaren i 

detta fall när fler resurser krävs.   

För att helhetssynen ska fungera menar intervjupersonen att det är viktigt med en 

sammanhållare. Det är även viktigt att involvera kunden i målbilden samt att visualisera den. 

Ett öppet klimat ger möjlighet för detta. Kulturen ska teamet själva ansvara för medan 

Management ska se till att möjliggöra och skapa förutsättningar för teamet. Grupp- och 

kompetensutveckling inom och mellan team anser intervjupersonen skulle kunna vara bättre 

än vad det är idag och ser det som Managements uppgift att främja.  Detta skulle kunna 

främjas i form av möjlighet till tid och rutiner. Struktur är idag ofta för fritt när det gäller 

processer vilket kan försvåra för det sammanhållande arbetet. En gemensam process ger fler 

fördelar och underlättar för att se helheten. Intervjupersonen berättar att man inom projektet 

OAS tidsuppskattar grovt och ganska litet då det ändå inte blir som man tänkt i slutet och 

anser då att onödig tid läggs ner på planering. Kvalitén är svår att mäta gemensamt men borde 

inom team mätas för att teamet ska kunna påverka sin leveranssäkerhet.  

Slutligen menar intervjupersonen att helhetssynen är extremt viktig för alla delaktiga, både 

kund, team och Management på olika nivåer. Han anser att en samsyn som genomsyrar hela 

verksamheten är en viktigt framgångsfaktor som erhålls genom att flödeseffektivitet 

definieras gemensamt.  
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Nyckel till framgång: 

 Management ska främja grupp- och kompetensutveckling för att möjliggöra för 

ständiga förbättringar  

 Management ska möjliggöra och skapa förutsättningar 

 Mer ansvar till teamet 

 Helhetssyn ska delas av management, team och kund  

 

 

Helhetssyn  

Beroenden  

 Krävs en sammanhållare i team för att se beroenden 

 T har möjlighet att hitta dessa om de får möjligheter till att göra det 

 Svårt att hitta beroenden! 

 Måste vara ett öppet klimat, M måste visa och förespråka det 

 

 

Överblick  

 T och M hjälps åt 

 Även här krävs en sammanhållare för att se helheten 

 

 

Målbild   

 M ansvar 

 Extremt viktigt! Man måste veta vilken väg man ska gå 

 Målbild för systemet viktigt, borde målas upp visuellt så att alla kan dela en 

gemensam bild 

 Kunden ska även dela målbilden 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kultur 

Kommunikationskanaler 

 T ansvarar för att önska, M möjliggör 

 

 

Normer 

 T sköter sig själva och lär sig av varandra 

 

 

Konflikthantering 

 T löser själva först, annars lyfter till M 

 M lyssnar!  

 

Grupputveckling 

 M skapar förutsättningar 

 Viktigt men faller ofta åt sidan då fokus ofta hamnar på arbetet (leveranser) 

 Grupper får ej bli för fasta – kunskap stannar inom teamet 

 M bör ansvara för teambuildning 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

(X) 

X 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 M rekryterar det som behövs 

 T ansvarar för att lyfta om det saknas kunskap 

 T lär upp inom teamet  

 

 

Erfarenhet 

 

 

Mångfald 

 M rekryterar det som behövs 

 

 

Lokalisering 

 M ger riktlinjer om att teamet ska sitta tillsammans  

 Kunden borde sitta i teamet 

 

 

Fysisk miljö 

 T ansvarar, M möjliggör. Pengafråga tyvärr 

 

 

Kompetensutveckling 

 Borde vara bättre än vad det är idag! 

 Faller lätt bort pga. Tidsbrist 

 M borde skapa tid och rutiner för detta 

 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 Fritt för T idag, men borde vara mer styrt för att alla ska vara synkade i hur man gör 

saker. Borde vara mer standardiserat, gemensam process 

 

Verktyg 

 

 

Metoder 

 T väljer det som passar dem bäst och det som funkar bäst 

 Använder Scrum med modifikation 

 

Arbetsfördelning 

 Borde balansera resurserna bättre 

 Alla borde kunna göra allt i T 

 Kompetensbaserat istället för rollbaserat 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 

(X) 
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Omvärldens krav och behov 

Tidsram 

 Fast tid i projektet, kommer uppifrån 

 Tidsuppskattar väldigt lite inom projekt, tar bara onödig tid och blir ändå inte som 

man planerat 

 T behöver ”good enough”-styrning. När något är tillräckligt bra ska det levereras, 

istället för att jobba för länge med något. Bättre att få snabb feedback och åtgärda sen.  

 T ansvarar för hur mycket som kan göras inom given tid 

 

Behov 

 Behov och krav kommer från kund 

 

 

Krav 

 

 

Budget 

 Fast budget 

 

 

Kvalité 

 Ska skötas tillsammans 

 Dåliga idag på att mäta detta, svårt att mäta gemensamt  

 T har intresse i att mäta kvalitén 

 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 

Team Management X 
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Intervju 9     

Datum Torsdag 18 april 2013  

Perspektiv Management 

Sammanfattning 

”What’s in it for me?” 

Intervjupersonen arbetar som gruppchef och har idag ansvar  för fem olika team. Det projekt 

han ansvarar för heter ”oracle” och handlar om systemförvaltning, support och underhåll. 

Genom denna omorganisation som Scania har börjat har teamen för första gången fått 

möjligheten att sitta tillsammans vilket intervjupersonen ser väldigt positivt på. Han menar att 

detta är en stor utmaning både för han som gruppchef men även för teamen då man har aldrig 

varit beroende av andra. Intervjupersonen pratar mycket om att man som chef ska styra och 

vägleda teamen. Han anser att det är viktigt att det finns standardiserade arbetssätt att utföra 

sina uppgifter för att främja flödeseffektivitet. Han pratar mycket om att det är viktigt som 

chef att vara den person som återspeglar verksamhetens värdegrunder. Med det menar han att 

han ska agera på det sätt verksamheten vill att alla ska sträva efter.. Detta handlar mycket om 

att förmedla den kultur som verksamheten bygger på, och för honom som chef handlar det om 

att vara en ”visionär” för teamet. Intervjupersonen betonar vikten av att alla ska sträva efter 

samma mål och vid en omorganisation, det är viktigt att alla är med och förstår varför och vad 

det kommer innebära för verksamheten. Han säger att många är rädda för förändring vilket 

beror på att man är van att göra saker på samma sätt och man förstår inte varför man ska 

förändra det. Något han också påpekar är att verksamheten måste började tänka mera 

långsiktigt, och inte som idag där man mest tänkte kvartalsvis. På detta vis bygger man ingen 

framgång menar han. 

Sammanfattningsvis anser intervjupersonen att det är upp till Management att leda sina team i 

rätt riktning, och att det är viktigt att Management är en visionär som utstrålar verksamhetens 

principer och värderingar. Intervjupersonen betonade vikten av att engagera alla i ett 

förändringsarbete är viktigt, det handlar om att verksamheten måste bygga en gemensam 

kultur som alla måste följa. Han menade att förändringen ska vara något positivt och han 

hoppas att alla ska känna likadant. 
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Nyckelord: 

 Förändring är något positivt. 

 Viktigt att bygga en gemensam kultur. 

 Management ska vara en visionär som utstrålar verksamhetens principer och 

värderingar 

 Viktigt att ha ramverk. 

 Mjuka värden är viktigt att jobba med. 

 

Helhetssyn 

 M ska stödja teamet 

 T har svårt att se detta idag. 

 Strategi som blickar framåt 

 

Kultur 

 M ska vara en visionär (kulturbärare) 

 M ska visa värdegrunderna för teamet. 

 M ska hela tiden utmana teamet att utvecklas. 

 Viktigt att prata om mjuka värden. 

 

Kompetens & förutsättning 

 T har ansvaret för kompetensen. 

 M stödjer. 

 Team som mår bra utvecklar varandra hela tiden. 

 Undvika att ha roller, kompetensen är viktigare. 

 Viktigt att individerna tar ansvar. 

 

Struktur 

 Standardisera det som är rimligt, vitigt att ha en balans. 

 Viktigt att skapa förutsättningar för att teamen själva ska vilja driva förändring. 

 

Omvärldens krav & behov 

 Teamen påverkar tidsramen, bestämmer vad varje sprint ska innehålla. 

 Viktigt att sitta tillsammans med kund och diskutera. 

 Budgeten bestämmer kunden. 

 Viktigt att bygga in kvalité redan från början. 
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Intervju 10      

Datum Måndag 15 april 2013  

Perspektiv Management 

Sammanfattning 

Intervjupersonen är avdelningschef på SEB för IT Solutions Delivery sedan årsskiftet då 

organisationen genomförde en stor förändring som har inneburit omorganisering av personal, 

arbetsområden och ansvarsområden. Organisationen har tidigare varit processtyrd men med 

ett tydligt budskap från ledningen ska organisationen bli mer flödeseffektiv genom att införa 

Agila metoder. Före omorganiseringen fanns tre olika delar i verksamheten: Business, 

Systems Management samt IT. Systems Management har fungerat som mellanhanden mellan 

IT och Business med främsta uppgift att översätta kundens (Business) behov och krav till 

leverantören (IT). Genom att ta bort mellanhanden förkortas flödet och kommunikationen 

förenklas. Detta har inneburit nya roller i verksamheten. Intervjupersonen har tre stora team 

under sig samt ett par personer i olika roller som har i uppdrag att översätta kundens krav och 

förmedla dessa till teamen. Hon hoppas nu att den nya organisationen ska ”servera” en 

verktygslåda för hur arbetet ska utföras och hur problem ska lösas. Med detta alltså tydliga 

ramar men valfrihet inom dessa. Teamen hon har under sig blir allt bättre på att förstå deras 

kund (Business) genom tätare kontakt med dem. Teamen och dess projekt består av en mix av 

förvaltning och nyutveckling vilket hon ser som ett vinnande koncept. Detta för att man redan 

vid nyutveckling har förvaltning i åtanke och på så sätt främjar långsiktighet.  

Det Agila arbetssättet som ledningen nu vill införa är odefinierat och är upp till varje 

avdelning att definiera och implementera själva. Hon menar att det är utefter antagandet att 

teamen vet bäst hur de ska jobba och det är viktigt att lita på att de tar sitt ansvar. Teamen ska 

ha mer ansvar och Management ska leda dem i rätt riktning och stötta dem längs vägen. Det 

är samtidigt viktigt för teamen att veta och ha en förståelse för vad verksamheten vill. Detta 

bör Management visualisera för att tydliggöra vägen till målet. För att ett team ska må bra och 

kunna leverera rätt saker i rätt tid är inställning och beteende viktigt. Teamet ska gå föra 

individen men alla ska bidra med ständiga förbättringar för att hela tiden sträva mot en 

lärande organisation som utvecklas i takt med ändrade krav och förutsättningar. Hon ställer 

krav på sina team, sätter upp förväntningar och ger dem förtroende i syfte att teamet själva ska 

växa och bli mer självgående. Teamen idag sitter inte lokaliserade på samma fysiska plats 

vilket hon ser som en nackdel. Intervjupersonen anser att det är hennes uppgift som manager 

för dessa team att röja hinder, hjälpa till med att fatta beslut, hjälpa till att definiera processer 

och coacha sina medarbetare och putta dem i rätt riktning. Det är inte hennes uppgift att gå in 

och peta i detaljer, det lämnar hon till teamen. Hon sätter upp förväntningar och ser till att 

dessa möts genom att visualisera mål och visioner. Gällande konsulter anser intervjupersonen 

att dessa endast ska anställas i två syften; för specifik kompetens eller för tillfälliga toppar i 

arbetsbelastningen. Det innebär att de bör ha mycket fler fast anställda än vad de har idag. 
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Detta skulle även underlätta för kunskapsspridningen och för ett långsiktigt lärande inom 

organisationen.  

 

Helhetssyn  

 Teamet har ansvaret över beroenden och överblicken.  

 Här ingår även ett helhetsansvar som teamet själva måste ta  

 Målbilden målas upp av Management 

 

Kultur 

 Viktigt med inställning och beteende hos teammedlemmarna 

 Management ska stötta teamet = Coachande ledarroll 

 

Kompetens och förutsättningar 

 Hela ansvaret ligger hos teamet som klarar av detta på ett bra sätt i dagsläget  

 

Struktur  

 Viktigaste biten att titta på för att främja Agile = lättrörlighet i verksamheten 

 Ge tydliga ramar med utrymme för egen anpassning och utveckling 

 Viktigt att strukturera för att inte missa ständiga förbättringar 

 

Omvärldens krav och behov  

 Det finns många kravställare vars behov ska tillgodoses, viktigt att bejaka alla.  

  Hur tillgodose alla? 

 

Nyckel till framgång: 

 Management ska ha en coachande roll 

 Främja ständiga förbättringar genom att göra det till en del av det dagliga arbetet 

 Våga lita på teamen och ge dem ansvar 

 Införa en bra inställning och beteende hos teamen där alla tar gemensamt ansvar 
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Intervju 11     

Datum Tisdag 16 april 2013  

Perspektiv Management 

Sammanfattning 

Intervjupersonen har som befattning gruppchef och har hand om en förbättringsgrupp på 

Scania IT. Hans grupp består utav två andra personer som arbetar med att ta fram 

förbättringar för metoder och processer. När vi diskuterade helhetssyn så ansåg han att det är 

viktigt för management att förmedla och stödja teamet i dessa kriterier. Han trycker på att det 

är viktigt att teamet hela tiden tar för sig och vill få mer ansvar för han anser att ju mer 

information teamet har desto bättre fungerar det. När vi började prata om kultur och vad det 

som gör att ett team till stor del fungerar bra är att det har möjligheten att sitta tillsammans. 

Intervjupersonen menar att det är det bästa sätter för att kommunikationen ska bli så bra som 

möjligt. Han påpekar också att det är både svårt att ta emot och ge ut information inom 

organisationen. När vi frågar hur management kan främja grupputveckling påpekar personen 

att det är viktigt att teamet själva vill utveckla sig som grupp, dock är det svårt när inte alla 

har gemensamma arbetsuppgifter. När det gäller kompetens och utveckling så har teamet 

ansvaret för kompetensen, management måste dock vara uppmärksam om det saknas 

kompetens och i sådana fall rycka in för att reda ut situationen. Någonting som 

intervjupersonen är underskattat och kan vara avgörande för om ett projekt blir framgångsfull 

eller inte är mångfalden, han anser att det är väldigt viktig att ha en bra mix i gruppen. En 

aspekt som intervjupersonen tror kan vara viktigt för att just främja flödeseffektivitet är den 

fysiska miljön. Han anser att det är kritiskt att teamet har allt för att kunna utföra sina 

uppgifter på bästa möjliga sätt. Men han betonar att man inte kan låta teamet bestämma helt 

och hållet utan det måste vara lite styrt från management. När vi började prata struktur tycker 

intervjupersonen att det är viktigt att man har standardiserade processer, han anser att det ska 

finnas tydliga riktlinjer för att kunna bygga en flödeseffektiv verksamhet, men att det ska även 

vara fritt för teamen att arbeta. Han påpekar även att teamen ska kunna vara med och påverka, 

det är viktigt att man är enade om dessa så att ingen känner sig nedtryckt. När vi kom in på 

den sista punkten som är omvärldens krav och behov ansåg intervjupersonen att det är väldigt 

viktigt att det hela tiden finns en gemensam syn och tydlig kommunikation mellan kunden 

och leverantören. Det är viktigt att teamet tar ansvaret för att ha en bra dialog med kunden för 

att hela tiden kunna säkerställa att leveransen blir bra. 
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Nyckelord: 

 

 Viktigt att teamet får information, ju mer desto bättre. 

 Viktigast av allt, sitta tillsammans. 

 Mångfald är underskattat. 

 Den fysiska miljön är kritisk för att bygga en lean verksamhet. 

 Använda standardiserade processer, verktyg och metoder. 

 Viktigt att involvera kunden i arbetet. 

 

Helhetssyn  

Beroenden  

 T ska ta för sig, M ska ge befogenheter 

 T upptäcker sina beroenden genom sitt arbete 

 

 

Överblick  

 M ska bidra med överblicken 

 M kan visa detta genom gruppmöten/sektionsmöten 

 

 

Målbild   

 M ansvarar för målbilden. 

 M sätter ramar för teamet 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Kultur 

Kommunikationskanaler 

 Fasta kanaler, t.ex.  

 Det absolut viktigast är att sitta tillsammans. 

 Svårt att både ge ut och få information inom organisationen. 

 

 

Normer 

 M företräder T 

 Företaget har sina egna normer 

 

 

 

Konflikthantering 

 Ska i första hand skötas inom teamet, om inte det går är det M ansvar att stödja.  

 Ta tag i problem så fort som möjligt. 

 

 

Grupputveckling 

 T ska uppmuntra, M kan stödja ”agera som en coach” 

 M får utbildning inom grupputveckling, viktigt att M främjar detta. 

 Personal HR hjälper till med detta område. 

 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Kompetens och förutsättningar 

Kunskap 

 T ansvarar för kompetensen, uppmärksammar M om det saknas. 

 M uppmuntrar till att prova på. 

 

 

Erfarenhet 

 

 

Mångfald 

 M ansvarar, M anser att detta är underskattat. 

 Viktigt att ha en bra mix i teamet. 

 

 

Lokalisering 

 Teamet ska sitta ihop 

 

 

Fysisk miljö 

 T vill kunna påverka. 

 Detta är viktigt för ”lean”, att ha ett strukturerat arbete. 

 Detta måste vara lite styrt. 

 

 

Kompetensutveckling 

 Finns kompetensforum inom Scania IT 

 HR hjälper till med detta område. 

 Teamet måste vara aktiva, vilja utvecklas. 

 M stödjer. 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 
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Struktur 

Processer 

 Finns gemensamma processer för att främja flödeseffektivitet. 

 Ska finnas tydliga riktlinjer men ändå vara lite fritt. 

 T ska vara med och påverka 

 

 

Verktyg 

 

 

Metoder 

 

 

Arbetsfördelning 

 T ansvarar för arbetsfördelningen själva. 

 Självorganiserande team. 

 

  

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 
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Omvärldens krav och behov 

Tidsram 

 Backlog, teamet är med och planerar. 

 Borde finnas tydliga ramar, tid är pengar. 

 Ibland sätta en deadline utan tanke bakom vilket leder till frustration. 

 

Behov 

 

 

Krav 

 

 

Budget 

 

 

 

Kvalité 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är viktigt att alla är med och deltar i arbetet. Det är 

viktigt att teamet arbetar tillsammans med kunden för att säkerställa att leveransen uppfyller 

kraven. Teamet måste säga till vad det kan leverera vid varje sprint för att hela tiden stämma 

av mot kundens förväntningar. Kvalitén mäts utav kunden, viktigt att dialogen finns för att 

säkerställa kvalitén på produkten. 

 

 

 

 

Team Management 

Team Management 

Team Management 

X 

X 

X 

Team Management X 

Team Management X 
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Sammanställning av intervjuer i tabell 

 

    Team 

 

Management 

Helhetssyn Beroenden 5 5 4 

  Överblick 1 3 10 

  Målbild 0 0 14 

Kultur Kommunikationskanaler 10 2 2 

  Normer 6 4 4 

  Konflikthantering 12 2 0 

  Grupputveckling 5 3 6 

Kompetens 

och 

förutsättningar 

Kunskap 11 3 0 

Erfarenhet 11 3 0 

  Mångfald 1 1 12 

  Lokalisering 1 2 11 

  Fysisk miljö 3 5 6 

  Kompetensutveckling 7 3 4 

Struktur Processer 7 3 4 

  Verktyg 10 3 1 

  Metoder 10 3 1 

  Arbetsfördelning 13 1 0 

Omvärldens 

krav och behov  

Tidsram 1 5 8 

Behov 1 5 8 

  Krav 4 3 7 

  Budget 0 1 13 

  Kvalité 9 3 2 

 

 


