
 

 
Institutionen för informatik 

Balansen mellan agila & traditionella 
utvecklingsmetodiker i ett tillverkningsföretag 
 
 
 
 
Kandidatuppsats 15 hp, SYSK02 i informatik 
 
Framlagd:    Maj, 2016 
 
Författare:    Oscar Angel  
    Anna Feuk  
 
Handledare:   Magnus Wärja  
 
Examinatorer:  Paul Pierce 
    Benjamin Weaver  
 
 



Balansen mellan agila och traditionella       Angel & Feuk  
utvecklingsmetodiker i ett tillverkningsföretag        

 
- 1 - 

Titel: Balansen mellan agila och traditionella 
utvecklingsmetodiker i ett tillverkningsföretag  

 
Författare:    Oscar Angel  
    Anna Feuk  
 
Utgivare:   Institutionen för informatik  
 
Handledare:  Magnus Wärja  
 
Examinatorer:  Paul Pierce 
    Benjamin Weaver  
 
Slutseminarium:  2016-05-30 
 
Dokumenttyp:  Kandidatuppsats 
 
Antal sidor:   53 sidor 
 
Nyckelord:  Agilt synsätt, Scrum, Vattenfallsmetoden, Balans, 

produktutveckling 
 
Abstrakt  
Företag i dagens samhälle står inför en ständigt utvecklande affärsmiljö, där efterfrågan på att 
utveckla produkter snabbare blir allt större. Med nya trender som uppstår måste 
produktionsföretag ha flexibla tillverkningsprocesser för att snabbt kunna svara på nya trender. 
Kandidatuppsatsen ämnar belysa om agila och traditionella arbetssätt kan kombineras för att 
effektivisera produktutvecklingsprocessen i ett tillverkningsföretag, och på så vis öka förmågan 
att snabbt kunna svara på ett förändrande affärsklimat. Utvecklingsmetodikerna denna studie 
undersöker är Scrum och Vattenfallsmetoden. En teoretisk undersökning utfördes för att sedan 
göra en kvalitativ undersökning. Intervjuer utfördes för att ta fram ett empiriskt resultat som 
sedan analyserades i diskussionen med stöd från tidigare forskning. Resultatet visar på att teorin 
överensstämmer med det empiriska resultatet. Uppsatsens primära slutsats är att agila och 
traditionella metodiker tillsammans med ett agilt synsätt bör kombineras eftersom det bidrar till 
en effektivare och därmed balanserad produktutvecklingsprocess på ett företag.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Företag i dagens samhälle står inför en ständigt utvecklande affärsmiljö, där efterfrågan på att 
utveckla produkter snabbare blir allt större (Sharifi & Zhang, 1999). Med nya trender som uppstår 
måste produktionsföretagen utveckla nya produkter för att vara attraktiva på marknaden. Fler och 
fler företag inser vikten av att effektivisera sina utvecklingsprocesser för att snabbare kunna möta 
nya trender och allt mer innovativa kundkrav. Konkurrensen har blivit större och att uppnå 
effektivare utvecklingsprocesser har blivit viktigare för att vara konkurrenskraftiga. Det handlar 
inte längre om att bara konkurrera med pris och kvalitet utan företagen måste kunna möta upp 
kundkrav och producera inom korta tidsramar (Youssef, 1992). 
 
För att uppnå en konkurrensfördel i den ständigt utvecklande affärsmiljön har den agila 
metodiken blivit ett sätt att kunna möta behovet av utveckling. På grund av det väljer många 
företag att frångå Vattenfallsmetoden till förmån för ett mer agilt arbetssätt, alternativt en 
kombination av de båda två. Konceptet “agile” framtogs av en grupp akademiker vid Iaccoca 
institutet i USA år 1991 (Yusuf, 1999) och har sedan dess uppmärksammats som en bra riktlinje 
för att hantera innovativa utmaningar, speciellt de senaste åren. 
 
Företag står inför en ständig utmaning av att både upprätthålla en effektiv utvecklingsprocess och 
samtidigt ha en hög mottaglighet gentemot kund och deras krav. Det fungerar inte längre att 
enbart ha ett funktionellt fokus som fokuserar på att producera så mycket som möjligt 
(effektivitet) utan måste även balansera med ett innovativt fokus som handlar om att snabbt 
kunna möta upp till nya trender på marknaden. Att kunna ta fram en ny produkt snabbt kan vara 
minst lika viktigt som att kunna massproducera med så lite “Lean waste” som möjligt. 
 
Det finns en tydlig parallell mellan systemutveckling och produktutveckling. Traditionella och 
agila metodiker så som Vattenfallsmetoden och Scrum härstammar från systemutveckling. När 
en ny metodik ska tillämpas krävs det att mjukvarusystemen ändras och anpassas. System för agil 
produktutveckling bör innefatta mjukvarusystem och beslutsstödsystem för planering och 
kontroll över verksamheten (Gunasekaran, 1999). Även om det i denna studies fall handlar om 
förpackningar, är det således bakomliggande system som måste ändras och anpassas.  
 

1.2. Problemdiskussion  
Företag som idag är verksamma i konkurrerande och internationella arbetsmarknader möter 
ständiga utmaningar vid implementation av nya arbetssätt. Dessa arbetssätt är nödvändiga för öka 
förmågan att snabbt svara på förändringar i en osäker och föränderlig miljö. Utmaningen är 
främst att det inte finns några riktlinjer som berättar för ett företag hur mycket komplexitet som 
bör reduceras för att öka flexibiliteten för att i sin tur uppnå en agil verksamhet. Problemet blir i 
sin tur att hitta möjligheter att svara snabbt på förändringar och möta kundkrav i form av 
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produktvolym och variationsmix utan att förlora kostnadseffektivitet (Iskanius & Haapasalo, 
2006). 
 
Den ständiga förändringen påverkar företag på olika sätt, vilket innebär att konsekvenserna och 
sättet att bemöta dess problem kommer att variera från företag till företag. Ett företag som 
verkställer i en ensam marknad med inga konkurrenter eller i en stabil affärsmiljö där 
konkurrensen är låg och kunderna inte sätter press på kvalitet, innovation, kvantitet eller 
leveranstider, möter inte samma problem som ett företag som lever i en motsatt miljö med hög 
konkurrens. Sharifi & Zhang (1999) menar på att det finns skillnader i hur företag måste svara på 
förändringar. Skillnaderna definieras av det behov av flexibilitet som företaget behöver. Det 
handlar då om att utvärdera hur agilt ett företag måste vara och vilka strategiska metodiker som 
blir mest lämpade för att uppnå en effektivare verksamhet. 
 
Att hitta balansen mellan ett agilt och traditionellt arbetssätt för att effektivisera 
produktutvecklingen är svårt, eftersom det inte finns någon standardlösning som talar om hur ett 
företag bör arbeta. Vissa företag är i behov av att arbeta mer traditionellt, andra agilt och många 
hade troligtvis mått bra av att arbeta i en kombination av de båda metodikerna. Detta på grund av 
att behovet av respektive metodik kan skilja sig mycket från företag till företag, då företag har 
olika behov. Vissa företag är i större behov av att ha hög mottaglighet, det vill säga att kunna 
agera snabbare vid trender och kundkrav och där av lägger ett större fokus på en agil och 
innovativ utvecklingsprocess medan andra företag har ett större behov av den linjära och 
traditionella utvecklingsprocessen för att producera funktionella och förutsägbara produkter 
(Minnich & Maier, 2006). Oavsett är detta problematiskt för många tillverkningsföretag, då 
vikten av snabbare tillverkningsprocesser blir nästintill ett krav. Utan en förändring hos 
tillverkningsföretagen kommer det ta för lång tid för dem att möta upp nya trender och allt mer 
innovativa kundkrav. De kommer därför inte kunna vara med och konkurrera med de företag som 
hänger med i utvecklingen och förlorar på så sätt sina kunder.  
 
Det blir allt mer vanligt att arbeta agilt, då det anses medföra effektivare utvecklingsprocesser 
(Yusuf, 1999). Att införa ett agilt arbetssätt kan dock vara problematiskt, då stora förändringar 
sker rent organisationsmässigt och de anställda tvingas att arbete på ett nytt och annorlunda sätt. 
Detta kan i sin tur leda till brist på engagemang bland de anställda (Conboy, 2010).  
 

1.3. Forskningsfråga 
Denna studie belyser balansen kring agila och traditionella utvecklingsmetodiker för att uppnå 
effektivare produktutvecklingsprocesser. Frågeställning är därför följande: 
 
Kan agila och traditionella arbetssätt kombineras för att uppnå en effektivare 
produktutvecklingsprocess i ett tillverkningsföretag?  
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1.4. Syfte 
Denna uppsats ämnar belysa om en kombination mellan ett traditionellt och agilt arbetssätt kan 
tillämpas för att balansera och effektivisera produktutvecklingen. Uppsatsen kommer vidare 
studera om detta i sin tur kan leda till att snabbare kunna svara på ett förändrande affärsklimat 
och vara konkurrenskraftiga.  
 

1.5. Avgränsningar 
Denna uppsats har avgränsats till att studera ett företags produktutvecklingsprocesser med fokus 
på balansen mellan ett traditionellt och ett agilt arbetssätt. Vi kommer kolla på 
Vattenfallsmetoden som det traditionella arbetssätt och Scrum som det agila arbetssätt. Studien 
grundar sig på en begränsad del av företagets affärsverksamhet. Anledningen till val av 
avgränsning till ett företag är att utvecklingsprocesser och arbetssätt skiljer sig väldigt mycket 
från olika företag så det går inte att göra en generell studie i ämnet. Det finns inte ett specifikt sätt 
att arbeta effektivt, som kan tillämpas på alla företag, utan det är helt beroende av företag och 
produkt. Då företaget vi avgränsat oss till, använder båda utvecklingsmetodikerna anser vi att vår 
teori kan tillämpas för deras verksamhet.  
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2. Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången ämnar presentera en definition kring balansen mellan ett traditionellt och 
agilt arbetssätt. Rubriker som presenteras i detta kapitel är essentiella byggstenar som denna 
studie grundar sig på. Vattenfallsmetoden och Scrum är två populära metodiker som tar hänsyn 
till både traditionella, och agila utvecklingsprocesser. Vi tror därför att Vattenfallsmetoden och 
Scrum är lämpliga att analysera för att se hur dessa kan kombineras för att uppnå effektivare och 
balanserade utvecklingsprocess i ett ständigt förändrande samhälle. Vi kommer definiera vår 
betydelse av balans och kommer också gå in på det “agila synsätt”, då det också kan vara en 
bidragande faktor till effektivisering i produktutveckling.  
 
Vi kommer också presentera utmaningar inom produktutveckling samt innovativt respektive 
flexibelt fokus eftersom det är viktiga aspekter för att förstå uppsatsens vidareutveckling. 
Slutligen har ett sammanfattande teorikapitel gjorts för att knyta samman kapitlet och på ett 
tydligt sätt se vilken teori som legat till grund för varje del i litteraturkapitlet.  
 

2.1. Agilt synsätt 
Sharifi & Zhang (1999) menar på att det agila synsättet uppstod på grund av dramatiska 
förändringar, osäkerheter och turbulenta tider i affärsmiljön. De stora förändringarna orsakade 
många misslyckanden inom utvecklingsindustrin, vilket gav upphov till ett nytt synsätt. Det nya 
synsättet innebar nya utvecklings- och ledningsfilosofier samt nya visioner. De tidigare 
målsättningarna som traditionellt sätt brukade handla om att konkurrera med ett lågt produktpris 
har nu flyttats till kvalitet, ständigt anpassningsbar till förändring, snabb respons gentemot kund 
och kundnöjdhet. Alla de ovannämnda mål fokuserar på att förbättra konkurrensfördelen i en 
verksamhet som vistas i en konstant förändrande affärsmiljö. “It could be concluded that the 
main issue in this new era of manufacturing management is the ability to cope with unexcpeted 
changes, to survive unprecedented threats of busniess enviroment, and to take advantage of 
changes as opportunities” (Sharifi & Zhang, 1999). 
 
Det agila konceptet består av två huvudfaktorer: 
 
● Reagera på väntade eller oväntade förändringar. 
● Att utnyttja förändringar och dra nytta av dem som möjligheter. 

 
Sharifi & Zhang (1999) förklarar att en organisation som tillämpar det agila synsättet är en 
organisation som innehar en bred vision om hur den nya affärsvärlden ser ut och har en mängd 
olika möjligheter och färdigheter att handskas med turbulens och och fånga fördelar som kan 
stärka deras konkurrenskraft. Skillnaden mellan agilt synsätt och agil metodik är att det agila 
synsättet representerar ett tankesätt, en attityd, en vision och filosofier medan den agila 
metodiken som vi i nästa kapitel kommer att gå in på representerar ett konkret arbetssätt, en 
metod för att uppnå en agil utvecklingsprocess. 
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2.2. Agilt arbetssätt  
Ordet agile betyder lättrörlig (Nyman, 2010).  Att arbeta agilt innebär att företag är öppna för 
förändring när de arbetar med utvecklingsprocesser. Enligt ett agilt arbetssätt arbetar ett 
projektteam inte med någon kravspecifikation utan är öppen för om behov ändras under 
projektets gång och har därför ingen detaljerad plan. Ofta beskrivs det agila arbetssätt som ett 
nytt sätt att arbeta på men i själva verket är det en samling av principer som visat sig vara 
framgångsrika. Den agila principen är baserade på “Best Practice”, alltså på mängder av 
erfarenheter som visat sig fungera bra (Nyman, 2010). 
 
Industrin och teknologin förändras ständigt och detta medför att det blir svårare att konstatera 
vilka behov som finns vid projektets start och vilka behov som kommer att ändras under 
projektets gång. För att bemöta dessa utmaningar handlar det om att kunna anpassa sig till 
förändringar. Detta kan ett företag göra genom att exempelvis tillämpa ett agilt arbetssätt. De 
finns olika slags agila metodiker där alla av dem delar samma principer, alltså där alla består av 
lättrörliga metoder. Grundtanken med ett agilt arbetssätt är att det ska kunna hantera ett samhälle 
som ständigt utvecklas och förändrats och alltså bestå av utvecklingsmetoder som kan hantera 
förändring.  
 
“Agile is all about adapting to change; it was built on the foundational principle that business 
drivers will change and the development teams must be ready to adapt” - Stephen Hawking 
 
För att effektivisera sin verksamhet övergår fler och fler företag till ett mer agilt arbetssätt. 
Genom ett agilt arbetssätt genereras delresultat tidigt som kan används till nytta i verksamheten, 
vilket generas mycket tidigare än hela projektet är klart. Detta är en av många fördelar ett agilt 
arbetssätt medför då exempelvis ett traditionellt arbetssätt inte ger dessa delresultat (Nyman, 
2010).  
 

2.3. Scrum         
Scrum är en agil metodik som allt fler företag tillämpar i deras organisationer (Softhouse, 2014). 
Scrum kan beskrivas som ett agilt ramverk som är lätt att förstå sig på men svårt att hantera 
(Schwaber & Sutherland, 2013). I Scrumbaserade projekt tillämpas inga kravspecifikationer, som 
ofta görs i traditionella arbetssätt, utan har istället en så kallad backlogg. Backloggen består av 
önskemål, vilket inte är några krav utan punkter som kan komma ändras under projektets gång 
(Backlogg, se 2.2.2). Detta gör Scrum till ett agilt arbetssätt då användarna av Scrum är öppna för 
förändring och inte har en detaljerad plan på hur de ska gå tillväga genom projektet. I ett projekt 
kan ett Scrum team med fördel definiera projektmål på en grövre nivå till att börja med för att 
sedan göra en stenhård prioritering så att de får fram viktigaste resultat av det som ska levereras 
till kund (Nyman, 2010). På så vis kan de med fördel arbeta med Scrum vid start av ett projekt. 
Cooper (2016) hävdar att Scrum huvudsakligen används i utvecklings- och testfasen i ett 
produktutvecklingsprojekt. 
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IT-avdelningar som arbetade med mjukvaruutveckling var de första som började införa Scrum 
men tillverkningsföretag av fysiska produkter har nyligen fått intresse för metodiken (Cooper, 
2016)  
 
“In fact, the Scrum method seems to be the most popular Agile variant among the handful of 
firms employing Agile for physical product development” - Anita F. Sommer, 2015 
 
I Scrum arbetas det i så kallade Sprints, vilket ger möjligheten till utvärdering under projektets 
gång och på så vis ge respons som kan vara till värde för kund. Dessa utvärderingar är också till 
hjälp för vidareutveckling av projektet, då utefter projektets delresultat bestäms det hur projektet 
ska fortskrida. Scrum ger utrymme för förändring på ett naturligt sätt och på så vis bestäms vägen 
till projektmål under projektets gång som bygger på delresultat och ny kunskap (Ovesen, 2012).  
 

2.3.1. De olika rollerna i Scrum 
I Scrumbaserade projekt finns det olika roller vilket är följande: Produktägare, Scrum Master och 
utvecklingsteam. Detta är grundbyggstenarna för att få ett Scrumprojekt att fungera.  
 
Produktägare - Som namnet indikerar på är produktägaren personen som äger produkten. 
Produktägaren sammanställer och prioriterar önskemål i backloggen (Sutherland, 2010). Den ser 
även till att ta de beslut som kommer driva utvecklingen åt rätt håll för att skapa värde åt kund 
(Ovesen, 2012). Produktägaren delegerar arbetsuppgifter till teamet för att se till att allt blir gjort 
i sprintsen, vilket produktägaren gör genom backloggen där alla uppgifter är tydligt uppradade 
och prioriterade (Ovesen, 2012). Det är viktigt att utvecklingsteamet följer de krav som 
produktägaren satt upp för att kunna sköta sina arbetsuppgifter (Schwaber & Sutherland, 2013).  
 
Scrum Master - Scrum Master driver fram teamet under projektet. Scrum Master stämmer av 
mellan de olika aktörerna och ser till att det inte finns några hinder och svårigheter för teamet, 
vilket görs bland annat genom dagliga möten, så kallade “Daily Scrum” (se 2.3.3 punkt 2). 
Scrum Master kan vara en del av utvecklingsteamet men det behöver inte nödvändigtvis vara så. 
Scrum Master fungerar som en länk mellan produktägaren och Scrum teamet och försäkrar också 
att Scrum teamet följer de tänkta arbetssätt och håller sig till teorier, metoder och regler som 
Scrumverket står för (Abrahamsson et al., 2002). Huvudsakliga uppgifter för Scrum Master är att 
se till att teamet har en gemensam förståelse över produktens vision, övergripande mål och 
uppgifterna i den pågående sprinten (Ovesen, 2012). Utöver Scrum Masters ansvar över Scrum 
teamet har även Scrum Master nära koppling till produktägaren för att kunna hantera backoggen 
på ett så effektivt sätt som möjligt och förstå principen av det agila tankesättet (Schwaber & 
Sutherland, 2013).  
 
Utvecklingsteam - Utvecklingsteamet består av personer som sköter utvecklingsarbetet 
tillsammans med gemensamt ansvar över uppgifterna och att leverera den färdiga produkten 
slutet av varje sprint. Personer i Scrum teamet bör ha olika färdigheter och kompetens för att 
kunna ta sig an de olika uppgiftsområdena. Det finns t.ex. arkitekter, programmerare, testare, 
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designers med fler (Rubin, 2012).  I teamet bestäms det gemensamt om vem som ska göra vad 
och hur de olika uppgifterna löses, vilket görs i början av varje sprint (Ovesen, 2012). Oftast är 
Scrum teamet lokaliserade på samma plats för att kunna upprätthålla en kontinuerlig 
kommunikation. Alla i Scrum teamet arbetar för de uppsatta målen för varje sprint för att kunna 
påbörja nästa sprint.  
 

 
Figur 2.1. De olika rollerna i Scrum som tillsammans kallas “Scrum team”. (Ovesen, 2012)  

2.3.2. Komponenter i Scrum    
 
Backlogg 
Backlogg är en prioriterad lista över alla önskemål i ett projekt från kund. Backloggen innehåller 
alla önskemål och uppgifter som skall göras för den framtida produktutgåvan (Schwaber & 
Sutherland, 2013). Produktägaren ansvarar över backloggen och har hand om att prioritera 
önskemålen, bortprioritera önskemål eller lägga till önskemål. Denna lista blir aldrig klar utan 
den är dynamisk utefter förändringar som sker (Ovesen, 2012). Objekten i backloggen kan vara 
sorterad på olika vis beroende på utvecklingsstrategi. Listan kan vara sorterad efter värde, risk, 
prioritering och nödvändighet. Vanligtvis sorteras backloggen efter prioritet och värde hos kund 
och verksamhet. Om villkor på marknaden förändras eller om nya affärskrav dyker upp kan det 
medföra att backloggen förändras, om dessa faktorer är relevanta och har inflytande på det 
framtida resultatet av produkten (Ovesen, 2012).  
 
Sprintbacklogg 
Sprintbackloggen är ett verktyg för Scrum teamet att tillämpa för att identifiera det mest 
nödvändiga för att uppfylla målet för sprinten (Ovesen, 2012). Precis som produktbackloggen, är 
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även sprintbackloggen ett dokument som är dynamiskt och utvecklas under hela sprinten. 
Sprintbackloggen innehåller den mest nödvändiga information på saker som är kvar att göra för 
att få en överblick över återstående arbete och tid. Sprintbackloggen är alltså till hjälp för Scrum 
teamet gällande planering av pågående Sprint och för att kunna stämma av med produktägaren 
kontinuerligt under sprinten.  
 
Product Increment 
Produkt Increment är resultatet av en sprint och innehåller alltså ett antal backloggar som 
bearbetats under projektets gång (Ovesen, 2012). Product Increment är en lista på saker som 
gjorts från Backloggen och på så vis sedan tagits bort från Backloggen och hamnar då i en så 
kallad Product Increment. Det är alltså en lista på saker som är gjorda (Ovesen, 2012).  
 
Burndown Charts 
Burndown charts representerar i allmänhet den tid som är kvar och det arbete som återstår. Detta 
används ofta i förhållande till produktbackloggen och sprintbackloggen (Ovesen, 2012).  
 
Scrum Board  
Scrum Board hjälper Scrum teamet att uppfylla målen med hela Scrumprojektet genom att se till 
att Scrum teamet har en god kommunikation med varandra. Scrum Board är också till hjälp för 
Sprintbackloggen genom att den innefattar notiser på vad som är gjort, vad som görs och vad 
som ska göras härnäst i en sprint (Ovesen, 2012).  
 

 
Figur 2.2. Scrumramverket (Ovesen 2012) 
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2.3.3. Delarna i en sprint  
 
Sprint 
I ett Scrumbaserat projekt delas arbetet in i sprintar som kan vara mellan 3 och 30 dagar. En 
sprint inleds med planeringsmöte (Sprint Planning) och avslutas med en genomgång av det som 
utvecklats under sprinten (Sprint Review). Det sker dagliga möten under sprinten (Daily Scrum) 
och när sprinten är klar sker en återblick, så kallad Sprint Retrospective (Ovesen, 2012).  

 
Figur 2.3. Delarna i en Sprint (Ovesen, 2012) 
 

1. Sprint Planning  
En sprint börjar med planering av sprinten som görs av alla inblandade i sprinten. Där 
görs önskemål igenom och teamet bryter ned kraven och gör upp en tidsplan (Ovesen, 
2012).  

 
2. Daily Scrum 

Daily Scrum innebär dagliga statusmöten för att hålla alla parter uppdaterade vilket 
Scrum Master håller i för att se till så att alla i teamet har läget under kontroll. Det Scrum 
Master gör under dessa möten är att få en överblick på vad som gjorts sedan igår, vad som 
skall göras imorgon samt om det finns några aktuella hinder (Ovesen, 2012).  

 
3. Sprint Review  

Detta är en genomgång av status på arbetet som genomförts i sprinten och en 
demonstration av funktionalitet för alla inblandade intressenter. Anledningen till denna 
del är att alla inblandade ska ha en inblick hur dagsläget ser ut (Ovesen, 2012).  

 
4. Sprint Retrospective  

Scrum Master, produktägare och teamet går tillsammans igenom och kollar tillbaka på 
sprinten för att dra nytta av erfarenheter som tillkommit och identifiera möjliga 
förbättringspunkter till fortsatt arbete. De förbättringspunkter som hittas tas vidare till 
nästa sprints “Sprint Planning” och sedan fortskrider arbetet i en ny sprint (Ovesen, 
2012).   

 

2.4. Traditionellt arbetssätt 
Vid arbete av ett traditionellt sätt planeras projektet redan vid projektstart och sedan följs den 
förbestämda planen med förbestämda krav. Det positiva med att arbeta traditionellt är att projekt 
teamet får en tydlig bild över vad som ska göras redan vid projektstart och det är lätt att hålla 
tiden, då finns en tydlig plan att följa. Det finns dock en del negativa faktorer, så som att det är 
svårt att förutspå vad som kommer hända och med ett traditionellt arbetssätt inser projekt teamet 
ofta inte felen förrän projektet är slut och det är för sent. Projekt teamet tänker ofta inte på vad 
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som egentligen bör göras för att uppnå bästa resultatet eftersom planen redan är förbestämd och 
ska följas. Ett exempel på en traditionell metodik är Vattenfallsmetoden (Nerur, 2005). 
 

2.5. Vattenfallsmetoden  
Vattenfallsmodellen är en traditionell processmodell som anses vara den första heltäckande 
designmetodiken för utveckling av en produkt som härstammar från mjukvaruutveckling. Den 
introducerades på 70-talet av Winston W. Royce (Petersen & Wohlin, 2009) och användes främst 
för storskaliga projekt och är än idag en vanlig metod som projektledare använder sig av. 
 
Vattenfallsmetoden har länge setts som en standardmetod för utveckling men det har blivit allt 
vanligare att företag går över till ett mer agilt arbetssätt. “Agile is becoming mainstream, and all 
departments and industries are being touched” (Davis, 2012, s.6). Det finns absolut fördelar med 
metodiken, exempelvis är risken liten att missar görs då Vattenfallsmetoden består av tydliga steg 
som ska betas av (Balaji & Sundararajan, 2012). I Vattenfallsmetoden utvecklas en 
kravspecifikation i tidigt skede i projektet som sedan följs projektet igenom. Detta kan dessvärre 
vara negativt eftersom att det finns svårigheter att redan i tidigt skede av ett projekt förutspå hur 
hela projektet ska vara upplagt och på så vis uppstår det ofta komplikationer, då ett projekt ibland 
behövs omstruktureras under projektets gång, vilket inte Vattenfallsmetoden stödjer (Balaji & 
Sundararajan, 2012).  
 
“Be careful you may have feedback loops that requires change late in the process” - Winston W. 
Royce (Davis, 2012, s.49) 
 
Vattenfallsmodellen är en sekventiell utvecklingsprocess, de vill säga att faserna rinner nedåt i ett 
flöde precis som i ett vattenfall. Innan en ny fas kan påbörjas måste den föregående fasen vara 
helt klar. Därför sker en granskning vid slutet av varje fas för att fastställa om projektet är på rätt 
väg eller om projektet måste börja om (Davis, 2012). 
 
Modellen består utav fem olika faser som bygger på varandra vilket är följande; Kravanalys, 
Design, Implementation, Test och Underhåll (Sommerville, 1997): 
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Figur 2.4. Vattenfallsmodellen (Technologyuk.net) 

 
Kravanalys 
Kravanalysen är den första fasen i Vattenfallsmodellen där alla möjliga krav samlas för en 
specifik produkt (Petersen & Wohlin, 2009). Kraven är en samling av funktioner och 
begränsningar som kunden förväntar sig som till exempel att en kartongförpackning ska ha en 
ergonomisk design för bättre greppkänsla eller en speciell plastkork som är lättare att skruva av. 
För att samla kraven krävs det en konsultation med kunden där företaget i sin tur analyserar och 
validerar kraven för att fastställa om det finns en möjlighet att inkorporera dessa krav vid 
utvecklandet av produkten. Slutligen skapas ett kravspecifikationsdokument som används som en 
riktlinje i nästkommande fas i modellen. Problemet med denna fas är att modellen antar att alla 
krav kan samlas i början av projektet med ett bristande överseende om att nya krav kan uppstå 
längre fram. Denna fas är då som mest lämpad för ett projekt där kunden är helt säker på vilka 
krav som ska finnas. Med tydliga krav är Vattenfallsmodellen väldigt tydlig och simpel att följa 
(Balaji & Sundararajan, 2012). 
 
Design  
Designfasen börjar med att studera kravspecifikationen som skapades i kravanalysen. Därefter 
förbereds produktdesignen som hjälper till att specificera kraven för att i sin tur definiera den 
övergripande arkitekturen (Sommerville, 1997). De specifikationer som har tagits fram om hur 
arkitekturen kommer att se ut används som input i nästa fas av modellen. 
 
Implementation 
Detta steg består av att konstruera produkten enligt designspecifikationen som utvecklades i 
föregående fas. Utveckling genomförs utav ett utvecklingsteam bestående av till exempel 
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ingenjörer, programmerare och designers (Sommerville, 1997). Output från detta steg är en 
produkt som är byggt utifrån föregående specifikationer. 
 
Testning 
I denna fas kommer konstruktionen och designen av produkten att testats grundligt för att 
säkerställa att den uppfyller de funktionella så väl som designkraven som tidigare dokumenterats 
i de föregående faserna. Om det har funnits ”error” i föregående faser så kommer de med största 
sannolikhet att upptäckas i denna del av Vattenfallsmodellen (Petersen & Wohlin, 2009). 
 
Underhåll/Deployment 
Syftet med underhållsfasen är att underhålla produkten vid fel (Sommerville, 1997). Syftet med 
deploymentfasen är att släppa en fullt fungerande och testad produkt till kunden (Petersen & 
Wohlin, 2009). Produkten ska möta alla kraven som dokumenterades i analysfasen och klara 
testfasen innan den kan släppas till produktionsmiljön. 
 

2.6. Funktionellt vs. innovativt fokus 

2.6.1. Funktionellt fokus (stabilitet) 
En effektiv process kan användas för att tillhandahålla en funktionell produkt som har en 
förutsägbar efterfrågan. Denna process fokuserar på att minimera kostnader och att ha en hög 
tillverkningshastighet för att säkerställa att alla kundkrav möts konsekvent. 
Med detta sagt kan en effektiv process tämligen förväntas att producera konsekventa resultat med 
mycket lite variation i produktionen, det vill säga en tillförlitlig process. Dessa processer är i 
många fall stora robusta tillverkningsprocesser med fokus på Lean, det vill säga att eliminera 
överflöd vid produktion Minnich & Maier (2006). 
 
Trots att en effektiv process med ett funktionellt fokus kan ses som väldigt stabil och stark, är 
den inte per definition anpassningsbar. Idag krävs det att företag har anpassningsbara processer 
för att öka mottaglighet gentemot kund för att i sin tur öka konkurrenskraften. Därav kan det 
finnas ett behov att bredda sitt utvecklingsfokus för att bli mer innovativa och mottagliga. 
Behovet beror i många fall på vad kunden kräver. Har kunden krav på innovativa produkter finns 
det ett större behov att ändra utvecklingsfokus. Skulle kunden däremot enbart kräva funktionella 
produkter finns det ett mindre behov att ändra utvecklingsfokus. Minnich & Maier (2006) hävdar 
dock att det kan finnas funktionella produkter som har krav på snabb respons.  
 
“For example, milk and other dairy products are perishables with relatively stable demand 
patterns but limited shelf life”, Minnich & Maier, 2006.  
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2.6.2. Innovativt fokus (flexibilitet) 
En mottaglig process svarar snabbt på oförutsägbara efterfrågningar och kan användas för att 
producera innovativa produkter. Mottaglighet kan definieras som förmågan att besvara kundens 
önskemål och efterfrågningar inom en kort tidsram. Att öka mottagligheten kan exempelvis 
innebär att företaget breddar sortimentet av varor, vilket skulle tillåta mer flexibilitet för att 
reagera till kundkravförändringar (Minnich & Maier, 2006).  
 
Ovissheten om kund och marknadskrav är en viktig aspekt som är kopplat till funktionella och 
innovativa produkter (Minnich & Maier, 2006). Innovativa produkter kännetecknar ofta en hög 
nivå av oförutsägbara krav medan funktionella produkter kännetecknar ett krav på stabilitet. 
Minnich & Maier (2006) föreslår att innovativa produkter kräver ett innovativt fokus medan 
funktionella produkter kräver ett funktionellt fokus, med vissa undantag som nämnt tidigare.  
 
Det är särskilt viktigt att företag som idag är verksamma i en konkurrerande affärsmarknad 
utvecklar produkter i en leveranskedja med hög mottaglighet. Med respons i fokus kan dock 
effektiviteten påverkas på grund av högre kostnader och sämre stabilitet. När ett företag har 
förmågan att reagera på förändringar mer än nödvändigt, det vill säga har en högre grav av 
mottaglighet än vad som behövs blir kunderna påverkade i form av ytterligare kostnader. Där av 
är det viktigt anpassa processerna utifrån vad marknaden och kunderna kräver (Minnich & Maier, 
2006). 

2.7. Definitionen av balans 
Definitionen av balans innebär att ge lika stort utrymme till olika synsätt. I denna uppsats pratas 
det om balans och med ordet “balans” i detta fall syftar till balansen mellan ett agilt och ett 
traditionellt arbetssätt för att uppnå en effektivare utvecklingsprocess. Med balans menar vi hur 
fördelningen ska falla mellan de olika metodikerna i ett projekt för att få ut bästa resultat av varje 
del i projektet.  
 
Viktigt att nämna är att olika verksamheter har olika definition på hur en “bra” 
utvecklingsprocess ska vara fördelad mellan ett agilt och ett traditionellt arbetssätt då det är 
beroende på företag och produkt. Som tidigare nämnt finns det inget facit på denna balans mellan 
de olika metodikerna utan det är något varje verksamhet får arbeta fram för just deras processer. 
 
Att arbeta agilt är någon som under de senaste 15 år har blivit alltmer aktuellt och verkligen 
startat en trend i affärsvärlden. Sedan det agila manifestet publicerades 2001 har allt fler företag 
övergått från det traditionella arbetssättet till ett mer agilt arbetssätt (softwareadvice.com, 2015). 
Men frågan är om det agila arbetssättet verkligen kommer göra alla företag effektivare eller om 
konceptet helt enkelt bara “säljer” bra. Lajos Moczar som har skrivit artiklen “Why Agile Isn't 
Working: Bringing Common Sense to Agile Principles” (cio.com, 2013) hävdar att agila 
principer lovar mycket men att verkligheten är väldigt långt ifrån förväntningarna. Denna teori 
kan säkerligen stämma bra in på en del företag, speciellt företag inom tillverkningsindustrin som 
har under en lång period arbetat väldigt traditionellt och linjärt.  
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En agil metod är ingen magisk lösning utan måste anpassas utifrån hur ett företag ser ut. Där av 
kan en kombination av olika metodiker vara en mer optimal lösning, det vill säga att det finns en 
balansgång mellan traditionella och agila metodiker. Ett företag som har en stor kundgrupp 
behöver inte bara ett snabbt värde försedd av en agil metodik eller den höga garantin som 
Vattenfallsmetoden förser med, de behöver båda två (Quist, 2015). 
 
Det finns tydliga för- och nackdelar med både Scrum och Vattenfallsmetoden. Scrum har inte 
den fasta strukturen som Vattenfall har, vilket gör det svårt att förutspå ett projekts tidsramar och 
budgetar. Men och andra sidan är Scrum väldigt flexibelt och förespråkar en anpassningsbar 
planering och innovativ utveckling (Quist, 2015). Vattenfallsmetoden är väldigt stel och icke 
flexibel, vilket gör det nästan omöjligt att göra förändringar så fort ett steg är slutfört.  
 
Enligt Nyman (2010) är det bättre lämpat med ett agilt arbetssätt vid start av ett projekt då 
kunskapen kommer öka under projektets gång och det agila arbetssätt medför ett öppet sinne för 
förändring och ny kunskap. “När projektet har levererat sitt sista inkrement är det klokt att 
avsluta projektet på ett strukturerat sätt”, (Nyman, 2010), vilket kan göras genom 
Vattenfallsmetoden, alltså med ett traditionellt arbetssätt.  
 
Quist (2015) hävdar att det är essentiellt att förstå sig på styrkor och svagheter av både 
traditionella och agila metodiker för att välja och kombinera egenskaper från båda två. Att 
kombinera bra egenskaper från båda metodikerna kan vara nyckeln till att leverera ett lyckat 
projekt. 
 

2.8. Fundamentala utmaningar i produktutveckling 
Innan en organisation kan tillämpa eller kombinera ett nytt arbetssätt för att hitta en balansgång 
mellan två olika metodiker är det essentiellt att förstå sig på de fundamentala utmaningarna i 
produktutveckling. Ovesen (2012) hävdar att även för de bäst organiserade och kompetenta 
projektlagen är förmågan att ständigt förbättra prestanda, producera kommersiellt, öka 
konkurrenskraften och tillverka lönsamma produkter en ständig utmaning. 
 
Ovesen (2012) förklarar att det finns tre fundamentala utmaningar i produktutveckling: 
Accelerande hastighet, förmågan att förändra och ökandet av produktkomplexitet. 
 
Accelerande hastighet 
Den accelererande hastigheten har länge setts som ett ändlöst problem för produktionsföretag. 
Hastighet kan både ses utifrån ett filosofiskt och praktiskt perspektiv. Filosofen Paul Virilio 
myntade det filosofiska begreppet “concept of speed”, vilket bestod av diverse teorier. En av de 
viktigaste teorierna dikterar att hastighet av utveckling alltid kommer försöka stiga och att 
världen kommer att förändras med den accelererande hastigheten (Ovesen, 2012). 
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Det praktiska perspektivet talar om hastighet i praktiken, det vill säga hur företag blir påverkade 
och vilka åtgärder de måste ta till för att hänga med i den accelererande hastigheten. Scrum är ett 
exempel på en populär utvecklingsmetodik som kan användas för att kunna producera snabbare 
på ett flexibelt sätt (Ovesen, 2012). 
 
Ovesen (2012) hävdar att strategin om att vara snabbare genom att reducera utvecklingscykeln 
kan eventuellt vara det mest utövade sättet att övervinna “the market of speed”. 
 
“Faster, faster, faster! We’re in a world that is obseesed with speed. Time has won the race to 
become our most valued resource. Today, speed is everything” - Joseph T. Vesey, 1991 
 
Förmågan att förändra 
Förändringar är idag en dominant faktor i samhället och vi påverkas ständigt av de. Människor 
ser ofta förändring som något positivt, då förändring ofta skapar nya möjligheter. Men med 
förändring kommer också svårigheter och utmaningar som resulterar till att företag måste anpassa 
sig. Tar ett företag för lång tid på sig att skapa en produkt finns det chans att marknaden 
förändras och produkten i sig riskerar att bli föråldrad (Ovesen, 2012).  
 
Mobilbranschen utvecklar ständigt nya mobiler och köps det en mobiltelefon så kommer det med 
största sannolikhet komma en bättre och trendigare mobil månaden därpå. Skulle ett 
mobiltelefonföretag ta för lång tid på sig finns det risk att ingen vill köpa mobiltelefonen, då det 
redan har kommit en annan bättre telefon. Kostanden av förändring i ett produktionsprojekt ökar 
nästan exponentiellt ju längre in i projektet. Där av är det viktigt att kunna göra snabba 
förändringar för att reducera kostanden av förändringsarbete (Ovesen, 2012). 
 
Ovesen (2012) anser att det är nödvändigt att försöka se in i framtiden, då vi inte kan förväntas 
oss att det kommer se likadant ut i framtiden som det gör nu. Att förutspå framtiden är ett sätt att 
handskas med förändringar. På grund av detta har det blivit allt tydligare att förmågan att 
förändra sig har blivit en avgörande faktor för att kunna anpassa still till en oförutsägbar värld.  
 
Ökandet av produktkomplexitet 
Komplexitet inom produktutveckling kan definieras utifrån antalet delar och funktioner som en 
produkt har. Desto fler delar och funktioner som är inbäddade i en produkt desto större blir 
komplexiteten. Detta i sin tur kan ha en signifikant påverkan på produktutvecklingen som 
exempelvis reducerad utvecklingstid, svårare kommunikation och sämre utvecklingsprestanda i 
form av högre utvecklingskostnader (Ovesen, 2012).  
 

2.9. Teoretisk sammanfattning 
Litteraturgenomgången som genomförts har gett uppsatsen huvudsakliga ämnesområden, samt 
faktorer som hör där till, en definition och förklaring. Litteraturgenomgången ligger till grund för 
resterande uppsats för att presentera ett resultat, en diskussion och slutligen besvara 
forskningsfrågan. Litteraturgenomgången ligger till grund för de intervjufrågor som utformats. 
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Inom varje ämnesområde har intervjufrågor utformats, vilket har gjort att vi haft en tydlig bild på 
vad vi vill ta reda på inom varje ämnesområde och har gjort att intervjufrågorna har fått god 
relevans. För att tydliggöra hur uppsatsens byggstenar backas av teori har en tabell skapats, se 
tabell 2.1.  
 
 

TEMA LITTERATURSTUDIE 

Agilt synsätt Avsnitt: 2.1. Agilt synsätt. 
 
Sharifi & Zhang (1999)  

Scrum Avsnitt: 2.3 Scrum. 
 
Ovesen (2012), Sutherland (2010), Abrahamson et al. (2002), 
Schwaner & Sutherland (2013), Softhouse (2014), Cooper (2016), 
Nyman (2010), Rubin (2012) 

Vattenfallsmetoden  Avsnit:t 2.5 Vattenfallsmetoden.  
 
Sommerville (1997), Petersen & Wohlin (2009), Balaji & 
Sundararajan (2012), Davis (2012) 

Funktionellt och 
innovativt fokus  

Avsnitt: 2.6 Funktionellt vs. Innovativt fokus.  
 
Minnich & Maier (2006) 

Balans  Avsnitt: 2.7 Balans definition.  
 
Quist (2015), softwareadvice.com (2015), cio.com (2013), Nyman 
(2010) 
 

Utmaningar i 
produktutveckling  

Avsnitt: 2.8 Fundamentala utmaningar i produktutveckling. 
 
Ovesen (2012) 

Tabell 2.1. Översikt på litteraturstudie  
 
 
Tabell 2.1. är skapad för att på ett strukturerat sätt sammanfatta teorikapitlet genom att visa hur 
studiens huvudsakliga byggstenar backas av litteratur som tagits fram. För att längre fram kunna 
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besvara vår forskningsfråga har vi i litteraturgenomgången definierat både den agila och den 
traditionella metodiken. Vi har gått närmare in på Scrum (agilt) och Vattenfallsmetoden 
(traditionellt) då de är de två metodikerna som ligger till grund för denna studie. Det agila synsätt 
har också presenterats eftersom det är fördelaktigt för förändringar och således kunna svara på 
nya trender snabbt. Vi har analyserat de två olika metodikerna och det agila synsätt för att längre 
in i denna uppsats reda ut vilken del i utvecklingsprocessen de olika metodikerna lämpar sig för 
och hur det agila synsätt kan bidra för balansering och effektivisering och produktutvecklingen. 
Vi pratar om olika kundkrav där företaget har ett behov av att både kunna svara på innovativa 
och funktionella förpackningskrav och vi har därför valt att definiera det funktionell och 
innovativa fokus i teorin då det är av stor vikt i denna studie.  
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3. Metod   
Vi kommer i detta kapitel gå igenom hur vi gått tillväga för att samla all data, information och 
kunskap vi behövt för att besvara vår forskningsfråga och då hela tiden lagt fokus på 
ämnesområdena som i sin tur är kopplat till uppsatsens teori. Detta har i sin tur legat till grund 
vid utformning av intervjufrågorna. 
 

3.1. Tillvägagångssätt 
Vikten av flexibla utvecklingsprocesser för att snabbare kunna svara på nya trender och kundkrav 
är något som är i tiden. Med detta dilemma växte idén till denna kandidatuppsats. Efter 
undersökning i ämnet kom vi fram till att det i stort sätt inte fanns några tidigare studier i detta 
ämne. Efter att vi satt in oss i ämnet tog vi kontakt med företag för att boka intervjuer och på så 
sätt kunna få mer kunskap i ämnet.  
 
För att driva denna studie fram framställdes en forskningsfråga som låg till grund för resterande 
undersökningsarbete. För att finna information kring vår forskningsfråga hade vi våra 
ämnesområden till hjälp. Under undersökningens gång, efter det att forskningsfråga bestämts, 
uppenbarades det naturligt hur uppsatsen skulle avgränsas och vilka problemområden som fanns. 
Intervjufrågor utformades efter undersökningen hade påbörjats och när vi byggt upp en del 
kunskap i ämnet. Forskningsfrågan och ämnesområdena låg till grund för utformningen av 
intervjufrågorna.  
 
För att kunna besvara vår forskningsfråga och genomföra denna kandidatuppsats har vi samlat 
data från olika undersökningsmetoder för att på ett bättre sätt kunna påvisa vår studie. Det valdes 
dels att utföra ett antal intervjuer med personer insatta i ämnesområdet på det företag vi angränsat 
oss till, framför allt med en Scrum Master. På grund av vår avgränsning till ett företag har vi 
därför endast utfört intervjuer med personer på det företaget. Det fanns ingen relevans för oss att 
utföra intervjuer med andra företag då resultatet av det inte hade varit av relevans för vår 
avgränsning och uppsats. Utöver intervjuer har både artiklar och böcker studerats för att samla 
teoretisk kunskap till denna studie.  
 

3.2. Intervjuer 

3.2.1. Utformning av intervju  
Vi utformade semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju är en form av 
strukturerad intervju. Det som definierar en strukturerad intervju är att frågor har förberetts i 
förväg och personen som intervjuar håller sig till frågorna till punkt och prick. Detta används ofta 
när det ska hållas flera intervjuer och för att alla ska få samma förutsättning och det ska vara 
lättare att jämföra de olika kandidaterna.  
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I vårt fall passade en semistrukturerad intervju bra då vårt syfte inte var att jämföra personer med 
andra utan för att få ut mesta möjliga från varje intervjuperson, och då genom att ställa en del 
följdfrågor (Bryman & Bell, 2005). En semistrukturerad intervju innebär således att det finns 
möjlighet till att ställa följdfrågor och på så vis komma in på andra ämnen som från början inte 
var tänkt. Genom att fokusera på frågeområdet flyter intervjun på mer naturligt när följdfrågor 
kommer naturligt. Syftet med våra intervjuer är att få en inblick i hur intervjupersoner tycker och 
ställer sig till de olika frågorna och vi vill därför lämna utrymme för intervjupersonen att berätta 
så mycket som möjligt utan att ledas in på smala spår (Lindh & Lisper, 1990). Enligt Bryman och 
Bell (2005) ska långa frågor undvikas, då det blir svårare för informanten att faktiskt svara på 
vad som efterfrågas. Vi har därför undvikt långa frågor och istället hållit oss till korta och 
koncisa frågor.  
 
När vi utformade vår intervjuguide (se 7.1. Bilaga 1, Intervjufrågor) utgick vi från vår teori och 
hade våra ämnesområden till grund, vilket är Scrum, Vattenfallsmetoden, Agilt synsätt, Balans 
och Funktionellt respektive Innovativt fokus. Vi analyserade våra ämnesområden för att reda ut 
vad vi ville få reda på om varje ämnesområde och på så vis har intervjuguiden vuxit fram.  
 
Vi utförde kvalitativa intervjuer, vilket ofta görs tillsammans med semistrukturerade intervjuer. 
Med kvalitativ intervju menas att fokus ligger på ett fåtal personer, men går på djupet med de 
som intervjuas för att få ut en god kvalitet av intervjun. “En kvalitativ forskare eftersträvar en 
nära relation till de personer som studeras för att han eller hon ska uppfatta världen på samma 
sätt som de gör” (Bryman & Bell, 2005. s 322). Det går dessvärre inte att säkerhetsställa att 
informationen är generell, eftersom det är för få intervjuer för att ge en objektiv bedömning. 
 
Eftersom möjligheten fanns att utföra intervjuerna “face-to-face” gjorde vi det mestadels, då vi 
anser det vara det bästa. På så vis hade vi möjlighet att ta del av kroppsspråk och kunde också ta 
del av material i form av bilder, som inte hade varit möjligt vid intervjuer över exempel telefon 
eller video. Det gynnar sig att föra intervjuer “face-to-face”, enligt Jacobsen (2002), då han 
menar på att intervjupersonen har lättare att tala om känsliga ämnen, jämfört med exempelvis en 
telefonintervju.  
 
Vi utförde också intervjuer per mejl, vilket kan ge en del missvisningar (se 3.6. Kritik av 
tillvägagångsätt). Dessa intervjuer var med samma person som vi haft fysiska intervjuer med och 
syftet med intervjuerna var att komplettera tidigare svar och reda ut oklarheter som uppstått. 
Vidare följer en tabell för att göra kopplingen tydligare till hur litteraturstudien legat till grund 
för utformningen av intervjufrågorna, där vardera av studiens byggstenar har tillhörande 
intervjufrågor inom dess område.  
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TEMA LITTERATURSTUDIE KOPPLING TILL 
INTERVJUFRÅGOR 

Agilt synsätt Avsnitt: 2.1 Agilt synsätt. 
 
Sharifi & Zhang (1999)  

Frågor - A1 * 

Scrum Avsnitt: 2.3 Scrum 
 
Ovesen (2012), Sutherland (2010), 
Abrahamson et al. (2002), Schwaner & 
Sutherland (2013), (Softhouse, 2014), 
Cooper (2016), Nyman (2010), Rubin 
(2012) 

Frågor - S1, S2, S3, S4, 
S5, S6 * 

Vattenfallsmetoden  Avsnit:t 2.5 Vattenfallsmetoden.  
 
Sommerville (1997), Petersen & Wohlin 
(2009), Balaji & Sundararajan ( 2012), 
Davis (2012) 

Frågor - V1, V2 * 

Funktionellt och 
innovativt fokus  

Avsnitt: 2.6 Funktionellt vs. innovativt 
fokus  
 
Minnich & Maier (2006) 

Frågor - F1, F2* 

Balans  Avsnitt: 2.7 Balans definition.  
 
Quist (2015), (softwareadvice.com, 
2015), (cio.com, 2013), Nyman (2010) 
 

Frågor - Bal1, Bal2, 
Bal3, Bal4, Bal5, Bal6 
* 

Utmaningar i 
produktutveckling  

Avsnitt: 2.8 Fundamentala 
utmaningar i produktutveckling  
 
Ovesen (2012),  

Frågor - U1, U2, U3 * 

Tabell 3.1. Översikt på litteraturstudie med koppling till utformning av intervjufrågor  
 
* Se 7.1. Bilaga 1, Intervjufrågor  
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3.2.2. Genomförande av intervju  
För att göra intervjuerna möjliga började vi i tidigt skede ta kontakt med eventuella 
intervjupersoner. Efter ett antal mejl fick vi slutligen kontakt med rätt personer på företaget och 
på så sätt föll avgränsningen sig till det företag. Vi bokade intervjuerna per mejl där vi beskrev 
ämnet och syftet med vår studie utförligt. Vi fick relativt snabb respons och kort därefter sågs vi 
på vår första intervju. För att genomföra intervjuerna åkte vi till företagets lokaler som ligger i 
Lund. Under intervjuerna satt vi en öppen miljö men med en viss avgränsning till omgivningen. 
På så vis blev intervjuerna avslappnade vilket bidrog till att samtalen flöt på naturligt. Utöver de 
fysiska intervjuerna utfördes även intervjuer per mejl. Det gick till på så vis att vi skrev utförliga 
frågor som sedan informanten svarade genom att kopiera våra frågor och skriva sina svar under 
vardera fråga så vi enkelt kunde avläsa svaret på varje fråga. Det blev på så vis extra tydligt vad 
informanten svarade. Det fanns också möjlighet till telefonsamtal om oklarheter uppstod.  

3.2.3. Urval av informanter 
Eftersom denna uppsats appliceras på ett företags tillverkningsprocesser är det endast anställda 
på det företaget vi utfört intervjuer med. Personerna vi intervjuat är främst en Scrum Master men 
också en “Director, Engineering Capability Office”. Scrum Master är den som besitter mest 
kunskap om agila metoder jämfört med de övriga aktörerna som är inblandade, vilket ger 
resultatet på vår studie mer trovärdighet.  
 

3.3. Datainsamling och analysmetod 
Enligt Jacobsen (2002) bör inte intervjuer vara kortare än 30 minuter men bör heller inte 
överstiga 1,5 timme. Våra samtliga fysiska intervjuer vara en timmes långa, vilket är en bra 
intervjulängd enligt Jacobsen (2002). Efter varje intervju gjordes transkripten direkt eftersom 
intervjun då var färsk, detta för att inte missa några viktiga detaljer. Radnumrering har infogats i 
transkripten för att göra det lättare för läsaren att återfinna citat eller annan information som 
refereras till.  
 
För att analysera datainsamlingen systematiserade och kategoriserade vi informationen som vi 
införskaffat från samtliga intervjuer. Detta innebär en sortering, reducering samt sållning och 
förenkling av den inkommande informationen (Jacobsen, 2002). Slutligen skickades den 
analyserade datainsamlingen till berörande informant för granskning, godkännande och eventuell 
komplettering vid misstolkning. 
 

3.4. Reliabilitet och validitet av tillvägagångssätt 
Bryman och Bell (2005) förklarar att de tre viktigaste kriterierna för bedömning av forskning är 
reliabilitet, replikation och validitet. Denna studie kommer dock enbart tillämpa reliabilitet och 
validitet, då vi inte använder någon annan forskares tillvägagångssätt för att replikera en tidigare 
undersökning. Vi använder endast tidigare forskning för att styrka delar av vår egna teori. 



Balansen mellan agila och traditionella       Angel & Feuk  
utvecklingsmetodiker i ett tillverkningsföretag        

 
- 26 - 

3.4.1. Anpassning av reliabilitet till kvalitativ undersökning 
I ett forskningsarbete hänvisar reliabilitet till den grad av tillförlitlighet som rör undersökningens 
resultat. För att uppnå hög reliabilitet är det viktigt att säkerställa att resultatet från 
undersökningen blir desamma även om undersökningen skulle genomföras på nytt. Trots att 
reliabiliteten är mer aktuellt vid kvantitativa undersökningar anser vi att tillförlitligheten är en 
viktig del för vår uppsats för att fånga läsarnas intresse och skapa en relevans inom området vi 
skriver om. 
 
Reliabilitet är uppdelat i två mindre subkategorier, extern reliabilitet och intern reliabilitet. Extern 
reliabilitet handlar om undersökningens replikerbarhet, det vill säga i vilken utsträckning som 
undersökningen kan upprepas. Bryman och Bell (2005) hävdar att det är svårt att uppfylla detta 
kriterium i kvalitativ forskning, eftersom det är omöjligt att “frysa” en social miljö och de sociala 
betingelser som gäller vid en inledande studie för att göra den replikerbar. Där av uppfyller inte 
vår studie detta kriterium till fullo, vilket diskuteras mer i avsnitt 3.6. “Kritik av 
tillvägagångsätt”. 
 
Vid intern reliabilitet handlar det om att komma överens med övriga medlemmar i ett 
forskningslag hur en undersökning ska tolkas, de vill säga det som ses och hörs. Redan i ett tidigt 
skede kom vi som ansvariga författare överens om syftet av studien, vilket perspektiv den skulle 
spegla och hur vi ville att den skulle tolkas för att i sin tur få ut ett ekvivalent resultat. 

3.4.2. Anpassning av validitet till kvalitativ undersökning 
Som tidigare nämnt är validitet en av de viktigaste kriterierna för bedömning av forskning och är 
i flera avseenden det viktigaste forskningskriteriet enligt Bryman och Bell (2005). Validitet 
handlar om den trovärdighet som slutsatserna speglar. Slutsatserna bedöms utifrån de resultat 
som genererats från undersökningen och huruvida de hänger ihop eller inte. 
 
Validitet i sin tur består av intern och extern validitet. Intern validitet är främst det som styrker 
vår studie, då vi har fokuserat på att intervjua ett fåtal personer under en längre närvaro. Bryman 
och Bell (2005) förklarar att den långvariga närvaron och delaktighet i en social grupp gör det 
möjligt för forskare att säkerställa en hög grad av överensstämmelser mellan begrepp och 
observationer. Extern validitet handlar om huruvida ett resultat från en undersökning kan 
generaliseras eller tillämpas i andra miljöer, exempelvis från ett företag till ett annat. Problemet 
med kvalitativa forskningar är att observationerna oftast sker med ett fåtal individer, vilket gör 
det svår att generalisera resultaten till andra miljöer. ”Resultat från den kvalitativa forskningen 
ska istället generaliseras till teori och inte till population” (Bryman & Bell, 2005, s 320). Den 
interna validiteten kommer i senare kapitel att kritiseras angående vårt tillvägagångsätt. 
 

3.5. Etiska aspekter 
Bryman och Bell (2005) presenterar fyra olika etiska principer; skada för deltagarna, brist på 
samtycke från deltagarnas sida, inkräktar på privatlivet och falska förespeglingar eller 
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undanhållande av viktig information. Vi har valt att tillämpa dessa fyra etiska aspekter i vår 
undersökning, då vi anser att det är en vetenskaplig praxis som bör tillämpas. 
 
Skada för deltagarnas del 
Forskning som på något sätt kan skada deltagarna anses av del flesta som oacceptabelt (Bryman 
& Bell, 2005). Med “skada” handlar det inte bara om fysisk skada utan även psykisk påverkan 
som till exempel sämre självkänsla och stress etc. Det är forskarens ansvar att se till att 
deltagaren inte tar skada vid en undersökning och ska ta ställning till varje risk som kan uppstå. 
Anonymitet och konfidentialitet är två begrepp som är särskilt viktiga för deltagarna i en 
forskningsstudie. Dessa begrepp handlar om att se till att det inte går att identifiera 
undersökningspersonerna vid publicering av resultat, vilket är ett sätt att skydda deltagarna från 
att ta skada. I denna uppsats är samtliga deltagare anonyma och behandlas på ett konfidentiellt 
sätt, det vill säga att det inte går att ta reda på vem som har deltagit i undersökningen. 
 
Samtycke från deltagarnas sida 
Intervjupersonen i fråga ska med samtycke, frivilligt delta i en undersökning där denna person 
ska få så mycket information som möjligt om studien och dess syfte (Bryman & Bell, 2005). 
Personen ska ha möjlighet att godkänna eller neka till deltagandet av undersökningen. Det är 
viktigt att det inte existerar en dold agenda bakom undersökningen, då detta kan påverka 
intervjupersonens samtycke om medverkan. För att uppfylla detta krav var vi noga med att i ett 
tidigt skede presentera forskningsfrågan och syftet med studien för intervjuobjektet utan att 
undanhålla någon information. Vi var även tydliga att undersökningen inte var av ett kritiserande 
syfte. Uppsatsen har skickats till involverade parter där granskning av samtycke genomförts.  
 
Krav på riktiga förespeglingar 
Med krav på riktiga förespeglingar innebär att forskaren inte för intervjuobjektet bakom ljuset 
(Bryman & Bell, 2005). En undersökning ska inte beskrivas på något annat sätt än vad den är för 
att få ut information till egen vinning. Vi har som författare till denna uppsats varit ärliga mot 
intervjupersonerna och inte på något sätt gett falska förespeglingar. Med detta sagt har 
intervjupersonerna etiska rättigheter till att se på relevanta delar av intervjun och rätt till att 
radera av misstycke. 
 
Rätt till privatlivet 
Bryman och Bell (2005) hävdar att rätten till ett privatliv i en undersökning är en grundsats som 
de flesta vill bevara. Att överträda den rättigheten anses inte acceptabelt i något avseenden, 
främst inte i ett forskningsarbete. Under vår undersökning har vi valt att utgå ifrån MRS-
riktlinjerna vilket innebär att målet för undersökningen inte ska ge oss någon speciell rätt att göra 
intrång på en respondents privatliv och har respekt för individens värderingar. Möjlighet till 
anonymitet och konfidentialitet är en självklarhet för våra intervjupersoner. Det ska inte vara 
möjligt att identifiera någon som deltagit i undersökningen och där av har vi inte nämnt namn av 
de personer som vi har intervjuat. 
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3.6. Kritik av tillvägagångssätt  
Eftersom vi utförde kvalitativa intervjuer har vi fått ett resultat som inte går att generalisera 
Jacobsen (2002) menar på att utförandet av kvalitativa undersökningar ofta är problematiska 
eftersom resultatet grundar sig på ett fåtal informanter.  Hade fler personer intervjuats 
(kvantitativ intervju) hade tillförlitligheten varit högre på resultatet. En kvantitativ metod är dock 
mycket tidskrävande (Jacobsen, 2002). I vårt fall fanns det ingen relevans till kvantitativa 
intervjuer eftersom vår studie avgränsats till att fokusera på ett företags utvecklingsprocesser. 
Uppsatsen ger oss bara resultat på ett företags utvecklingsprocesser men vi kan inte dra några 
slutsatser på hur andra företag arbetar gällande deras utvecklingsprocesser.  
 
Utöver de fysiska intervjuerna utfördes intervjuer över mejl. Det kan ge en viss missvisning då 
möjligheten inte finns till att ställa följdfrågor. Det går heller inte att klargöra oklarheter direkt 
utan det tar tid att få ytterligare respons om något är oklart. Dock utfördes mejlintervjuerna med 
samma person som vi haft fysiska möten med och syftade endast till att komplettera de tidigare 
intervjuerna, vi höll oss alltså till samma ämnen och utvecklade endast frågor kring tidigare 
frågor. Informanten gav oss också möjlighet till telefonsamtal för att reda ut eventuella oklarheter 
från mejlresponsen, vilket gör mejlintervjuerna mindre kritisk.  
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4. Empiri och resultatredovisning  
Under de senaste åren har Tetra Pak börjat förändra sina utvecklingsprocesser, vilket de har gjort 
för att snabbare kunna möta nya trender och därmed försöka bli mer konkurrenskraftiga. En 
begränsad del av Tetra Paks affärsverksamhet har börjat med ett pilotprojekt i Scrum i 
förhoppning att bli effektivare men har inte uteslutit det traditionella arbetssättet som de flesta 
produktprojekten fortfarande drivs av. Pilotprojekten är en kombination av Scrum och 
Vattenfallsmetoden för att använda fördelarna i både arbetssätten. Att hitta en balansgång mellan 
de olika metodikerna blir där av en viktig framgångsfaktor för att effektivisera 
utvecklingsprocessen och blir mer konkurrenskraftiga.  
 

4.1. Arbetssätt i pilotprojektet på Tetra Pak 
Tetra Pak, som många andra företag, står inför utmaningen att effektivisera deras 
produktutveckling för att snabbare kunna möta kundkrav, nya trender och vara med och 
konkurrera på marknaden (7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 18). Tidigare har Tetra Pak enbart 
arbetat i Vattenfallmetoden (7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 10). I pilotprojektet 
(produktutveckling) på Tetra Pak arbetar de i en kombination mellan Scrum och 
Vattenfallsmetoden, där de har ett agilt synsätt projekten igenom. Det är dessa komponenter som 
tillsammans utgör en balanserad produktutvecklingsmetodik på Tetra Pak. Trots att 
Vattenfallsmetoden utgör en betydligt större del i ett projekt jämfört med Scrum är det lika 
viktigt då de både metodikerna fyller en funktion.  
 
Översiktligt arbetar de inledningsvis i Scrum och resterande delar i Vattenfallsmetoden (7.4; 
Bilaga 4, Transkript 2, rad 4). De arbetar dock i Scrum team hela projekten igenom. Målet och 
förhoppningen med att införa Scrum är kortfattat att de vill se hur väl Scum kan bidra med en 
effektivisering i deras produktutveckling.  
 

4.2. Agilt synsätt  
Tetra Pak tillämpar ett agilt synsätt hela projekt igenom (7.4; Bilaga 4, Transkript 2, rad 12). 
Scrum har ett inbyggt agilt synsätt medan Vattenfall inte har det. Det går således att ha ett agilt 
synsätt även vid arbete i Vattenfallsmetoden, vilket de har. De arbetar med Lean för att minimera 
waste, vilket är en av de bidragande faktorerna för ett agilt synsätt (7.4; Bilaga 4, Transkript 2, 
rad 10). De arbetar också med JIT (Just in time) vilket innebär att de strävar efter att producera 
och leverera produkter i exakt den mängd och i rätt tidpunkt som det behövs, vilket även detta 
hör till ett så kallat agilt synsätt. Det agila synsättet representerar ett tankesätt, en attityd, en 
vision och filosofi. Det agila synsätt lämpar sig bra för att bemöta ständiga förändringar, vilket 
Tetra Pak, såsom andra företag, är i stort behov utav.  
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4.3. Fördelar med Scrum respektive Vattenfallsmetoden  
I Tetra Paks pilotprojekt har de övergått från att arbeta enbart i Vattenfall till en kombination av 
Vattenfall och Scrum. De båda metodikerna har fördelar som gör att de lämpar sig för olika delar 
av ett projekt, mer om fördelningen 4.3. Nedan visar de två tabeller vilka fördelar de olika 
metodikerna har för att lämpa sig till de olika delarna av ett projekt:  
 
 

Fördelar Scrum:  

 
● Öppen för förändring 
● Ger snabba resultat i form av delresultat, där de utvecklar en liten del av det totala 

projektets leverans i varje etapp. Dessa delresultat kan i sin tur ge värde åt 
verksamheten i vidareutvecklingen. Med dessa etapper blir det väldigt tydligt om 
missförstånd uppstår och risken minskar radikalt att i slutänden leverera en massa 
oanvändbara eller felaktiga delar.  

● Kontinuerlig dialog vilket ger utrymme för ändringar på ett naturligt sätt. 
● Effektivare utvecklingsprocesser eftersom endast det relevanta arbetet görs  
● Kortar ner leveranstid  
● Stödjer fokus och bättre kommunikation inom teamet  
● Ger teamet en känsla av kontroll  
● Lätt att följa progress via Burndown chart.  
● Slipper omplanering eftersom det planeras endast inför kommande sprint 
● Positiv projektform vid start av ett projekt då användarna behöver förstå sig på 

behoven och de tekniska möjligheterna 
● Positivt vid flexibla och innovativa lösningar  

 
 

Tabell 4.1. Fördelar med Scrum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balansen mellan agila och traditionella       Angel & Feuk  
utvecklingsmetodiker i ett tillverkningsföretag        

 
- 31 - 

Fördelar Vattenfallsmetoden:  

 
● Strukturerat arbetssätt med en tydlig plan på hur projektet ska gå till  
● Fördelaktigt att använda när det finns en tydlig bild av hur produkten skall vara 
● När en lösning blivit verifierad internt och validerad av kund (görs ofta i Scrum) är 

det fördelaktigt att tillämpa Vattenfallsmetoden resterande del av projektet eftersom 
användarna då vet vad som skall göras och därför kan lägga upp en mer tydlig plan 

● Positivt vid stabila utvecklings- och tillverkningsprocesser  
● Kund får en tydligare bild på hur produkten kommer se ut i slutänden  

 

Tabell 4.2. Fördelar med Vattenfallsmetoden   
 

4.4. Funktionellt vs. innovativt fokus 

 
Figur 4.1. Funktionell/innovativ modell 
 
 
Vi har i litteraturgenomgången talat om skillnader mellan ett funktionellt och innovativt fokus. 
Figur 4.5 illustrerar vilket fokus som matchar med vilken egenskap, det vill säga effektivitet och 
respons. Tetra Pak har huvudsakligen haft ett funktionellt fokus, vilket matchar med effektivitet 
som vi ser i figur 4.5. De har således också haft ett innovativt fokus under en lång tid gällande 
förpackningsdesign, även om fokus huvudsakligen varit kostnad och effektivitet (funktionellt). 
De arbetar huvudsakligen i Scrum när de har innovativt fokus och Vattenfallsmetoden när de har 
funktionellt fokus men även vid "funktionella" projekt finns där fördelar med att jobba i Scrum 
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team för att få fokus och en långsiktigt lärande (7.5; Bilaga 5, Transkript 3, rad 4). I1 förklarar att 
de har arbetat mycket med Lean i tillverkningsprocesserna (funktionellt) och har i 
produktutvecklingsprocessen fokuserat på effektivitetsförbättring i maskinerna och även 
produktförbättring av befintliga produkter. Det funktionella fokus kännetecknar ett krav på 
stabilitet, vilket har varit främst prioriterat för att uppnå en konkurrenskraft. Trots det tydliga 
fokus på det funktionella hävdar I1 att det inte finns någon direkt konflikt mellan funktionellt och 
innovativt utan att i slutändan behöver de möta olika kunders behov, både de som prioriterar hög 
effektivitet med en enklare förpackning, och de som vill ha en mer avancerad förpackning som 
kanske inte går att köra i samma hastighet (7.5; Bilaga 5, Transkript 3, rad 2). Olika behov kräver 
därmed olika fokus, vilket gör det ännu viktigare att identifiera kundkrav tidigt. Även om det 
stora fokus har varit kostnad och effektivitet (funktionellt) vi vill förtydliga att Tetra Pak även 
har haft ett innovativt fokus tidigare gällande förpackningsdesign (7.5; Bilaga 5, Transkript 3, rad 
4). 
 
I Tetra Paks produktutvecklingsprocesser pratar de om att finna balansen mellan ett stabilt och 
flexibelt arbetssätt och på så vis kunna möta olika kundkrav. Stabilitet går hand i hand med ett 
funktionellt fokus och flexibilitet går hand i hand med ett innovativt fokus. Fokus ligger både på 
att få nya kunder men framförallt att behålla de redan existerade kunderna. Om vi delar upp 
kunderna i två delar så finns det dels de som vill ha funktionella förpackningar, kräver stabilitet, 
(se figur 4.2) och de som vill ha mer innovativa förpackningar, kräver flexibilitet, (se figur 4.3). 
Figurerna är skapade utav oss (författarna) och har ingenting med Tetra Pak att göra. Figurerna är 
enbart till för att kategorisera två olika förpackningar som kräver olika fokus.  
 

 
Figur 4.2.  Funktionell förpackning (stabilt arbetssätt) 
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Figur 4.3. Innovativ förpackning (flexibelt arbetssätt) 
 
Standardförpackningar (funktionellt) är lättare att massproducera då det finns maskiner för det 
eftersom det är förpackningar som ständigt görs. Det går därför fort och Tetra Pak kan på så vis 
hålla nere kostnaden. När Tetra Pak får mer innovativa önskemål från kund måste de vara mer 
flexibla i deras utveckling. De får ofta bygga om maskinerna för att få fram den förpackning som 
kund önskar, vilket tar lång tid. Det tar cirka 4 år om en helt ny förpackning skall utvecklas, men 
den tid beror självklart på vad det är för förpackning och om det går att använda sig av redan 
existerande maskiner (7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 20). Om kunden kommer med mindre 
önskemål, till exempel att ändar volym på en förpackning eller ändra en liten detalj tar det 
betydlig mindre tid (7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 20).  Att bygga om maskiner är tidskrävande 
och kostar betydlig mer för Tetra Pak, dock är det något som de kan ta mer betalt för också 
således. 
 

4.5. Balans mellan Scrum och Vattenfallsmetoden  
Som tidigare nämnt arbetar detta pilotprojekt i en kombination av de båda metodikerna men 
svårigheten ligger i att hitta balansen, det vill säga hur mycket agilt respektive traditionellt 
tillvägagångssätt som bör prioriteras vid produktutveckling och vilken metod som är bäst lämpat 
för varje del i ett projekt. Att arbeta med en kombination av Vattenfallsmetoden (traditionellt) 
och Scrum (agilt) är något de testar i detta pilotprojekt och något de än så länge ser mycket 
positivt på (7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 4). I1 (7.5; Bilaga 5, Transkript 3, rad x) menar på att 
de olika metodikerna lämpar sig bra för olika delar i produktutvecklingen, och att de därför ser 
väldigt positivt på detta arbetssätt. De både metodikerna har många fördelar, som presenterats i 
stycket ovan, och genom att tillämpa fördelar från respektive metod finns det stora möjligheter 
till ett effektivt arbetssätt.  
 
Det är alltid svårt att bemöta förändring särskilt i stora företag som Tetra Pak. Långt ifrån alla på 
Tetra Pak är positiva till att arbeta delvis i Scrum. På grund av detta dras de från att ändra för 
mycket men samtidigt är det nästintill ett måste för att arbeta på ett lönsamt sätt i längden (7.3; 
Bilaga 3, Transkript 1, rad 16).  
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Att hela tiden sträva efter att bli effektivare är något Tetra Pak jobbar hårt för. “Vår största 
konkurrens är andra företag inom samma bransch som kan hålla längre pris, alltså andra som 
gör samma sak fast till längre pris. Andra kan konkurrera med pris men vi kan konkurrera med 
väldigt god kvalité då vi har många års erfarenhet”, menar I1 (7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 
14). För att bli effektivare och starkare rent konkurrensmässigt har Tetra Pak under det senaste 
året börjat arbeta i Scrumbaserade projekt, vilket är ett steg till effektivare processer. Viktigt att 
nämna är att detta inte handlar om hela Tetra Pak utan endast en liten del av produktutvecklingen 
(7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 4). De arbetar i Scrum huvudsakligen i startskedet 
(utvecklingsfasen) av ett projekt men de arbetar således i Scrum team hela projektet (7.5; Bilaga 
5, Transkript 3, rad 8). Scrum lämpar sig bäst när “predictability” är låg, det vill säga tidigt in i 
projektet när teamet fortfarande jobbar med lika koncept och behöver förstå sig på behoven och 
de tekniska möjligheterna bättre (7.5; Bilaga 5, Transkript 3, rad 10). När lösningen blivit 
verifierad internt och validerat av kund handlar det mer om att produktionsförberedande arbete, 
vilket görs med Vattenfallsmetoden (7.5; Bilaga 5, Transkript 3, rad 10).  
 

 
Figur 4.4. Tetra Paks processmodell. Källa: Informant Tetra Pak  
 
Figur 4.4 visar Tetra Paks processmodell på en begränsad del av Tetra Paks affärsverksamhet, 
den del vi avgränsat oss till. I samtliga Swimlanes, förutom Supply Chain (rosa och orange) och 
Technical Service (lila), är en del av Scrum teamet. Vidare beskriver modellen processarbetet 
som måste utföras och de använder Tollgates men det finns en ökad frihet till att arbete med 
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aktiviteter från olika faser parallellt. När projektet kommer till en fas där det rör sig mindre om 
utveckling och mer produktutveckling, kan teamet börja jobba på nya projekt och samtidigt 
hantera avslutande aktiviteter i det tidigare projektet (7.5; Bilaga 5, Transkript 3, rad 8).  
 
Scrum är bra då det ger bättre kommunikation i teamet, ger teamet en känsla av kontroll och det 
är lätt att följa progress via Burndown Charts (7.5; Bilaga 5, Transkript 3, rad 8). På Tetra Pak 
har teamet en kontinuerlig dialog och det finns alltid utrymme för förändringar, vilket faller sig 
naturligt i Scrumprojekt. De gjorde en omdesign av de tidigare utvecklingsprocesserna där målet 
var att fördubbla kvalitet. Målet med införandet av Scrum är således att fördubbla kvalitet (7.3; 
Bilaga 3, Transkript 1, rad 6).  
 
Svårigheten med att finna dokumentation och krav i förväg vid start i ett projekt kan hanteras 
bättre med agila metoder. Tidigt in i projektet är det viktigt att ha en tydlig målbild för projektet. 
När arbete sker med en agil metodik grundar sig målbilden i den kunskap som finns i tidigt skede 
i projektet. Denna kunskap kommer således utvecklas och förfinas under projektets gång. Med 
projektet kommer ny kunskap och därför kan beslut ändras under projektet och istället grundas på 
de nya kunskaper och revidera gamla mål så att de istället speglar en aktuell bild av projektet och 
kundens krav och önskemål. När kunskap samlats under projektet är det lättare att mot slutet av 
projektet lägga upp en mer detaljerad plan då användaren byggt upp den kunskap som krävs för 
att göra det.  
 
Tetra Pak arbetar för att ta fram ett ramverk (så kallad “guidelines”) för att lättare kunna välja 
processform beroende på projekt. Detta är något som görs för att i framtiden kunna bli ännu mer 
effektiva och prestera inom deras område. För att göra detta kollar de på olika kriterier som 
spelar in för att komma fram till den ultimata projektformen för varje specifikt projekt (7.4; 
Bilaga 4, Transkript 2, rad 14). Detta arbete kommer bedrivas baserat på Tetra Paks egna 
kriterier, exempelvis komplexitet, budget, tekniska risker och så vidare (7.4; Bilaga 4, Transkript 
2, rad 16). Med hjälp av detta ramverk ska den mest effektiva projektformer för ett specifikt 
projekt lätt kunnat väljas utan större research inför varje projekt. Det kommer spara tid då detta 
annars kan vara väldigt tidskrävande, och på så vis arbeta på ett mer effektivt sätt.   
 
Intervjuperson menar på att det är fördelaktig att arbeta i tidsepoker istället för fast 
tidsuppskattning, som ändå inte går att hålla sig till (7.4; Bilaga 4, Transkript 2, rad 6). Tidigare 
arbetare Tetra Pak i 18-månaders etapper, vilket visade sig inte ge bra resultat då det var ett 
alldeles för stort tidsspann för att kunna uppskatta tiden så lång tid i förväg (7.4; Bilaga 4, 
Transkript 2, rad 6). På Tetra Pak arbetar de i Tollgates, vilket kan liknas med delmål då varje 
Tollagte har ett mål. Inom varje Tollgate har det således ett agilt synsätt och jobbar för att 
minimera waste. De är noga med att hela tiden stämma av för att minimera fel och missförstånd 
(7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 16).  
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4.6. Fundamentala utmaningar  
Denna uppsats har studerat tre olika typer av utmaningar vad gäller fundamentala utmaningar i 
produktutveckling. Informanten medger att den största utmaningen, vad gäller accelerande 
hastighet av utveckling, är att få medarbetarna att hänga med på den snabba förändringen (7.6; 
Bilaga 6, Transkript 4, rad 2). När det kommer till utmaningarna av att kunna förändra för att 
anpassa sig till den omgivna miljön tycker informanten att det främst är att de ibland måste förlita 
sig på extern hjälp för att kunna bygga upp egen kompentens, vilket de gör när de saknar 
kompentensen internt (7.6; Bilaga 6, Transkript 4, rad 4). Till sist har studien gått in på 
utmaningen med ökad produktkomplexitet. Informanten menar att det är att säkerställa att de kan 
implementera arbetssätt och IT-verktyg som supportar den ökade komplexiteten (7.6; Bilaga 6, 
Transkript 4, rad 6).  
 

4.7. Jämförelse med andra produktionsföretag  
Förpackningar är något som det alltid finns ett behov av (7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 22), 
vilket är till fördel för Tetra Pak jämfört med andra produktionsföretag i andra branscher. 
Förpackningar har lång livslängd (7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 22).  
 
Jämför vi med till exempel telefoni- eller bilindustrin är det en tuffare bransch eftersom de 
ständigt måste komma med nya modeller för att hålla sig attraktiva på marknaden och för att 
överleva. Om ett bilföretag eller telefonföretag slutat komma med nya modeller och 
uppdateringar hade de inte överlevt länge då konkurrens är så pass mycket kraftigare i dessa 
branscher (7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 22). Tetra Pak är inte beroende av att släppa nya 
modeller då förpackningar inte bli omodernt på samma sätt (7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 22). 
Tetra Pak står således inför konkurrens i form av att bli kostnadseffektiva samt att de har en 
ständig konkurrens från plastförpackningar (7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 22).  
 
Det är även väsentligt att ha i åtanke att de är olika slags företag då Tetra Pak arbetar efter 
kundkrav medan telefoni- och bilindustrin inte gör det. De arbetar snarare för att kunna 
konkurrera mot andra företag genom att göra den mest attraktiva telefonen/bilen (7.3; Bilaga 3, 
Transkript 1, rad 22). 
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5. Analys och diskussion 

5.1. Agilt synsätt 
Tetra Pak tillämpar det agila synsätt för att kunna svara på nya trender snabbt och verka 
konkurrenskraftiga. Sharifi & Zang (1999) hävdar att det agila synsätt lämpar sig bra för att 
kunna möta affärsvärldens nya trender, vilket informanten också menar på (7.4; Bilaga 4, 
Transkript 2, rad 12). Tidigare mättes konkurrens i lågt produktpris vilket nu, med den 
förändrade affärsvärlden, snarare mäts i kvalitet, snabb respons gentemot kund och kundnöjdhet 
(Sharifi & Zhang, 1999). Denna konkurrens är något som Tetra Pak känner igen och något de 
arbetar för att bli bättre på, vilket det gör genom att tillämpa ett agilt synsätt. 
 
Genom att Tetra Pak arbetar med Lean och JIT under traditionellt arbete, tillämpar de även här 
ett agilt synsätt (7.4; Bilaga 4, Transkript 2, rad 12). Det agila synsätt går att applicera på hela 
projektet, trots att endast Scrum har ett inbyggt agilt synsätt, vilket också teorin medger.  
 

5.2. Funktionellt och innovativt fokus 
Både teorin och informanterna anser att den innovativa förpackningen behöver ett mer agilt 
arbetssätt (Scrum) medan standardförpackningen behöver ett stabilt arbetssätt generellt sätt, 
vilket i detta fall är den traditionella Vattenfallsmetoden. Att det således är fördelaktigt att även 
arbeta i Scrum team i "funktionella" projekt, och inte bara i “innovativa” projekt, för att få fokus 
och en långsiktigt lärande är något som både informanten och teorin påvisar (7.5; Bilaga 5, 
Transkript 3, rad 4).  
 
Genom att tillämpa ett balanserat arbetssätt finns det möjlighet att möta upp till olika kundkrav 
där det traditionella arbetssättet medför stabilitet och det agila med flexibilitet. Anledning till val 
av arbetssätt vid olika behov överensstämde mellan informanter och tidigare forskning som 
presenterades i litteraturgenomgången. Behovsskillnader illustreras i figur 4.5 där ett funktionellt 
och innovativt fokus spelar en central roll för att möta olika kundkrav. Minnich & Maier (2006) 
förklarar att olika produkter som kan behöva olika utvecklingsfokus, vilket I1 instämmer på och 
menar på att det inte finns några direkta konflikter mellan respektive fokus utan båda kan 
behövas för att möta olika kunders behov (7.5; Bilaga 5, Transkript 3, rad 2). Figur 4.3 och 4.4 
visar en tydlig skildring på två olika mjölkförpackningar som kräver olika tänk i tillvägagångsätt. 
 

5.3. Balans mellan Scrum och Vattenfallsmetoden  
Resultatet av den empiriska analysen visar hur ett kombinerat arbetssätt kan ge balans och 
effektivisera produktutvecklingen vid olika behov. Frågan är då varför ett tillverkningsföretag 
bör överväga att använda sig av ett balanserat arbetssätt. Figur 5.1 illustrerar ett koncept vars 
syfte är att beskriva hur de olika metodikerna samt synsätt kan mötas (cirklarna) för att 
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tillsammans finna ett balanserat projektform. Teorin påvisar att de två olika metoderna samt det 
agila synsättet har sina olika fördelar. Där av finns det intresse av att hitta den centrala 
mittpunkten för att dra nytta av respektive metods fördelar. Metoderna skapar tillsammans ett 
mer komplett ramverk än om de hade verkat enskilt. Tillsammans utgör de tre cirklarna en 
central mittpunkt där de olika metodikerna möts, vilket illustrerar en balans i 
produktutvecklingen där respektive fördelar används.  
 
 

 
Figur 5.1. Scrum, Vattenfallsmetoden och ett agilt synsätt utgör tillsammans balans  
 
Övergripande fördelar med de olika metodikerna är att Scrum stödjer fokus, bättre 
kommunikation inom teamet och ger teamet en känsla av kontroll eftersom de arbetar i Sprints 
och kan anpassa arbetet utefter delresultat och planera vidareutvecklingen därefter (7.4; Bilaga 4, 
Transkript 2, rad 6). Scrum förespråkar anpassningsbar planering och innovativ utveckling. Vid 
arbete i Vattenfallsmetoden ger det teamet en strukturerad plan med tydliga steg som ska beaktas 
eftersom arbetet sker med kravspecifikation som är simpla att följa. Vattenfallsmetoden gör det 
också lättare att förutspå projektets tidsramar och budget. De agila synsättet bidrar till att enklare 
kunna bemöta ständiga förändringar, vilket är ytterst viktigt för att verka konkurrenskraftiga i ett 
ständigt utvecklande samhälle. Konkurrens pressas av allt mer kundunika lösningar och det 
innovativa fokus ökar, vilket det agila synsätt stödjer (7.3; Bilaga 3, Transkript 1, rad 14). 
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Att finna ett anpassat arbetssätt för optimal utvecklingspotential upplevs vara en utmanande 
uppgift både baserat på teorin där Sharifi & Zhang (1999) förklarar att företag står inför svårare 
tider, då efterfrågan på att utveckla nya produkter har blivit allt större och nya trender uppstår 
kontinuerligt. Detta i sin tur har varit en anledning till varför Tetra Pak valde att införa ett agilt 
arbetssätt (Scrum) till deras traditionella utvecklingsprocess (Vattenfallsmetoden) i en begränsad 
del av Tetra Paks affärsverksamhet för att bemöta utmaningarna som teorin påvisar.  
 
Som empirin påvisar arbetar en begränsad del (pilotprojekt) av Tetra Paks produktutveckling i en 
kombination av Vattenfallsmetoden och Scrum med ett genomgående agilt synsätt (7.3; Bilaga 3, 
Transkript 1, rad 4). De arbetar huvudsakligen med Scrum i startskedet (utvecklingsfasen) men 
de arbetar i Scrum team genomgående i produktutvecklingen förutom Supply Chain och 
Technical Service där vattenfallsmetoden lämpas bäst (7.4; Bilaga 4, Transkript 2, rad 4).  Som 
tidigare nämnt i teorin hävdar Cooper (2016) att Scrum huvudsakligen bör användas i 
utvecklings- och testfasen i ett produktutvecklingsprojekt, vilket Tetra Pak också gör i deras 
pilotprojekt (7.5; Bilaga 5, Transkript 3, rad 10). Detta för att på så sätt vara mer flexibla till att ta 
fram nya produktlösningar. När lösningen i utvecklingsfasen blivit verifierad internt och 
validerad av kund handlar det mer om att produktionsförberedande arbete, vilket görs med 
Vattenfallsmetoden (7.5; Bilaga 5, Transkript 3, rad 10). 
 

5.4. Fundamentala utmaningar  
Som tidigare nämnt har denna studie studerat olika typer av utmaningar som ett företag står inför 
vid förändring. Vi anser att de fundamentala utmaningarna som Ovesen (2012) talar om är en 
essentiell aspekt att ha i åtanke när ett företag ska införa ett nytt arbetssätt. Där av valet att 
studera dessa för att få en bättre förståelse om vad som krävs för att effektivisera 
utvecklingsprocesserna genom att hitta ett balanserat arbetssätt.   
 
Både teorin och empirin påvisar att den accelererande hastigheten av utveckling är en ständig 
utmaning för företag. I2 och Ovesen (2012) överensstämmer att den största utmaningen av den 
accelererande hastigheten är att få medarbetarna att hänga med på den snabba förändringen (7.6; 
Bilaga 6, Transkript 4, rad 2). 
 
Vidare presenterar empirin att svårigheten med att anpassa sig till förändringar är främst brist på 
kompetens internt och att behöva tillförlita sig på extern hjälp. Ovesen (2012) hävdar att 
förmågan att förutspå framtiden är ett sätt att hantera förändringar. Där av kan brist på kompetens 
vara en stor utmaning för företag som vill bemöta förändring på ett framgångsrikt sätt. 
 
Slutligen anser Ovesen (2012) att den tredje fundamentala utmaningen är ökad produkt 
komplexitet. I2 anser att den största utmaningen med ökad produktkomplexitet är att säkerställa 
att de kan implementera arbetssätt och IT-verktyg som stödjer den ökade komplexiteten. Ovesen 
(2012) hävdar att ökad produktkomplexitet kan medföra svårare kommunikation och försämrad 
utvecklingsprestanda. Där av anser vi att det är nödvändigt att införa nya arbetssätt för att 
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förbättra kommunikationen och utvecklingsprestandan som anses vara en bristande följd av ökad 
produktkomplexitet.  
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6. Slutsats  
Forskningsfrågan som ställdes i inledningen var följande: 
 
Kan agila och traditionella arbetssätt kombineras för att uppnå en effektivare 
produktutvecklingsprocess i ett tillverkningsföretag?  
 
Vår empiri med stöd av tidigare forskning påvisar ett behov av att kunna möta upp till ständiga 
förändringar och trender. Dessa ständiga förändringar i affärsmiljön har legat till uppskov för 
företag att förändra och tillämpa nya arbetsstrukturer. Då kunder har olika krav, funktionella 
och/eller innovativa, bör företag överväga att kombinera traditionella och agila arbetssätt. Vi har 
analyserat kring hur produktutvecklingsprocessen med fördel kan balanseras mellan de olika 
metodikerna för att effektivisera och balansera produktutvecklingen. Uppsatsens påvisar att ett 
kombinerat arbetssätt bestående av Vattenfallsmetoden, Scrum och det agila synsättet 
tillsammans utgör ett balanserat arbetssätt, där respektive fördel kan användas för att öka 
förmågan att snabbt svara på förändringar i en osäker och föränderlig miljö. Detta bidrar således 
till en effektiviserad och balanserad produktutveckling. Svaret därtill är inget som går att 
generaliseras i övriga delar på Tetra Pak eller på andra företag.  
 
Tetra Paks kombinerade arbetssätt kan möta både funktionella och innovativa kundkrav, vilket är 
viktigt för att kunna svara på en bred kundgrupps önskemål och krav, och dessutom vara 
konkurrenskraftiga. Utöver det arbetar Tetra Pak mot hög kvalitet, snabb respons gentemot kund 
och i allmänhet göra sina kunder nöjda och på så vis konkurrera mot andra i 
förpackningsindustrin. För att upprätthålla detta har det visats sig att det kombinerade arbetssättet 
(Vattenfall, Scrum och agilt synsätt) medför balans och en högre nivå av konkurrenskraft. Vidare 
kan ett balanserat arbetssätt påvisa positiva resultat vid hänsyn till de fundamentala utmaningarna 
som nämnts i litteraturgenomgången. 
 
Vi anser, baserat på vår undersökning, att Scrum lämpar sig bäst i startskedet av ett projekt, och 
Vattenfallsmetoden i resterande delar. Att arbeta med ett agilt synsätt i hela projektet har vidare 
påvisat vara en bidragande faktor, både vid ett agilt och traditionellt arbetssätt, för att 
effektivisera och balansera produktutvecklingsprocessen.  
 
Studiens resultat grundar sig huvudsakligen i den respons vi fått av de intervjuer som 
genomförts. Resultatet av denna studie stärks således av den teori som tagits fram och går hand i 
hand med responsen av intervjuerna. På så vis stärks trovärdigheten av studiens resultat. 
Eftersom vi huvudsakligen intervjuat en person som är involverad på den del av Tetra Paks 
affärsverksamhet som studien grundas vid, kan vi inte dra generella slutsatser eller lämpa en 
objektiv bedömning. Vi har dock fått en djup insikt av informanten i den avgränsade del av Tetra 
Paks affärsverksamhet och anser därför vår studie kring hur agila och traditionella arbetssätt ska 
balanseras är tillförlitlig. 
 
Avslutningsvis anser vi att ett agilt och traditionell metodik tillsammans med ett agilt synsätt bör 
kombineras eftersom det bidrar till en effektivare och därmed balanserad 
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produktutvecklingsprocess på Tetra Pak. I en ständigt utvecklande affärsmiljö är detta en ytterst 
viktig egenskap för att snabbare kunna möta nya trender och på så sätt vara attraktiva på 
marknaden.  
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7. Bilagor  
 

7.1. Bilaga 1, Intervjufrågor  
 

Tema Intervjufrågor  

Scrum (S) S1. Vilket är främsta målet med att arbete i Scrum? 
S2. Ni berättade tidigare att ni övergår mer och mer till att arbeta med Scrum. Vilka 
är svårigheterna med det? 
S3. Vilka är de största förändringarna sen ni började arbete med Scrum? 
S4. Vilka är de främsta fördelarna med att arbeta i Scrumprojekt? 
S5. Hur ser fortskridningen ut gällande Scrum? Kommer ni övergå helt till Scrum? 
S6. Vilka är förväntningarna med att införa Scrum?  
 

Vattenfalls-
metoden (V) 

V1. Vilka delar i ett projekt är bra lämpade för Vattenfallsmetoden? 
V2. Vilka är främsta fördelarna med att arbete i Vattenfallsmetoden? 
 
 

Agilt synsätt 
(A) 

A1. Hur ser ni på ett agilt synsätt? Är det något ni tillämpar genom ett helt projekt, 
alltså både när ni tillämpar Scrum och Vattenfallsmetoden?  
 

Balans (Bal) Bal1. Hur ser fördelningen ut mellan Vattenfallsmetoden vs. Scrum?  
Bal2. Hur gör ni för att finna balansen mellan de olika metodikerna? Alltså hur 
resonerar ni kring fördelningen och kombinationen mellan de olika metodikerna i ett 
projekt? 
Bal3. Hur kommer du gå tillväga för att ta fram dessa gudielines? 
Bal4. Vad ser ni för brister med Scrum respektive Vattenfallsmetoden? 
Bal5. Varför kompletterar Scrum och Vattenfallsmetoden varandra bra?  
Bal6. Vad var det huvudsakliga anledningen till att ni arbetar i en kombination av de 
båda metodikerna? Varför lämpar sig Scrum bättre i början av ett projekt och 
Vattenfall i resterande delar? 
 

Funktionellt 
och innovativt 
fokus (F) 

F1. Tidigare har ni pratat om att Tetra Pak huvudsakligen haft ett funktionellt fokus 
(dvs. arbeta med Lean och Just In Time). Tror du att det funktionella fokus 
(effektivitet) kommer att påverkas när man börjar fokusera mer på att ha ett 
innovativt fokus? 
F2. Hur arbetar ni i funktionella/innovativa projekt? I vilken projektform?  

Utmaningar i 
produkt-
utveckling (U) 

U1. Vad anser du vara en utmaning med accelererande hastighet av utveckling? 
U2. Vad anser du vara en utmaning med förmågan att förändra för att anpassa sig till 
den omgivna miljön? 
U3. Vad anser du vara en utmaning med ökad produktkomplexitet? 

Bakgrund (Bak) Bak1. På vilket sätt märker ni av samhällets ständiga utveckling i er 
produktutveckling? 
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Bak2. Hur har ni arbetat tidigare när ni inte tillämpade Scrum i er verksamhet? 
Bak3. Hur fungerar ni med era team? Hur sätta team ihop? 
Bak4. Hur ser de anställda på denna förändring, alltså att införa ett mer agilt 
arbetssätt? 
 

Produkt-
utveckling (P) 

P1. På vilket sätt arbetar ni för att bli effektivare i era utvecklingsprocesser? I vilken 
projektform arbetar ni?   
P2. Ni har ju många standardförpackningar som massproduceras dagligen men hur 
ofta händer det att ni gör specialprodukter till kunder? 
P3. Om en kund kommer och vill ha en helt ny förpackning, hur lång tid tar det då? 
P4. Brukar ni ofta återanvända tidigare processer och tidigare erfarenheter? 
 

Konkurrens (K) K1. Ni är väldigt stora inom förpackningsbranschen, vad eller vilket är er största 
konkurrens? 
K2. Vad ser ni som fördelaktigt med er jämfört med andra 
produktutvecklingsföretag?  
 

 
 

7.2. Bilaga 2, Informantprofiler 
 

 
 

 
 

Informantprofil - I1 

  

Företag - Tetra Pak 
 
Roll - Scrum Master  
 
Certifierad SCRUM Master - Certidierad Scrum Master  
 
Utbildning - Ekonom 
 
Erfarnehet inom produktutveckling - Arbetat med Scrum och varit Scrum Master 
i 1 år och arbetat med produktutveckling sedan 2009, dvs. 7 år.  
 
Övriga Scrum-relaterade utbildningar och certiferingar - Scrum-utbildning på 
Softhouse och Twenty Eightly Strategy Execution i London. Har även gått en intern 
Tetra Pak kurs som hålls av en extern Scrum konsult.  
 
Tidigare erfarenhetr - Jobbar som Project Mgr på IBM i Amsterdam, ansvarig för 
utveckling av logistiklösningar för IBMs egna verksamhet.  
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Tabell 7.1. Informantprofil I1 
 
 
 

 
 

 
 

Informantprofil - I2 

  Företag - Tetra Pak 
 
Roll - Director, Engineering Capability Office  
 
Utbildning - Ingenjör  
 
Erfarnehet inom produktutveckling - Har jobbat med produktutveckling sedan 
1994 i olika roller, startade som Automation ingenjör både i Lund och Modena 
(Italien). Sedan 2009 har han jobbat med att utveckla arbetssätt runt 
produktutveckling. Har arbetat på Tetra Pak sedan 1984.  
 
Tidigare ergarenheter - Tillbringade 4 år (2001 – 2005) ute på ett marknads bolag 
som Technical Support Manager i Mellanöstern. Där supportade han kunder med 
nya maskinsystem. 
  
 
 

Tabell 7.2. Informantprofil I2 

 

7.3. Bilaga 3, Transkript 1 
AF = Anna Feuk  
OA= Oscar Angel  
I1= Informant 1 
I2= Informant 2 
 
 

Rad Person  Intervjufrågor samt svar  

1 AF På vilket sätt märker ni av samhällets ständiga utveckling i er 
produktutveckling?  

2 I2 Nya trender sätts och det är självklart något vi strävar efter att bemöta snabbt, 
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för att vara konkurrenskraftiga. I allmänhet blir konkurrens större och vi 
arbetar därför mot effektivare utvecklingsprocesser för att snabbare kunna 
möta kunders krav och på så vis konkurrera på marknaden.  

3 AF På vilket sätt arbetar ni för att bli effektivare i era utvecklingsprocesser? I 
vilken projektform arbetar ni?   

4 I1 Vi arbetar med både Vattenfallsmetoden och Scrum, oftast i en kombination 
med de båda metodikerna. Vi har börjat arbeta i Scrum mer och mer, men det 
är fortfarande relativt nytt för oss. Vi har arbetat med Scrum i 1,5 år nu och är 
väldigt positiva till det. Dock är det ett pilotprojekt vi gör för att testa Scrum. 
Det är alltså inget vi tillämpar i alla Tetra Paks utvecklingsprocesser utan 
endast en liten del av Tetra Paks affärsverksamhet.  

5 AF Vilket är främsta målet med att arbeta i Scrum?  

6 I2 Målet med Scrum är huvudsakligen att dubblera kvaliteten.  

7 AF Ni har ju många standardförpackningar som massproduceras dagligen men 
hur ofta händer det att ni gör specialprodukter till kunder? 

8 I2 Vi utvecklar såklart mestadels standardförpackningar men det händer oftare 
och oftare att vi utvecklar specialförpackningar åt kunder.  

9 AF Hur har ni arbetat tidigare när ni inte tillämpade Scrum i er verksamhet?  

10 I2  Tidigare har vi arbetat enbart med Vattenfallsmetoden, vilket det har blivit 
mindre av sedan vi började med Scrum men som fortfarande utgör största 
delen av produktutvecklingsprocessen.  

11 AF Vilka delar i ett projekt är bra lämpade för Vattenfallsmetoden? 

12 I2 Egentligen den större delen av ett projekt. När väl en lösning verifierats 
internt och validerats av kund (vilket görs i början av projektet) är det 
fördelaktigt att resterande del av ett projekt arbeta i Vattenfallsmetoden då det 
ger struktur och det finns en tydlig plan. Att arbeta i Scrum ser vi väldigt 
positivt på men vi kommer inte utesluta Vattenfallsmetoden då vi fortfarande 
ser mycket nytta med den metoden. 

13 OA Ni är väldigt stora inom förpackningsbranschen, vad eller vilket är er största 
konkurrens? 

14 I2  Vår största konkurrens är andra företag inom samma bransch som kan hålla 
lägre priser. Alltså andra som gör samma sak fast till lägre pris. Andra kan 
konkurrera med pris men vi kan konkurrera med väldigt god kvalité då vi har 
många års erfarenhet. Konkurrens pressas av allt mer kundunika lösningar och 
vi måste öka det innovativa fokus.  

15 AF Ni berättade tidigare att ni övergår mer och mer till att arbeta med Scrum. 
Vilka är svårigheterna med det?  

16 I2 Det är alltid svårt när man ska göra förändringar, speciellt i ett såhär stort 
företag. Det tar väldigt lång tid att för förändringar. På så vis vill vi inte ändra 
för mycket men samtidigt måste man det också för att hålla oss uppdaterade 
och arbeta på ett effektivt och lönsamt sätt.  
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17 AF Hur fungerar ni med era team? Hur sätta team ihop?  

18 I1 Vi arbetar i team och försöker sätta samma team på samma sorts uppgift då de 
teamet har erfarenhet inom det område. Vi arbetar i Scrum team  hela 
projekten igenom. Vi ser också till att hela tiden stämma av inom teamen för 
att minimera fel och missförstånd. Vi har ett stort fokus just på att bli snabbare 
för att inte förlora kunder. Vi försöker också bli snabbare med att svara på nya 
trender.  

19 AF Om en kund kommer och vill ha en helt ny förpackning, hur lång tid tar det 
då?  

20 I2 Det tar cirka 4 år, men beror självklart på vad det är för förpackning och om vi 
kan använda oss av redan existerande maskiner eller erfarenheter. Men om 
kunden bara kommer med ett mindre önskemål, t.ex. ändra en detalj eller 
volym så tar det betydligt mindre tid.  

21 AF Vad ser ni som fördelaktigt med er jämfört med andra 
produktutvecklingsföretag?  

22 I2 Eftersom vi är ett förpackningstillverkningsföretag har vi en produkt som 
alltid finns i tiden och har lång livslängd. Tänk t.ex. på andra 
tillverkningsföretag som gör t.ex. telefoner eller bilar som hela tiden måste 
komma med nya modeller för att vara attraktiva på marknaden. Det problemet 
har vi inte riktigt även om vi också måste uppdateras för att attraktiva så är det 
inte på samma nivå då förpackningar inte går ur tid på samma sätt. Även om 
vår bransch inte är så beroende av att släppa nya modeller så har vi en ökad 
konkurrens när det gäller att bli kostnadseffektiva, samt att vi har konkurrens 
från plastförpackningar.  

 
 

7.4. Bilaga 4, Transkript 2 
AF = Anna Feuk  
OA= Oscar Angel  
I1= Informant 1 
 
 

Rad Person  Intervjufrågor samt svar  

1 AF Som vi kom fram till förra gången så har ni börjat arbeta mer och mer med 
Scrum. Vilka är de största förändringarna sen ni började arbete med Scrum?  

2 I1 Anställda är nöjdare och gladare av att arbete i Scrum. Det är inget vi mätt på 
riktigt utan snarare en upplevelse. Scrum kortar ner leveranstiden också, vilket 
är något vi också märker av.   

3 AF Hur ser fördelningen ut mellan Vattenfallsmetoden vs. Scrum?  

4 I1 Oftast arbetar vi med en kombination av de båda då vi tycker att olika delar i 
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ett projekt lämpar sig till olika metoder. Vi arbetar i Scrum team under hela 
utvecklingsprocessen, dvs fram till slutleverans. Däremot jobbar 
supportfunktioner som Supply Chain mer traditionellt. Detta fungerar bra i vår 
utvecklingsprocess i och med att vi jobbar med Scrum team och inte Scrum 
projekt, så teamet kan jobba med flera projekt scope samtidigt. Samtliga 
Swinlanes förutom Supply Chain och Technical Service är en del av Scrum 
teamet.  

5 OA Vilka är de främsta fördelarna med att arbeta i Scrumprojekt?  

6 I1 Det som är bra med att arbete med Scrum är att man kan göra småtester under 
projektets gång för att se hur vidareutvecklingen ska fortskrida. Man får fram 
delresultat som vi kan dra nytta av vid vidareutvecklingen. Det är svårt att 
redan vid projektstart ha full koll på hur allt kommer utveckla sig, på så vis är 
Scrum väldigt bra då vi kan under projektets gång föra projektet åt rätt håll 
beroende på olika faktorer som inträffar och påverkar. Tidigare arbetade vi 
med en 18-månaders plan, vilket var svårt att hålla sig till då det är jättesvårt 
att lägga upp en långsiktig plan. Nu arbetar vi i kortare tidsepoker vilket är 
mycket bättre då det faktiskt går att hålla sig till tidsplanen vilket medför ett 
bättre resultat.  

7 OA Vilka är främsta fördelarna med att arbete i Vattenfallsmetoden?  

8 I1 Det är ett strukturerat arbetssätt med en tydlig plan på hur projektet ska ledas 
fram. Teamet får en tydlig bild på vad som skall göras och kunden får tidigt 
en tydlig bild på hur produkten kommer se ut i slutänden.  

9 AF Brukar ni ofta återanvända tidigare processer och tidigare erfarenheter? 

10 I1  Tyvärr är vi dåliga med dokumentation och därför är vi än så länge dåliga på 
det, men det är absolut något vi bör bli bättre på. Hade vi varit bättre på det 
hade det varit smidigt om man kunnat kolla med tidigare projektledare i ett 
liknande projekt man ska göra för att få höra deras erfarenheter och ta lärdom 
av det.  

11 AF Hur ser ni på ett agilt synsätt? Är det något ni tillämpar genom ett helt projekt, 
alltså både när ni tillämpar Scrum och Vattenfallsmetoden?  

12 I1 Ja vi försöker ha ett agilt synsätt i alla projekt rakt igenom då vi anser att det 
är fördelaktigt för att kunna möta affärsvärldens nya trender. Scrum har ett 
inbyggt agilt synsätt men samtidigt går det såklart att applicera ett agilt synsätt 
även gällande Vattenfallsmetoden, vilket vi försöker göra så mycket som 
möjligt. Vi arbetar t.ex. mycket med Lean för att minimera waste. Vi arbetar 
också med JIT, vilket också går hand i hand med ett agilt synsätt.  

13 AF Hur ser fortskridningen ut gällande Scrum? Kommer ni övergå helt till 
Scrum?  

14 I1 Nej det har jag svårt att tro. Inte på väldigt länge i alla fall. I nuläget ser vi 
väldigt positivt på Scrum men som tidigare nämnt tycker vi det är bra att även 
blanda in andra metoder för bästa möjliga resultat, då olika metoder är bra för 
olika steg i ett projekt. Jag håller just nu på med ett projekt där jag ska kolla 
på vilka kriterier som spelar in för att komma fram till den ultimata 
projektformen för varje specifikt projekt. Jag ska ta fram en guideline för att 
vägleda till rätt val av metod, vilket ska bli väldigt spännande.  



Balansen mellan agila och traditionella       Angel & Feuk  
utvecklingsmetodiker i ett tillverkningsföretag        

 
- 49 - 

15 AF Hur kommer du gå tillväga för att ta fram dessa gudieline? 

16 I1 Arbetet kommer bedrivas baserat på Tetra Paks egna kriterier, exempelvis 
komplexitet, budget, tekniska risker osv.  

17 AF Hur gör ni för att finna balansen mellan de olika metodikerna? Alltså hur 
resonerar ni kring fördelningen och kombinationen mellan de olika 
metodikerna i projekt?  

18 I1 Som tidigare nämnt kommer vi i framtiden ha denna guideline som jag 
tidigare pratat om. Men vi har helt enkelt börjat med Scrum men insett att vi 
fortfarande tycker Vattenfallsmetoden lämpar sig bra för större delen i våra 
projekt. Vi försöker dra nytta av de båda metodikernas fördelar för att i en 
kombination av de båda skapa en effektiviserad produktutveckling. De olika 
metodikerna är bra för olika delar i ett projekt. Det är så vi arbetar på Tetra 
Pak men jag säger inte att det fungerar så i alla produktionsföretag.     

19 OA Hur ser de anställda på denna förändring, alltså att införa ett mer agilt 
arbetssätt?  

20 I1 Många ser på det väldigt positivt men alla är inte övertygande. Många har 
svårt med förändring, främst de som gillar struktur och planering eftersom 
Scrum inte blir lika strukturerat. Folk som är högre uppsatta har också svårt 
för denna förändring då de tidigare fick regelbunden uppdatering medan de nu 
istället själva får ta tag i det och ta reda på vad som händer för tillfället. Detta 
beror på att Scrum inte är lika strukturerat.  

21 OA Vilka är förväntningarna med att införa Scrum?  

22 I1  Kortfattat vill vi bli effektivare med Scrum, vilket är det vi strävar åt hela 
tiden och tror Scrum kan hjälpa oss med. Vi vill också skala bort overhead, 
vilket även det medför att vi blir effektivare. Med Scrum vill vi också 
dubblera kvaliteten.  

 

7.5. Bilaga 5, Transkript 3 (Mailkonversation) 
AF = Anna Feuk  
OA = Oscar Angel 
I1 = Informant 1  
 
 

Rad Person Intervjufrågor samt svar  

1 OA & AF Tidigare har ni pratat om att Tetra Pak huvudsakligen haft ett funktionellt 
fokus (dvs. arbeta med Lean och Just In Time). Tror du att det funktionella 
fokus (effektivitet) kommer att påverkas när man börjar fokusera mer på att 
ha ett innovativt fokus? “Innovativa produkter kännetecknar ofta en hög nivå 
av oförutsägbara krav medan funktionella produkter kännetecknar ett krav på 
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stabilitet.” 
 

2 I1 Som jag nog har förklarat har vi olika processer för olika syften. Vi har en 
teknologi process (Technology Development) som har som fokus att 
antingen utvärdera värdet av en ny teknologi eller att utveckla en teknologi 
för att möte ett befintligt behov. Vidare har vi vår produktutvecklingsprocess 
(Product Development) som dels fokuserar på effektivitetsförbättringar i våra 
maskiner/system men även produktförbättringar av befintliga produkter, 
exempelvis våra förpackningar. Vi har jobbat mycket med Lean i våra 
tillverkningsprocesser i våra konverteringsfabriker dvs. där vi tillverkar vårt 
pappersmaterial. Jag ser ingen direkt konflikt mellan funktionellt och 
innovativt. I slutändan behöver vi möta olika kunders behov, både de som 
prioriterar hög effektivitet med en enklare förpackning, och de som vill ha en 
mer avancerad förpackning som kanske inte går att köra i samma hastighet. 

3 AF Hur arbetar ni i funktionella/innovativa projekt? I vilken projektform?  

4 I1 Det finns inget generellt svar på den frågan. Ett översiktligt svar skulle vara 
att vi arbetar i Vattenfall i “funktionella” projekt och Scrum i “innovativa” 
projekt. Men även i funktionella projekt finns där en fördel med att jobba i 
Scrum team för att få fokus och ett långsiktigt lärande. Tidigare hade vi ett 
stort fokus på effektivitet men arbetade också innovativt, vi har länge haft ett 
innovativt fokus i vårt arbete med förpackningsdesign, även om vi hade stort 
fokus på kostnad och effektivitet. Vad vi nu ser är en ökad konkurrens som 
pressas på mer kundunika lösningar och det innovativa fokus har blivit 
större.  

5 OA & AF Vad ser ni för brister med SCRUM respektive Vattenfallsmetoden? 

6 I1 Traditionellt utgår vattenfall ifrån att vi kan låsa krav och koncept tidigt trots 
att många frågeställningar fortfarande är öppna vilket gör att det finns risk 
för att omdesign sent i projektet med påverkan på tiden och kostnad. Vi tror 
att Scrum hjälper oss att jobba med krav och risker relaterade till påverkan 
på befintliga system, både tidigare och bredare. Detta kan man också göra i 
vattenfall (där högra sidan av V-modellen är bredare än vänstra för att visa 
vikten av att iterera) men nu har vi teamet på plats från början och det finns 
en struktur att jobba tillsammans och att löpande stämma av vad man har 
kommit fram till. Genom tydliga Done Criteria och Sprint Reviews tvingas 
vi också att komma fram till något resultat som vi kan få feedback på medan 
man inom vattenfall riskerar att använda en längre period innan man visa 
resultat för en styrgrupp. 

7 OA & AF Varför kompletterar SCRUM och Vattenfallsmetoden varandra bra?  

8 I1 Scrum är bra för det stödjer fokus, bättre kommunikation inom teamet, det 
ger teamet en känsla av kontroll och det är lätt att följa progress via 
burndown chart. Vidare planerar vi endast för kommande sprint medan vi 
samtidigt håller koll på vår högnivå plan. Detta gör att vi slipper en 
omplanering. Det finns en kontinuerlig dialog och utrymme för ändringar på 
ett naturligt sätt. Product Owner tar ansvar för att prioritera och Scrum 
Mastern skyddar mot överbelastning. Allt detta skulle kunna göras i vilket 
projektmodell som helst men i Scrum är det inbyggt. När det kommer till 
Vattenfallsmetoden så är vår tekniska infrastruktur och arkitektur sådan att 
det blir kostsamt med sena ändringar så behöver frysa vår design vid vissa 
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tidpunkter för att kunna göra investeringar eller initiera att organisationer i 
andra delar av Tetra Pak börjar förbereda sitt arbete. 
Jag tror man vanligtvis talar om Scrum i kombination med ”stage gate 
model”. De båda metodikerna kompletterar varandra bra i ett projekt.  

9 OA & AF Vad var det huvudsakliga anledningen till att ni arbetar i en kombination av 
de båda metodikerna? Varför lämpar sig Scrum bättre i början av ett projekt 
och Vattenfall i resterande delar? 

10 I1 Principen är att Scrum lämpar sig bäst när ”predictability” är låg, dvs tidigt i 
projektet när man fortfarande jobbar med lika koncept och behöver förstå 
behoven och de tekniska möjligheterna bättre. När lösningen väl har blivit 
verifierad internt och validerat med en kund, handlar det för vår del mer om 
att produktionsförberedande arbete. Dock har man här (på den del av Tetra 
Pak där vi har valt att jobba Scrum) valt en set up med Scrum teams och inte 
scrum-drivna projekt. Vad jag menar är att när projektet kommer till en fas 
när det rör sig mindre om utveckling och mer produktionsförberedelse så kan 
teamet börja jobba på nya projekt, samtidigt som de hanterar avslutande 
aktiviteter i det tidigare projektet. Så kort svar är att vi kör våra projekt i 
samma Scrum team, från start till stop. Scrum lämpar sig bra för utvecklings- 
och testfasen. 

11 OA & AF Varför funkar inte SCRUM bra för hela utvecklingsprojektet? 

12 I1 Jodå, det hade fungerat! 
 

7.6. Bilaga 6, Transkript 4 (Mailkonversation) 
AF = Anna Feuk  
OA = Oscar Angel 
I2 = Informant 2 
 
 

Rad Person Intervjufrågor samt svar  

1 OA & AF Vad anser du vara en utmaning med accelererande hastighet av utveckling? 

2 I2 Den största utmaningen som jag ser det är att få våra medarbetare ombord på 
den snabba förändringen. 

3 OA & AF Vad anser du vara en utmaning med förmågan att förändra för att anpassa sig 
till den omgivna miljön? 

4 I2  I visa fall så saknar vi kompetensen internt och då måste vi förlita oss på 
extern hjälp för att kunna bygga upp vår egen kompetens. 

5 OA & AF Vad anser du vara en utmaning med ökad produktkomplexitet? 

6 I2  Att säkerställa att vi kan implementera arbetssätt och IT verktyg som 
supportar den ökade komplexiteten. 
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