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Denna studie har genomförts som ett examensarbete inom utbildningen civilingenjör industriell 
ekonomi med masteravslutet industriell logistik på Luleå tekniska universitet. Arbetet har 
utförts på inköpskontoret på Luleå kommun och omfattar 20 veckors arbete. 

Under arbetet har vi fått stöttning av våra handledare på universitetet och Luleå kommun. Ett 
tack vill vi därför tillägna Stefan Englund för den tid och engagemang du lagt ned på att ge 
feedback på vårt arbete. Vi vill även tacka hela Luleå kommuns inköpskontor med ett extra 
stort tack till vår handledare Josefine Wihlzon för den hjälp, positiva energi och peppning ni 
bidragit med under hela arbetet. Slutligen vill vi även tacka alla personer som ställt upp på 
intervjuer, både internt på Luleå kommun men även externt där leverantörer, IT-konsulter, 
utvecklingschefer och jurister bidragit med sin erfarenhet och kunskap. Stort tack!  

Avslutningsvis är vår förhoppning att studien kommer till användning för Luleå kommun i 
arbetet med att skapa större flexibilitet och effektivitet vid inköp av IT. Vår förhoppning är 
även att studien kommer till nytta för andra offentliga organisationer i arbetet mot att skapa 
mer effektiva inköp av IT. 
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ABSTRACT 

Traditionally, the public procurement process has originated in the waterfall project model, 
with distinct phases and gates. To gain more flexibility and efficiency, the IT industry have 
adapted agile project methods instead. A challenge that has arisen due to this change is that the 
traditional procurement process rarely is adapted to agile project methods. Furthermore, the 
public sector is a large buyer of IT, but a significant part of all public projects within IT are 
failing in terms of exceeded budget. One reason for this could be that the traditional 
procurement process has difficulties in meeting the conditions required for agile methods, since 
it prevents the efficiency and goal achievement of IT procurement.  

In this study, the possibilities and challenges of an agile procurement process for IT was 
researched. The study also included how the procurement process could be structured and 
applied, with the aim to increase the efficiency, the customer value and the harmonization 
between procurement of IT and the implementation.  

The research questions were answered by a qualitative study where primary data was collected 
through interviews. A total of 23 deep interviews were conducted with different participants in 
a procurement process such as purchasers, suppliers and clients. The largest amount of data 
was collected at Luleå kommun, but interviews were also conducted with external respondents 
with knowledge of agile methods in the public sector. The interviews were analyzed through a 
thematic analysis, which resulted in several opportunities and challenges concerning agile 
procurement, together with a framework for agile procurement of IT.  

The study shows that there are both opportunities and challenges in an agile procurement 
process of IT. Public organizations that for example is permeated of the agile ground values, 
with motivated individuals with a likeness of change and trust towards the suppliers, have good 
opportunities to work with agile procurement. Challenges exists in an increased need of 
structure, a change in purchasing and contract procedures and the need of education and a 
culture shift. 

In the study, a framework for agile procurement of IT in the public sector has been developed. 
The framework is based on the national procurement process in Sweden and the agile ground 
values. In each procurement process phase activities that characterize agile methods are 
presented. The activities include for example creating self-organizing teams, setting 
requirements based on impact goals, creating a model for shared risk and work with incentives 
for efficiency. The study contributes to new knowledge of how agile methods can be 
incorporated in the public procurement process. By using the agile framework public 
organization can increase the harmonization between the procurement process and the 
implementation of IT, with the aim to increase the customer value and efficiency.  

Key words: Agile methods, agile procurement, agile contracting, agile procurement processes, 
public purchasing, IT procurement  

  



 
 

SAMMANFATTNING 

Traditionellt har inköpsprocessen inom offentlig sektor utgått från projektmodellen vattenfall 
med tydliga faser och milstolpar. För att skapa större flexibilitet och effektivitet har IT-
branschen frångått den traditionella projektmodellen och istället övergått till agila 
arbetsmetoder. En utmaning som uppstått genom detta är att inköpsprocessen inom den 
offentliga sektorn sällan är anpassad till agila arbetssätt. Den offentliga sektorn är en stor 
inköpare av IT men en betydande del av de offentliga IT-projekten misslyckas idag i form av 
överskriden budget. En orsak till detta kan vara att den traditionella inköpsprocessen har svårt 
att möta de förutsättningar som krävs för ett agilt arbetssätt, då den hindrar effektiviteten och 
måluppfyllelsen vid inköp av IT.  

I denna studie undersöks vilka möjligheter och utmaningar som finns inom en agil 
inköpsprocess för IT, samt hur en agil inköpsprocess skulle kunna struktureras och tillämpas i 
syfte att öka effektiviteten, kundnyttan och harmoniseringen mellan inköp av IT och 
implementeringen.  

En kvalitativ studie har genomförts där primärdata insamlats genom intervjuer. Totalt har 23 
djupintervjuer genomförts med olika aktörer inom inköpsprocessen såsom beställare, 
upphandlare och leverantörer. Den största delen av datainsamlingen är genomförd på Luleå 
kommun men intervjuer har även utförts med externa respondenter med kunskap om agila 
arbetssätt inom offentlig sektor. Intervjuerna har analyserats genom en tematisk analys, som 
resulterat i ett flertal identifierande möjligheter och utmaningar för agilt inköp av IT samt ett 
ramverk för agilt inköp av IT.  

Studien visar att det finns både möjligheter och utmaningar inom en agil inköpsprocess för IT. 
Offentliga organisationer som bland annat genomsyras av de agila grundvärderingarna, med 
motiverade och förändringsbenägna individer och förtroende för leverantörer har goda 
möjligheter att arbeta med agilt inköp. Utmaningar finns inom ett ökat behov av struktur, högre 
grad av effektstyrning, proaktiv uppföljning, en förändrad anbudsutvärdering och en kulturell 
omställning.  

I studien har ett ramverk för agilt inköp av IT inom offentlig sektor framtagits. Ramverket är 
baserat på den nationella inköpsprocessen och de agila grundvärderingarna. Inom varje fas i 
inköpsprocessen presenteras aktiviteter som bidrar till att skapa en agil inköpsprocess. 
Aktiviteterna innefattar bland annat att skapa självorganiserande team, ställa krav på effektmål, 
skapa en jämn riskfördelning och arbeta med incitament för effektivitet. Studien bidrar med ny 
kunskap inom hur ett agilt arbetssätt kan anammas inom inköpsprocessen för IT inom offentlig 
sektor. Genom att använda det agila ramverket kan offentliga organisationer skapa en ökad 
harmonisering mellan inköpsprocessen och implementeringen av IT, med förhoppningen att 
det ökar effektiviteten och kundnyttan. 

Nyckelord: Agilt arbetssätt, agilt inköp, agila kontrakt, agil inköpsprocess, inköp inom 
offentlig sektor, offentlig upphandling, inköp av IT 
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1. INLEDNING 

I följande kapitel ges en bakgrund till studiens undersökningsområde där ämnet presenteras 
följt av en beskrivning av ämnets relevans. Detta övergår sedan till en problemdiskussion 
innehållande en kort beskrivning av tidigare forskning, vilket bidrag studien förväntas ge samt 
för vem studien är relevant. Kapitlet avslutas med studiens syfte, frågeställningar och 
avgränsningar. 

1.1 BAKGRUND 

Den höga konkurrensen och förändringsbenägenheten i dagens samhälle har medfört att inköp 
fått en allt större strategisk betydelse inom organisationer (Pressey, Winklhofer & Tzokas, 
2009; Mol, 2003). Inköp utgör idag ett viktigt strategiskt verktyg för att nå organisatoriska mål 
(Upphandlingsmyndigheten, 2018f). Den traditionella inköpsprocessen har utgått från 
vattenfallsmodellen, där en projektfas inte kan påbörjas förrän den föregående är avslutad 
(Jameison, Vinsen & Callender, 2005b). IT-branschen har frångått den traditionella 
projektmodellen och istället övergått till agila projektmetoder, vilket enligt Beck et al. (2001) 
innebär ett iterativt arbete med tydlig uppföljning och leverans, där kundens behov står i fokus. 
Inköpsprocessen av IT inom offentlig sektor är dock sällan anpassad till agila projektmetoder 
och karaktäriseras ofta av byråkrati och en väl inarbetad organisationskultur (Wisitpongphan 
& Khampachua, 2016).  

I en rapport från Riksrevisionen (2011) påvisas att en tredjedel av alla offentliga IT-projekt 
överskrider sin budget till följd av bland annat oklara mål och krav, bristande kalkylering och 
riskhantering. Jamieson, Vinsen och Callender (2006) menar att en anledning till att IT-projekt 
misslyckas är bristen på harmonisering mellan den traditionella inköpsprocessen och ett agilt 
arbetssätt vid implementeringen av IT-projekt. Enligt Jamieson et al. har den traditionella 
inköpsprocessen svårt att möta de förutsättningar som krävs för ett agilt arbetssätt då den 
hindrar effektiviteten och måluppfyllelsen vid inköp av IT. Att måluppfyllelsen misslyckas kan 
påverkas av att leverantörer och inköpare tenderar att ha motstridiga intressen; inköpare strävar 
efter tydliga specifikationskrav medan leverantörerna efterfrågar större flexibilitet (Moe & 
Päivärintta, 2013). En alltför specifik kravställning kan leda till att leverantörer avstår från att 
presentera egna, kanske bättre helhetslösningar och endast fokuserar på att uppfylla de 
specifika kraven, vilket inte är helt förenligt med ett agilt arbetssätt (Skarin, Shalit & Kolmodin, 
2017). 

Kombinationen av strategiskt inköp och agila projektmetoder är ett relativt outforskat område 
inom litteraturen. Det finns exempel på hur offentliga organisationer arbetat agilt inom 
utvecklingsprojekt med bra resultat (Nuottila, Aaltonen & Kujula, 2016) och hur en agil 
inköpsprocess kan tillämpas inom IT-projekt i offentlig sektor (Jamieson, Vinson & Callender 
2005a; Jamieson, Vinson & Callender., 2005b; Jamieson et al., 2006). I en studie från 
Australien studerade Jamieson et al. (2006) ett statligt projekt där iterativt inköp gav en mer 
träffsäker budget och större kundkontroll. Övergången från en traditionell inköpsprocess till en 
agil är enligt författarna fördelaktig men innebär stora utmaningar för organisationen. 
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1.2 PROBLEMBESKRIVNING 

Inköpen inom offentlig sektor i Sverige finansieras till stor del av skattemedel 
(Upphandlingsmyndigheten, 2018k). Det ligger i allmänhetens intresse att skattemedel 
används effektivt, att inköpen möter de offentliga behoven väl och att IT-projekt lyckas och 
medför hög kundnytta. Vidare ligger det i beställarens intresse att lösningen möter 
verksamhetens behov och en förutsättning för det är att inköpsprocessen harmoniserar med 
implementeringen av inköpet (Jamieson et al., 2006). Det är dock ett utbrett problem att 
nyttoeffekterna av ett IT-projekt inte når verksamheten (Skarin et al., 2017).  

Den höga graden av misslyckade offentliga IT-projekt indikerar att det finns ett behov att 
förändra hur inköp av IT genomförs. Tidigare studier, såsom Jamieson et al. (2006) har visat 
att en agil inköpsprocess bättre kan stötta implementeringen av inköpt IT. Det är därför 
motiverat att undersöka vilka möjligheter som finns att arbeta agilt vid inköp av IT inom 
offentlig sektor. 

1.3 SYFTE 

Studien syftar till att undersöka möjligheterna till att arbeta agilt inom inköpsprocessen för IT 
hos Luleå kommun, för att öka effektiviteten, kundnyttan och förbättra harmoniseringen mellan 
inköpsprocessen och implementeringen av inköpt IT. Studien förväntas resultera i ett ramverk 
för agilt inköp inom offentlig sektor. Syftet kan sammanfattas enligt:  

Att undersöka hur ett agilt arbetssätt kan tillämpas inom inköpsprocessen för IT för att öka 
effektiviteten, kundnyttan och harmoniseringen 
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1.3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR  

För att uppfylla studiens syfte ämnar vi att besvara följande forskningsfrågor:  

F1: Hur ser inköpsprocessen inom IT ut i nuläget?  

Frågeställningen syftar till att skapa en övergripande bild av nuvarande inköpsprocess på Luleå 
kommun. Frågeställningen besvaras genom analys av primärdata i form av intervjuer och 
sekundärdata i form av insamlad dokumentation från inköpskontoret på Luleå kommun.  

F2: Vilka möjligheter och utmaningar finns inom en agil inköpsprocess för IT?  

Frågeställningen syftar till att undersöka om det är möjligt, relevant och fördelaktigt att 
använda ett agilt arbetssätt inom inköpsprocessen och i sådana fall vilka möjligheter och 
utmaningar som finns inom området. Frågeställningen besvaras genom en litteraturstudie och 
genom analys av primärdata i form av djupintervjuer.   

F3: Hur kan ett ramverk för en agil inköpsprocess inom IT struktureras och tillämpas? 

Frågeställningen syftar till att besvara hur en agil inköpsprocess kan utformas för att förbättra 
harmoniseringen med implementeringen av IT samt öka effektiviteten och kundnyttan vid 
inköp av IT. Frågeställningen besvaras genom att primär och sekundär data analyseras mot den 
teoretiska referensramen.   

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Studien inom inköpsprocessen för IT omfattar allt som klassificeras som IT inom Luleå 
kommun, såsom inköp av hårdvara, mjukvara och konsulttjänster inom IT. Hela 
inköpsprocessen för IT studeras och intervjuer ska genomföras från olika aktörers perspektiv. 
Direkt kopplat till Luleå kommun genomförs intervjuer med respondenter från inköpskontoret, 
IT-kontoret, IT-beställare och IT-leverantörer. För att få djupare insikter inom området 
intervjuas även externa respondenter med erfarenhet av agilt arbete inom offentlig sektor. 
Studien kommer därmed inte innefatta hur specifika upphandlingsdokument ska utformas eller 
hur uppföljning ska ske av specifika avtal. Slutligen avgränsas studien till att inte omfatta 
implementering av rekommendationer och lösningsförslag.   
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel syftar till att introducera läsaren till ämnet genom att presentera den litteratur 
som finns tillgänglig inom forskningsområdet. Kapitlets första del introducerar strategiskt 
inköp, offentlig upphandling och vanliga utmaningar vid inköp av IT. Det följs av en 
beskrivning av agila grundvärderingar och principer samt vanliga roller och ansvarsområden 
vid ett agilt arbetssätt. I slutet av kapitlet beskrivs agilt inköp av IT. 

2.1 STRATEGISKT INKÖP OCH OFFENTLIG UPPHANDLING 

De offentliga inköpen i Sverige genomförs av stat, landsting och kommuner med ett estimerat 
marknadsvärde på 638 miljarder kronor årligen (Upphandlingsmyndigheten, 2019f). Inköp 
omfattar en organisations fullständiga anskaffningsarbete, från behov och mål till 
implementering och uppföljning (Upphandlingsmyndigheten, 2018i). 

Inköpen inom den offentliga sektorn styrs huvudsakligen av de europeiska offentliga 
upphandlingslagarna; lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, lagen om 
upphandling av koncessioner, LUK, lagen om upphandling inom försvars- och 
säkerhetsområdet LUFS och lagen om offentlig upphandling, LOU 
(Upphandlingsmyndigheten, 2019e). Vilken lag som ska användas beror på vad som ska köpas 
in och vilken typ av offentlig verksamhet som gör inköpet. LOU används vanligtvis vid inköp 
av varor, tjänster och entreprenader som inte omfattas av någon annan upphandlingslag 
(Konkurrensverket, 2019). Vid inköp av IT tillämpas generellt denna lag.  

De offentliga inköpen utgår från de fem principerna icke-diskriminering, likabehandling, 
proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande (Upphandlingsmyndigheten, 2018j). 
Principerna innebär i korthet att kraven som ställs i upphandlingen inte får utesluta eller 
särbehandla leverantörer, kraven måste stå i rimlig proportion till det som upphandlas och alla 
som önskar ska kunna lämna anbud i upphandlingen. För att utveckla de offentliga inköpen har 
regeringen tagit fram en nationell inköpsstrategi som styr statliga inköp, med förväntan om att 
strategin ska utgöra riktlinjer för kommuner och landsting då dessa står för en stor del av de 
upphandlingspliktiga inköpen i Sverige. Målet är att de offentliga inköpen ska utgöra ett 
strategiskt verktyg för en god affär (Upphandlingsmyndigheten, 2017). 

2.1.1 DEN NATIONELLA INKÖPSPROCESSEN 

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en nationell inköpsprocess för hur offentliga 
organisationer ska arbeta med strategiskt inköp. Den nationella inköpsprocessen består av tre 
faser; förbereda, upphandla och realisera, enligt Figur 1 (Upphandlingsmyndigheten, 2018i). 
Inköpsprocessen är av vattenfallskaraktär, det vill säga att nästföljande aktivitet i processen 
inte påbörjas förrän föregående aktivitet är avslutad (Jamieson et al., 2005b). I kommande 
avsnitt beskrivs de tre faserna mer ingående.  
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Figur 1: Nationella inköpsprocessen (Upphandlingsmyndigheten, 2018b) 

2.1.1.1 Förberedelsefasen 

I förberedelsefasen, zon ett i Figur 1, ingår tre huvudaktiviteter som presenteras enligt 
vattenfallskaraktär; planera, kartlägga och analysera. Inköpsprocessen från 
Upphandlingsmyndigheten (2018i) startar då ett behov uppstår, med planeringen för när och 
hur upphandlingen ska ske. Sedan kartläggs behov och marknad, vilket följs av analys av 
insamlad information. Flertalet deltagare är inblandade, såsom inköpare, leverantörer, 
beställare och eventuellt andra experter och det är viktigt att de olika aktiviteterna sker genom 
samverkan. Analysen resulterar i att en preliminär kravställning tas fram och 
Upphandlingsmyndigheten (2018c) uppmuntrar användningen av effektmål eller så kallade 
funktionskrav, vilket innebär att kraven fokuserar på vad som ska uppnås med lösningen, 
istället för det motsatta som kallas specifikationskrav, som styr exakt hur lösningen ska vara 
utformad.  

2.1.1.2 Upphandlingsfasen 
Upphandlingsfasen, zon två i Figur 1, är uppdelad i åtta steg där varje tidsspann är lagstadgat 
beroende på vilket upphandlingsförfarande som används. Val av förfarande styrs av vad som 
ska upphandlas samt upphandlingens estimerade värde (Upphandlingsmyndigheten, 2019h). 
De olika förfarandena beskrivs utförligt i Bilaga 1. Upphandlingsfasen illustreras i Figur 2.  
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Figur 2: Upphandlingsprocessen (Adapterad från Upphandlingsmyndigheten, 2018g) 

Upphandlingsfasen styrs av de offentliga upphandlingslagarna och det första som sker är 
utformningen av upphandlingsdokumentet (Upphandlingsmyndigheten, 2018g). I dokumentet 
sammanställs bland annat de krav och målsättningar som tagits fram i förberedelsefasen. Hur 
leverantörer utvärderas ska också framgå, till exempel vilka aspekter hos leverantören som är 
grundkrav och vilka som utgör meriterande aspekter. Sedan annonseras upphandlingen, följt 
av anbudsöppning. När anbud kommit in utvärderas i ett första steg de olika leverantörerna. 
Sedan utvärderas anbuden för de leverantörer som uppfyllt kraven. Detta följs av att 
anbudsgivarna underrättas om resultatet av upphandlingen och om ingen omprövning sker 
tecknas ett avtal innan upphandlingsprocessen avslutas.  

2.1.1.4 Realiseringsfasen 

Den sista delen av den strategiska inköpsprocessen utgörs av realiseringsfasen, zon tre i Figur 
1. Denna fas handlar om att implementera och förvalta de avtal som upprättats. Detta innebär 
uppföljning av avtal, hantering av prisförändringar men även att styra organisationens inköp 
till den leverantör som organisationen har avtal med (Upphandlingsmyndigheten, 2018a). 
Vidare är uppföljning viktigt för att säkerställa kvalitet och bibehålla affärsmässiga relationer 
till leverantörer (Upphandlingsmyndigheten, 2018a). Dessvärre är det vanligt att uppföljningen 
brister inom offentliga organisationer. En rapport av IT & Telekomföretagen (2013) visar till 
exempel att närmare hälften av deras 1100 medlemsföretag upplevde att offentliga myndigheter 
sällan eller aldrig följer upp de krav som ställts i upphandlingen.  

2.2 INKÖP AV IT OCH DESS UTMANINGAR 

Inköp av IT inom offentlig sektor utgår generellt från den nationella inköpsprocessen. 
Dessvärre visas i en rapport från Riksrevisionen (2011) att en tredjedel av alla offentliga 
mjukvaruutvecklingsprojekt i Sverige misslyckats i form av överskriden budget på grund av 
oklara mål och krav, bristande riskhantering eller kalkylering. Ytterligare utmaningar har 
sammanställts i en studie från Moe och Päivärintta (2013). I deras studie identifieras olika 
utmaningar vid inköp av IT från inköpares, IT-chefer och leverantörers perspektiv. De olika 
grupperna fick beskriva och ranka vilka utmaningar de såg vid inköp av IT-system. Resultatet 
av de fem vanligaste utmaningarna presenteras i Tabell 1 nedan:  
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Tabell 1: Rangordning av identifierade utmaningar vid inköp av IT-system, från olika perspektiv (Moe & Päivärintta, 2013) 

 INKÖPSCHEFER IT-CHEFER LEVERANTÖRER 

1 
Förändringar i 
arbetsprocedurer och 
realisering av fördelar  

Tydlig kravställning För stort kostnadsfokus 

2 Tydlig kravställning 
Bestämmelse och 
användning av 
utvärderingskriterier 

Genomförbara krav 

3 Integration, kompabilitet Integration, kompabilitet 
Leverantörer får inte 
möjlighet att visa deras 
kvaliteteter 

4 Bristande samordning och 
standardisering 

Bristande samordning och 
standardisering 

Förändringar i 
arbetsprocedurer och 
realisering av fördelar 

5 Viktning, prioritering av 
utvärderingskriterier 

Viktning, prioritering av 
utvärderingskriterier 

Samarbete mellan olika 
intressenter 

 

Det finns en relativt samlad bild mellan de olika intressenterna i inköpsprocessen av de 
identifierade utmaningarna av Moe och Päivärintta (2013). Dock finns en större 
överenstämmelse mellan de interna intressenterna, medan leverantörerna påvisar andra 
utmaningar såsom för stort kostnadsfokus och upplevelsen att de inte får möjlighet att visa sina 
kvaliteter.  

En återkommande utmaning är kravställningen inom IT-projekt. Moe, Risvand och Sein (2006) 
menar att det kan vara komplext att formulera tydliga och uppföljningsbara krav vid inköp av 
IT, då utveckling av IT är en pågående process där kraven förändras över tid. Författarna är 
också av uppfattningen att prissättningsmodellen i upphandlade avtal är en utmaning. De 
traditionella kontrakten med fast pris fungerar sällan optimalt med den föränderliga naturen i 
utvecklingsprojekt, vilket blir tydligt i Riksrevisionens (2011) rapport där det visas att en 
tredjedel av alla offentliga inköpsprojekt misslyckas budgetmässigt.  

IT-leverantörernas perspektiv visade Moe och Päivärintta (2013) att en vanlig utmaning är 
samarbetet mellan de olika intressenterna i projekt inom offentlig sektor. Leverantörer och 
inköpare tenderar att ha motstridiga intressen; inköpare strävar efter tydliga specifikationskrav 
medan leverantörerna efterfrågar mer flexibla krav. För specifika krav kan enligt Skarin et al. 
(2017) leda till att leverantörer endast fokuserar på att uppfylla dessa vilket kan medföra att 
helhetslösningen försummas. En annan utmaning är så kallade inlåsningseffekter, vilket 
innebär att en leverantör låses till ett IT-projekt utan konkurrensutsättning utanför ramen av 
upphandlingen. Det kan bero på att framtida behov av till exempel underhåll och uppgradering 
inte kan tillgodoses av en annan leverantör och att det inte var möjligt att förutse innan 
upphandlingen. Detta kan enligt Wessman (2013) leda till gradvis ökade kostnader. Författaren 
fastslår att IT bör upphandlas under krav som ger organisationen möjlighet till självständig 
utveckling av lösningen, med ökad transparens som kan stimulera innovation och utveckling.  
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Inköp av IT inom offentlig sektor behöver harmonisera med implementeringen av IT (Jameison 
et al., 2006). Författarna menar att den traditionella inköpsprocessen hindrar effektivitet och 
måluppfyllelse vid inköp av IT då leverantören får en bristfällig uppfattning om uppgiften. 

2.3 AGILT ARBETSSÄTT 

Termen agilt myntades i det agila manifestet 2001 och har sina rötter inom IT-branschen och 
mjukvaruutveckling (Beck et al., 2001; Fernandez & Fernandez, 2008). Ordet agilt används 
enligt Anderson (2004) för att beskriva något som är flexibelt eller lättrörligt. Genom ett agilt 
arbetssätt skapas flexibilitet vilket medför att förändrade kundkrav lättare kan mötas (Cooper, 
2016). Den höga effektiviteten som ofta karaktäriserar agila arbetssätt leder enligt Cooper till 
en snabb utvecklingstakt och kortare tidsintervall för produktlansering.  

2.3.1 AGILA GRUNDVÄRDERINGAR OCH -PRINCIPER 
Ett agilt arbetssätt karaktäriseras av de fyra grundvärderingar enligt Figur 3 (Beck et al., 2001). 
I de agila grundvärderingarna värdesätts individer och samspel, ett användbart resultat, 
kundsamarbete och anpassning till förändringar framför en statisk process och omfattande 
dokumentation (Beck et al., 2001). 

 
Figur 3: Grundvärderingar i agilt arbetssätt (Adapterad från Beck et al. 2001) 

I det agila manifestet presenteras tolv principer, vilka presenteras i Tabell 2, som bör vara 
utgångpunkten vid ett agilt arbetssätt (Beck et al., 2001). Principerna innefattar att kunden ska 
tillfredsställas genom kontinuerlig projektleverans med korta leveransmellanrum genom ett 
nära samarbete mellan verksamhet och utvecklare. Vidare ska projektet anpassas utifrån 
förändrade krav och bygga på ansvarstagande och självgående medarbetare. Kommunikation 
bör huvudsakligen föras ansikte mot ansikte. Vid projekt bör enkelheten värdesättas och 
projektresultat mätas utifrån användbarheten i lösningen som utvecklats. Ytterligare en 
grundläggande princip är att teamet kontinuerligt ska reflektera över förbättringsmöjligheter 
och anpassa sitt arbetssätt därefter, i syfte att skapa högre effektivitet i projektet (Beck et al, 
2001). 
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Tabell 2: Principer bakom det agila manifestet (Beck et al., 2001) 

PRINCIPER BAKOM DET AGILA MANIFESTET 

1 Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig 
leverans av värdefull programvara. 

2 Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 
mellanrum, ju oftare desto bättre. 

3 Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 
förändring till kundens konkurrensfördel. 

4 Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 
projektet. 

5 Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 
och lita på att de får jobbet gjort. 

6 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 
information, både till och inom utvecklingsteamet. 

7 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

8 Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall 
kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 

9 Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 
anpassningsförmågan. 

10 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 

11 Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 

12 
Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 
justerar sitt beteende därefter. 
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2.3.2 DEN AGILA ARBETSPROCESSEN 
Det finns ett antal aspekter som skiljer ett agilt projekt från ett traditionellt vattenfallsprojekt. 
Palmquist, Lapham, Garcia-Miller, Chick och Ozkaya (2013) har identifierat fem aspekter som 
presenteras i Tabell 3.  
Tabell 3: Sammanställning av skillnader mellan traditionella projekt och agila projekt (Adapterad från Palmquist et al., 
2013) 

VATTENFALLSMODELL AGILT ARBETSSÄTT 

Planera arbetet, särskilt budget, 
schema och leveranser, 
maximalt innan start av design 
eller programmering. 

Detaljerad planering för aktiviteter i närtid medan den 
långsiktiga är mindre detaljerad. 
Den övergripande visionen bryts ned vägkarta, som bryts 
ned i leveransplaner som bryts ned i iterationer eller 
sprintar. 
Krav prioriteras. 
Relativ uppskattning sker framför absolut uppskattning 
av schema och kostnader. 
Frekventa planeringsessioner före varje iteration 
resulterar i detaljerade planeringar.  
Risk bedöms kontinuerligt och influerar den 
kontinuerliga planeringen. 

Lås kraven från start för att 
förhindra att omfattningen 
växer.  

När en ny iteration startat kan inga nya krav adderas. 

Nya krav utvärderas av intressenterna i projektet vilket 
förhindrar att omfattningen växer okontrollerat. 

Upprätta flertalet utvärderingar 
i syfte att skapa tydliga 
beslutspunkter för fortsatt 
arbete och ge ledningen 
överblick.  

Kunden är involverad i alla aspekter av planering och 
testning.  

Efter varje iteration sker en utvärdering som fungerar 
som beslutspunkt för framtida arbete. 

Gå framåt steg för steg och 
endast då alla delar av ett 
tidigare steg färdigställts. 

Kod integreras och testas dagligen. 

Kod måste klara alla tester före och efter integration. 

Fånga alla detaljer med 
omfattande dokumentation. 

Det finns en övergripande plan, en beskrivning av krav, 
en uppskattning av kostnader och tidplan och en 
riskbedömning. 
Utbildningsmaterial, dokumentation och lärdomar 
dokumenteras efter vad som är lämpligt. 

 
I ett agilt arbetssätt planeras aktiviteter i närtid mer detaljerat än långsiktiga aktiviteter som 
styrs av en övergripande plan. Detta skiljer sig från det traditionella synsättet som fokuserar på 
en omfattande planering från start (Palmquist et al., 2013). Vidare menar författarna att krav 
prioriteras kontinuerligt istället för att göra en omfattande låst kravspecifikation i början av 
projektet. Om nya krav presenteras under projekttiden görs en utvärdering av projektets 
intressenter av huruvida dessa ska tas med i projektets omfattning. Enligt Palmquist et al. 
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(2013) är ytterligare en viktig del i ett agilt arbetssätt att arbetet sker i samverkan med kund 
och att utvärdering sker iterativt. Tester utförs dagligen, jämfört med att ett steg måste avslutas 
innan nästa kan på börjas såsom i ett vattenfallsprojekt. Slutligen prioriteras den dokumentation 
som utförs i ett agilt arbetssätt och fokus är på en övergripande plan snarare än detaljerad 
dokumentation. Wysocki (2006) illustrerar ert agilt arbetssätt med iterativa cykler i Figur 4.  

 
Figur 4: Agil arbetsprocess (Adapterad från Wysocki, 2006, s.59) 

Det iterativa arbetssättet utgår enligt Beck et al. (2001) på filosofin att ”lära genom att göra” 
och bygger på en nära samverkan med kunden. Det finns flertalet metoder inom agila arbetssätt, 
där ett exempel är metoden Scrum (Wysocki, 2006). Arbetssättet utgår från iterativa cykler, så 
kallade sprintar, som varar i två till fyra veckor (Cooper, 2016). Utvecklingen sker stegvis och 
vid varje sprintslut ska en fungerade delprodukt ha skapats som kan visas upp och testas av 
kunden. Enligt Cooper krävs ofta flertalet sprintar för att skapa en färdigutvecklad produkt. 
Varje sprint utgår enligt Schwaber och Sutherland (2016) från tre grundstenar; transparens, 
inspektion och anpassning. Transparensen är enligt författarna viktig för en gemensam 
förståelse inom projektteamet för hur olika resultat ska tolkas. Vidare används inspektion till 
att kontinuerligt granska projektet och ställa arbetets relevans mot sprint målet. Slutligen om 
avvikelse upptäckts ska en anpassning ske så fort som möjligt (Schwaber & Sutherland, 2016).  

Genom att använda Scrum skapas möjlighet att enkelt kunna anpassa produktutvecklingen 
utifrån förändrade krav (Wysocki, 2006). Fernandez och Fernandez (2008) menar dock att den 
flexibla arbetsprocessen kan medföra att processen upplevs riskfylld, på grund av att en 
helhetsbild av krav och funktioner ofta saknas vid projektstart.  

2.3.3 ROLLER OCH ANSVARSOMRÅDEN  

De agila arbetssätten grundar sig på andra principer än traditionell projektledning vilket medför 
en annan typ av ledarskap samt att gamla ansvarsområden anpassats till nya roller (Fernandez 
& Fernandez, 2008; Cohn, 2009). Den styrande och kontrollerande ledarskapsstilen som ofta 
förknippas med traditionella vattenfallsmetoder har i agila arbetssätt övergått till ett mer 
stöttande ledarskap (Hoda & Murugesan, 2016). Enligt Cohn har en stor del av den traditionella 
projektledarens ansvar i ett agilt arbetssätt förflyttas till teamets individer genom 
självorganiserade team. Dessa självorganiserade team bygger på en hög grad av självstyrande, 
detta då teamet själva ansvarar för att sätta upp mål, planera samt fördela arbetsuppgifter mellan 
teamets individer (Hoda och Murugesan, 2016). Ytterligare en skillnad mellan roller i ett 
vattenfallsprojekt och agila arbetssätt är att den traditionella projektledarrollen ofta ersätts av 
en process- och produktägare i agila arbetssätt (Cohn, 2009). Produktägarens uppgift är enligt 
författaren att skapa en vision för projektet samt ramar att förhålla sig till såsom tid, kvalitet 
och budget. Produktägaren ansvarar därmed för att se till att teamet arbetar mot rätt mål. När 
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visionen och ramarna är satta är det processägarens uppgift att se till att projektet når dessa mål 
på ett så effektivt sätt som möjligt. Inom metoden Scrum kallas processägaren Scrum master 
(Cohn, 2009). 
 
Individerna i projektteamet utgör en grundsten inom agil projektledning (Cohn, 2009). 
Mänskliga faktorer såsom teamets kompetens, kapacitet och engagemang har därför visat sig 
ha en stor påverkan på ett projekts framgång (Chow & Cao, 2007; Mohagheghi & Jørgensen, 
2017). Det stora ansvaret på projektteamets individer ställer enligt Nuottila et al. (2016) krav 
på ett förtroende inom organisationen. I en offentlig organisation som ofta tillämpat 
traditionella projektmetoder där tillit inte är lika avgörande kan detta förtroende saknas. Cohn 
och Ford (2003) argumenterar för att bristen på tillit ofta är vanligt från verksamhetens högre 
ledning, som ofta anser att de mister kontrollen över utvecklingsprocessen och 
projektleveransen vid omställningen från traditionella projektmetoder till agila. För att 
överkomma detta problem och skapa tillit inom organisationen kan en psykologisk omställning 
krävas samt en förändring i organisationskulturen (Cohn & Ford; Wisitpongphan & 
Khampachua, 2016). En tydlig rollfördelning med beslutanderätt är därför essentiellt för att 
lyckas med ett agilt arbetssätt (Lappi & Altonen, 2016). Denna tydlighet i rollfördelning och 
beslutanderätt är viktig att ha vid starten av ett projekt eller vid en förändring eftersom 
osäkerheten ofta är som störst då (Samset & Volden, 2010).  

2.4 AGILT INKÖP AV IT 

Tidiga studier av agilt inköp inom IT har fokuserat på hur agilt inköp kan harmonisera med 
mjukvaruutveckling (Jameison et al., 2005a; Jameison et al., 2005b; Jameison et al., 2006). Ett 
lyckat agilt inköp kan enligt Jameison et al. (2005b) medföra positiva effekter både för 
inköparen och för leverantören. Inköparen ges till exempel möjligheten att kunna förändra 
kravställningen under projektets gång, samtidigt som leverantören ges möjlighet att möta de 
förändrade kraven utan att samtidigt behöva hantera en högre risk. Vidare erhåller inköparen 
större budgetkontroll och leverantören ges större möjligheter att kunna planera sin utveckling, 
bemanning och pengaflöde. Fördelarna enligt Jameison et al. (2005b) finns sammanställda i 
Tabell 4.  
Tabell 4: Fördelar med agilt inköp (Jameison et al., 2005b) 

FÖRDELAR FÖR INKÖPAREN FÖRDELAR FÖR LEVERANTÖREN 
Lyckat resultat vid inköp av 
mjukvaruutveckling. 

Lyckad leverans vid mjukvaruutveckling 
till nöjda kunder. 

Leverans av mjukvara som möter 
inköparens behov, även om behoven är 
dynamiska och har förändrats. 

Möjlighet att förhandla krav och dess 
implementering med kunden. 

Budgetstyrning med möjlighet för 
framtidsplanering och anpassning. 

Möjlighet att planera utveckling, 
bemanning och pengaflöde inför framtiden. 

Möjligheten att ändra kravställning i takt 
med att verksamheten ändrar fokus. 

Möjlighet att kunna acceptera förändrade 
krav utan att behöva hantera högre risk. 
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2.4.1 DEN AGILA INKÖPSPROCESSEN 

Det finns få studier på hur en agil inköpsprocess skulle kunna struktureras. Ett förslag finns 
från Jamieson et al. (2006) som undersökt hur en agil inköpsprocess inom mjukvaruutveckling 
skulle kunna struktureras med utgångspunkt i den traditionella vattenfallsmodellen. I Figur 5 
beskrivs modellen, där de ifyllda grå boxarna beskriver traditionella steg i vattenfallsmodellen 
och de vita eller randiga boxarna representerar nya, agila steg. Det första nya steget, concept 
enhancement, förslås av författarna att innehålla en gemensam diskussion där leverantör och 
kund tillsammans kan skapa sig en uppfattning om kraven. Detta steg existerar i olika former 
även i en traditionell process men ofta informellt.  

 
Figur 5: En agil inköpsprocess för mjukvaruutvecklingsprojekt (Adapterad från Jamieson et al., 2006) 

Capability description utgör en formell beskrivning av föreslagen kapacitet för produkten som 
ska utvecklas. Initial gate motsvarar att investeringen godkänns medan main gate innebär att 
kontrakt med den vinnande anbudsgivaren upprättas (Jamieson et al., 2006). Den agila 
inköpsprocessen går sedan över till vad författarna kallar Dynamic value for money model. 
Denna modell beskrivs i Figur 6 och visualiserar hur ett projekt kan delas in olika delprojekt, 
där varje aktivitet som ger mest värde för pengarna (VFM) utförs i de olika delarna. Den 
aktivitet som ger mest värde varierar under kontraktets gång, då värdet inte bara beror på 
leverantörens leveranskapacitet utan också på beställarens engagemang.  



 

 
 

14 

 
Figur 6: Modell för ”dynamiskt värde för pengarna" (Adapterad från Jamieson et al., 2006). G = Gate, M = Milestone, RM = 
Record measurements, VFMs = Value for money criteria applied to Supplier, VFMc = Value for money criteria applied to 
Customer, VFMD = Value for money decision, FR = Final review  

Den agila inköpsprocessen i Figur 5 ska stötta upprättandet av VFM-modellen, som tillämpas 
under mjukvaruutveckling. Modellen består av ett antal olika sprintar med tydliga 
beslutspunkter (G). Vid varje beslutspunkt sker en analys vilka aktiviteter som ger mest värde 
för pengarna och ska genomföras under nästa sprint. De aktiviteter som kan genomföras 
analyseras med hänsyn till faktorer som rör både leverantör och kund (VMFs och VFMc) och 
som läggs samman till ett beslut om vilka aktiviteter som ska genomföras härnäst (VFMD). I 
modellen förespråkas en iterativ utgångspunkt vid prissättning och bestämmelse av omfattning 
för varje sprint. 

Ett annat förslag från branschorganisationen Agila kontrakt (2017) innefattar en praktisk guide 
för hur offentliga beställare kan ta sig an agil eller så kallad effektstyrd upphandling, se Figur 
7.  
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Figur 7: Effektstyrd upphandling (Adapterad från Agila kontrakt, 2017). 

Innan upphandlingsunderlaget fastställs inom effektstyrd upphandling sker en behovsanalys, 
marknadsanalys och fastställande av budget och projektramar. Detta är i enlighet med 
Upphandlingsmyndighetens (2018b) framtagna process enligt Figur 1 men skillnaden finns i 
aktiviteterna inom faserna. I agil upphandling är fokus på att fastställa effektmål och behov i 
den första fasen. En vanlig utmaning enligt Agila kontrakt (2017) är att i för hög utsträckning 
fokusera på detaljer samt att låta de offentliga upphandlingslagarna hindra analysen. Så länge 
den offentliga organisationen tar hänsyn till de fem principerna inom de offentliga 
upphandlingslagarna utgör inte dessa något hinder. Agila kontrakt (2017) menar även att det 
är viktigt att sätta effektmål som kan följas upp på ett naturligt sätt. I marknadsdialogen är 
fokus att våga ställa frågor till leverantörerna. Att sätta budget och ramar inom ett agilt 
arbetssätt kräver ett annat synsätt, detta tas upp i avsnitt 2.4.2.  

När upphandlingsdokumentet ska upprättas framhåller Agila kontrakt (2017) att det viktigaste 
är att inte göra detta för omfattande. Ett koncist dokument medför att leverantörer har enklare 
att ta till sig informationen. Inom de offentliga upphandlingslagarna finns möjlighet att ställa 
funktionskrav på leverantörer och att ändra avtal i efterhand. 

Vid annonsering är det viktigt att publicera upphandlingen i kommunikationskanaler där rätt 
leverantörer nås. Vid kvalificering och urval kan organisationen i en effektstyrd upphandling 
behöva använda andra typer av urvalsmetoder är de som vanligtvis använts. Det viktiga inom 
effektstyrd upphandling är enligt Agila kontrakt (2017) att leverantörerna får chansen att 
praktiskt visa deras kompetens. Detta kan göras genom till exempel praktiska 
programmeringstillfällen, där leverantörerna får utveckla en lösning och standardiserade 
utvärderingsmallar används för att bedöma leverantörerna på plats. Vidare är det viktigt att 
tänka på att den ekonomiska ersättningen ska upplevas som rättvis från leverantörens synpunkt.  

Efter kvalificering och urval sker tilldelning, det vill säga att en eller flera leverantörer väljs 
och avtal upprättas. Vid uppföljningen är det viktigt att rätt grund är lagd i form av effektmål 
(Agila kontrakt, 2017). Om upphandlingen är utförd mot effektmål kan förändringar i krav 
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ändras utan att avtalsvillkoren behöver ändras. Projektet ska avbrytas när önskad effekt är 
uppnådd.  

2.4.2 AGILA KONTRAKT 

Ett viktigt stöd till den agila inköpsprocessen är ett kontrakt anpassat till arbetssättet (Skarin et 
al., 2017). Författarna menar att ”Sverige är ledande på agil utveckling, men nyttoeffekten 
stannar på IT-sidan och når sällan verksamheten. Ett hinder är förlegade kontraktsformer” 
(Skarin et al., 2017, s.2). Vidare menar författarna att agila kontrakt lämpar sig inom ramen för 
de offentliga upphandlingslagarna. Lagarna bör därför inte ses som ett hinder för agilt inköp, 
utan fokus bör istället vara på de möjligheter som finns att upphandla behovsbaserat samt 
utvärdera leverantörer på kompetens. Ett liknande resonemang för författarna Russo, Taccogna 
och Ciancarini (2018) som studerat hur ett agilt arbetssätt kan användas inom offentlig sektor 
i Italien som också verkar under EU:s upphandlingslagar. Författarna menar att agila arbetssätt 
bör användas i större utsträckning inom offentlig sektor än vad det görs idag.  

Ett vanligt motstånd till att implementera agila arbetssätt en upplevd ökad finansiell risk och 
kontraktsrisk (Jamieson et al., 2006). Författarna menar dock att traditionella kontrakt också 
innebär en hög risk, då budgeten och projektets omfattning ofta bestäms långt innan de 
inblandade har en fullständig förståelse för projektet. Skarin et al. (2017) argumenterar för att 
agila kontrakt innebär lägre finansiella risker och ofta en högre träffsäkerhet i budget och 
tidsramar på grund av den flexibilitet som agila kontrakt skapar i kravställning och utveckling.  

2.4.2.1 Skapa rätt incitament  

Skarin et al. (2017) framhåller att ett agilt kontrakt bygger på en jämn riskfördelning mellan 
leverantör och kund. En jämn riskfördelning stöds av Thorup och Jensen (2009) som har 
utarbetat ett förslag på hur ett agilt kontrakt kan struktureras för att uppnå detta. Kontraktet 
utgår från att skapa incitament för både leverantör och kund genom att båda parterna ska vinna 
på att projektet utförs effektivt. Detta tar form rent praktiskt genom att det agila kontraktet 
innehåller ett antal förbestämda milstolpar med tillhörande föreslagna tidsramar som ska 
uppnås i projektet. Dessa milstolpar ses därmed som belöningskriterium genom att 
leverantören får betalt när ett kriterium är uppnått. Ett kriterium ska enligt författarna definieras 
som att den utvecklade mjukvaran ska uppfylla ett visst värde hos kunden istället för att låsas 
vid ett visst datum när betalningen ska ske. 

För att främja effektivitet i utvecklingsprojekt föreslår Thorup och Jensen (2009) att 
leverantörens betalning bör delas upp i timpris och effektivitetsbonus. Timpriset för 
leverantören bör vara ungefär tio procent till hälften så lågt som det normala timpriset för att 
sedan komplettera med en bonus vid projektavslut. Författarna argumenterar för att det är 
viktigt att finna en lämplig balans mellan dessa två betalningar och utgångspunkten bör vara 
hur viktigt det är med en effektiv leverans för kunden. Exempelvis menar författarna att det 
kan vara fördelaktigt att välja ett lägre timpris och högre effektivitetsbonus om tiden är en 
kritisk faktor då det främjar ett effektivt arbete hos leverantören utan att kvalitén påverkas.  
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2.4.2.2 Kontrakt i två nivåer 

Russo et al. (2018) har tagit fram ett förslag på hur ett agilt kontrakt kan struktureras inom 
offentlig sektor. Författarna menar att ett kontrakt bör bestå av två olika nivåer. Den första 
nivån kan ses som ett övergripande ramverk för omfånget av projektet. Denna kontraktnivå bör 
därför omfatta en generell beskrivning av mjukvarans funktionskrav baserat på kundens krav, 
kvalitetsstandarder, kriterier för hur produkten kommer utvärderas samt tidsramar för projektet.  

I kontraktets andra nivå kontrakteras utförandet av projektet i mer detaljerad form genom att 
skapa en överenskommelse kring vilka specifikationer man ska arbeta med i projektets sprintar 
(Russo et al., 2018). Innehållet i en sprint utgår från de förbestämda specifikationer och 
funktionskraven som finns listade i kontraktets första nivå. Den exakta omfattningen i en sprint 
avtalas och bestäms fortlöpande under projektet, detta för att kunna anpassa innehållet utifrån 
hur utvecklingen gått i de tidigare sprintarna. Denna typ av kontraktering menar Russo et al. är 
fullt tillåten inom ramen för de offentliga upphandlingslagarna så länge det enskilda kontraktet 
till leverantören går under de riktlinjer och omfång som är avtalat i kontraktets första nivå. 
Författarna poängterar dock att om större förändringar görs i kontraktets omfång ska en ny 
konkurrensutsättning göras.  

2.4.3 AGILT INKÖP AV IT – GODA EXEMPEL 

Jameison et al. (2005a) studerade inköpsprocessen inom den offentliga sektorn i Australien, 
där de lyckats väl med ett längre, iterativt inköpsprojekt inom mjukvaruutveckling som 
uppvisade flertalet aspekter av de agila principerna. I detta utvecklingsprojekt gavs 
leverantören årligen en lista över uppgifter som skulle utföras, tillsammans med en fast, årlig 
budget för uppgifterna. Året delades sedan in två sexmånaders leveranscykler, där beställare 
och leverantör i början av varje sådan fas satte sig ned tillsammans för att diskutera vad som 
skulle ske under kommande månader. Varje bestämd uppgift sågs som ett fristående projekt 
och genomfördes enligt ett agilt arbetssätt, med sprintar på två till fyra veckor. Om uppgiften 
var av enklare karaktär sattes ett fast pris medan prissättningen på uppgifter av mer komplex 
karaktär sattes efter en utförlig analys av uppgiften. Ett beslut huruvida uppgiften skulle utföras 
eller inte fattades genom att lösningens värde ställdes mot den estimerade kostnaden. Vidare 
var prissättningen alltid enligt modellen ”får inte överstigas”, vilket ledde till att leverantören 
fick betalt för den tid som lades ner och sedan kunde gå vidare till nästa uppgift. Detta ledde 
enligt författarna till att leverantören fick incitament till att leverera en så bra lösning som 
möjligt samtidigt som inköparen fick kostnadsfördelar och en mer träffsäker budget.  

Amerikanska migrationsverket har arbetat med agilt inköp under ett par år och har under denna 
tid genomfört ett antal lyckade upphandlingar (Agila kontrakt, 2018). Tre faktorer var 
avgörande för de lyckosamma upphandlingarna, där den första var nära samverkan mellan 
inköp, IT och verksamheten. Den andra faktorn var att leverantörerna fick möjlighet att 
praktiskt visa sin kompetens, till exempel genom mindre programmeringsexempel. Den sista 
faktorn var att antalet deltagande leverantörer begränsades, i syfte att förkorta processen från 
upphandling till implementering.  
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3. METOD 

I detta kapitel ges en presenteras tillvägagångsättet i studien. I kapitlet beskrivs 
litteraturstudien, datainsamlingsmetoden, urval och analysmetoden. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring studiens trovärdighet och äkthet. 

3.1 STUDIENS UPPLÄGG 

Studien har utförts på inköpskontoret på Luleå kommun. En närmare presentation av 
organisationen återfinns i kapitel 4.1. En översikt av studiens upplägg presenteras i Figur 8.  

 
Figur 8: Studiens upplägg 

Studien inleddes med en nulägesanalys av Luleå kommuns inköpsprocess vilket syftade till att 
skapa ett holistiskt perspektiv av inköpsprocessen. Parallellt med nulägesanalysen utfördes 
inledande, ostrukturerade intervjuer med personer med erfarenhet av tillämpningen av ett agilt 
arbetssätt inom mjukvaruutveckling. De inledande intervjuerna syftade till att skapa en 
preliminär uppfattning av undersökningsområdet. Målet med den inledande fasen var att styra 
arbetets fortsatta riktning och att upprätta rimliga avgränsningar för studien, samt att börja 
besvara den första frågeställningen.  

Nästkommande faser syftade till att besvara de två första frågeställningarna fullständigt och 
bestod av en litteraturstudie och ett tjugotal djupintervjuer. För att skapa en helhetsbild 
intervjuades aktörer inom hela inköpsprocessen av IT. Respondenter med anknytning till Luleå 
kommun utgjordes av medarbetare från inköpskontoret, IT-kontoret, IT-beställare från 
verksamheten och IT-leverantörer. Vidare intervjuades även externa respondenter med olika 
erfarenheter av ett agilt arbetssätt, vilket bidrog med fördjupade kunskaper i hur ett agilt 
arbetssätt praktiskt kan tillämpas inom offentlig sektor. Respondenterna presenteras närmare i 
urvalsavsnittet, 3.4.1.  
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All data från intervjuerna analyserades genom en tematisk analys, med syftet att skapa en 
djupare förståelse för hur en agil inköpsprocess kan tillämpas. Resultaten från den tematiska 
analysen sammanställdes mot den teoretiska referensramen. Utifrån detta besvarades den tredje 
frågeställningen och slutsatser och rekommendationer formulerades. Avslutningsvis, för att 
verifiera slutsatserna och rekommendationerna, utfördes verifierande intervjuer med 
nyckelpersoner på Luleå kommun och med upphandlingsjurister.  

3.2 FORSKNINGSSYFTE OCH -STRATEGI 

Strategiskt inköpsarbete och agil utveckling är två aktuella områden som båda fått stort 
genomslag i litteraturen. Kombinationen av dessa, agilt inköp, är däremot fortfarande ett 
relativt outforskat område inom den offentliga sektorn och därför valdes en kvalitativ 
forskningsstrategi med ett explorativt forskningssyfte och induktiv ansats. Forskningssyftet 
och ansatsen innebär att forskaren har en preliminär aning om vad som är viktigt och att 
datainsamlingen karaktäriseras av en högre grad av öppenhet där beslut om avvägningar, 
prioriteringar och fördjupning tas kontinuerligt (David & Sutton, 2016). Metodvalen 
sammanfattas i Tabell 5. 
Tabell 5: Översikt av studiens metodval 

METOD VAL 
Forskningsstrategi Kvalitativ 
Forskningssyfte Explorativ 
Forskningsansats Induktiv 
Datainsamling Primär, sekundär 
Urval Selektivt 
Analysmetod Tematisk  

3.3 LITTERATURSTUDIE 
För att skapa en bild av den tillgängliga litteraturen inom det valda forskningsområdet 
genomfördes en litteraturstudie. Artiklar och publikationer söktes via databaserna Scopus och 
Google Scholar. Sökord som huvudsakligen användes var agile procurement, agile 
purchasing, agile contract, agile public sector och procurement strategy. Valet av dessa sökord 
utgick från studiens nyckelord med koppling till strategiskt inköp och agilt arbetssätt. När 
relevanta studier hittades så utökades sökorden utifrån nyckelorden i de artiklarna. För att höja 
studiens trovärdighet prioriterades väl citerade artiklar samt nyare publikationsdatum. Då 
tillgången på artiklar inom området var begränsad har även konferensbidrag och rapporter 
använts. Dessa artiklar och rapporter har till så stor mån som möjligt försökts underbyggas med 
vetenskapliga artiklar för att höja studiens trovärdighet.  

3.4 DATAINSAMLING  

Insamlingen av empirin utgjordes i första hand av primärdata i form av intervjuer. Ett 
alternativt tillvägagångssätt hade varit att genomföra en enkät men då merparten av 
respondenterna inte hade någon djupare kunskap inom agila arbetsmetoder ansågs 
djupintervjuer mer lämpligt, då dessa ger större möjligheter till att förklara ämnet till 
respondenterna under intervjutillfället (David & Sutton, 2016). 
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Inför intervjuerna utformades fem olika intervjuguider, en för varje respondentgrupp bestående 
av inköpskontoret, IT-kontoret, IT-beställare, leverantörer och externa respondenter med 
erfarenhet av agila arbetssätt. Intervjuguiderna har kontinuerligt anpassats efter 
respondenternas erfarenhetsnivå samt reviderats eftersom. Mer information om urvalet av 
respondenter återfinns i avsnitt 3.4.1. 

Intervjuguiderna togs fram enligt riktlinjer från Bell och Bryman (2011) som rekommenderar 
att intervjuerna struktureras i teman. Varje intervjuguide bestod av tre till fyra teman såsom 
strategiskt inköp, agila arbetsmetoder och agilt inköp. Intervjuguiderna innehöll olika typer av 
frågor, exempelvis det som Kvale (1996, refererad i Bell & Bryman, 2011) benämner som 
inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor och preciserande frågor. Under 
intervjuerna ställdes även direkta frågor, främst i slutet av intervjuerna, för att lyfta aspekter 
som inte kommit fram tidigare. Att ställa de direkta frågorna i slutet säkerställer att 
respondenten inte leds in på ett spår för tidigt (Bell & Bryman, 2011). Alla intervjuer spelades 
in och transkriberades i efterhand, för att säkerställa att all information fångats upp på ett 
rättvisande sätt. Slutligen värdesattes flexibilitet inom intervjuerna genom frågeordningen 
ibland ändrades för att bättre knyta an till respondentens svar. Genom att vara lyhörda för 
respondentens svar lades även frågor till eller hoppades över. Detta är enligt Bell och Bryman 
något som karaktäriserar en semistrukturerad intervju, vilket var den datainsamlingsmetod som 
eftersträvades i examensarbetet. Intervjuguiderna i sin helhet återfinns i Bilaga 2. 

En del information samlades även in som sekundärdata i form av dokument tillhandahållna av 
Luleå kommun, såsom policys, riktlinjer och strategier. Dessa användes främst för att 
sammanställa nulägesanalysen.  

3.4.1 URVAL 

Urvalet av respondenter utgick från ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att urvalet sker 
selektivt och inte grundar sig på sannolikhetsurval (Bell & Bryman, 2011). Det selektiva 
urvalet möjliggjorde inhämtning av relevanta perspektiv från de olika deltagarna i 
inköpsprocessen på Luleå kommun. Urvalet av leverantörer utgick från upphandlingar som 
genomförts inom Luleå kommun från de senaste två åren, både pågående och avslutade. 
Tidsramen på två år ansågs tillräcklig för att finna ett lämpligt antal aktuella leverantörer att 
intervjua. Utifrån upphandlingarna inom tidsramen valdes leverantörer baserat på 
upphandlingens karaktär, där mer komplexa upphandlingar valdes i första hand, till exempel 
de som berörde utveckling av system eller implementering av standardsystem. Detta 
resulterade i en variation av leverantörernas storlek, värdeerbjudande och lokalisering.  

För respondenterna vid inköpskontoret, IT-kontoret och för IT-beställare var urvalet en 
blandning av selektivt urval och så kallat snöbollsurval. Snöbollsurval kan användas då det är 
svårt att ställa upp en urvalsram, det vill säga en förteckning av populationen som studeras och 
innebär att respondenter ombeds nämna andra tänkbara respondenter (Bell & Bryman, 2011). 
Urvalet utgick från respondenterna på inköpskontoret som valdes selektivt efter deras 
kännedom om inköp av IT. Dessa ombads nämna relevanta personer på IT-kontoret samt 
beställare av IT ute i verksamheten som sedan tillfrågades om en intervju. Urvalet av 
respondenter med praktisk erfarenhet av agilt arbetssätt eller agilt inköp valdes genom selektivt 
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urval. En internetsökning genomfördes inom området, varvid relevanta personer hittades och 
tillfrågades för intervju.  

Totalt genomfördes 23 stycken djupintervjuer som varade mellan 20 och 60 minuter. De 
respondenter som hade agil erfarenhet ställdes mer specifika frågor kring agilt arbete, medan 
de som saknade erfarenhet fick omformulerade frågor som utgick från agila principer. En 
övergripande sammanställning av intervjuerna återfinns i Tabell 6.  
Tabell 6: Sammanställning av intervjuer 

ID RESPONDENT INTERVJUFORMAT LÄNGD AGIL 
ERFARENHET 

L1 Leverantör 1 Personlig intervju 35 min Nej 

L2 Leverantör 2 Personlig intervju 31 min Ja 

L3 Leverantör 3 Skypeintervju 27 min Ja 

L4 Leverantör 4 Personlig intervju 40 min Ja 

L5 Leverantör 5 Personlig intervju 24 min Ja 

IT1 IT-kontoret 1 Personlig intervju 51 min Ja 

IT2 IT-kontoret 2 Personlig intervju 30 min Nej 

IT3 IT-kontoret 3 Personlig intervju 40 min Nej 

IT4 IT-kontoret 4 Personlig intervju 41 min Ja 

IT5 IT-kontoret 5 Personlig intervju 31 min Nej 

IT6 IT-kontoret 6 Personlig intervju 34 min Ja 

I1 Inköpskontoret 1 Personlig intervju 47 min Ja 

I2 Inköpskontoret 2 Personlig intervju 37 min Nej 

I3 Inköpskontoret 3 Personlig intervju 41 min Ja 

I4 Inköpskontoret 4 Personlig intervju 33 min Nej 

I5 Inköpskontoret 5 Personlig intervju 25 min Nej 

I6 Inköpskontoret 6 Personlig intervju 41 min Nej 

B1 IT-beställare 1 Personlig intervju 20 min Nej 

B2 IT-beställare 2 Personlig intervju 25 min Nej 

E1 Extern respondent 1 Skypeintervju 33 min Ja 

E2 Extern respondent 2 Zoomintervju 20 min Ja 

E3 Extern respondent 3 Skypeintervju 36 min Ja 

E4 Extern respondent 4 Skypeintervju 31 min Ja 
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3.5 ANALYSMETOD 

För att analysera intervjumaterialet användes analysmetoden tematisk analys med ett deduktivt 
angreppssätt, vilket innebär att intervjusvaren kodades i teman utifrån intervjufrågornas 
struktur (Braun & Clarke, 2006). Då fem olika intervjuguider använts var det essentiellt att 
analysmetoden gav rum för viss flexibilitet samt fångade upp de olika nyanserna i materialet. 
Den tematiska analysen gav utrymme för detta och medförde att en djup, detaljerad och 
komplex analys kunde genomföras. Då agilt inköp är ett nytt område ansågs den deduktiva, 
tematiska analysen vara lämplig för ändamålet. Den strukturerade men flexibla processen gav 
stöd och utrymme till att utgå från den data som samlats in, med ett öppet sinne genom hela 
processen.  Analysen utfördes enligt de sex steg som beskrivs av Braun och Clarke (2006) och 
presenteras i Figur 9.  

 
Figur 9: Tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) 

Första steget i processen var att lära känna materialet. I detta steg transkriberades intervjuerna 
och lästes flertalet gånger, samtidigt som initiala idéer skrevs ned. I nästa steg, framtagandet 
av initiala koder, analyserades varje del av intervjumaterialet och skrevs ned i det enklaste 
elementet som det kunde sammanställas i. Sedan, i sökandet efter teman, när intervjumaterialet 
bestod av en lång lista av koder, grupperades dessa i olika initiala teman. I detta steg fanns en 
blandning av olika teman och delteman som i det fjärde steget, granskning av teman, återigen 
granskades. Detta ledde till att vissa delteman slogs ihop eller togs bort helt, till exempel för 
att det inte fanns nog med material för att stötta ett tema.  

I steg fem, definition och namngivning av teman, då en färdig tematisk karta var framtagen 
namngavs olika teman och essensen av varje tema beskrevs. Det innebar att varje tema och 
dess delteman och koder analyserades för att finna temats budskap. I det sista steget, 
rapportskrivning, sammanställdes analysen. Enligt Braun och Clarke (2006) är det viktigt att 
informationen skrivs på ett logiskt, kortfattat och icke-repetitivt sätt, samt att materialet 
verkligen demonstrerar framtagna teman. Den tematiska analysen finns sammanställd och 
analyserad i kapitel fem.  
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3.6 VERIFIERANDE INTERVJUER 
För att säkerställa att de rekommendationer och slutsatser som framtagits utifrån analysen var 
tillämpbara och aktuella utfördes fyra verifierande intervjuer; två intervjuer med 
upphandlingsjurister samt två intervjuer med nyckelpersoner på Luleå kommun. Intervjuerna 
med juristerna bestod mestadels av direkta frågor kring rekommendationernas tillämpning 
under de offentliga upphandlingslagarna och användes för att säkerställa att 
rekommendationerna var användbara inom dessa lagar. Intervjuerna med nyckelpersonerna på 
Luleå kommun berörde främst rekommendationernas relevans och användes för att utveckla 
slutsatser och rekommendationer.  

3.7 STUDIENS KVALITET 

För att mäta en studies kvalitet används ofta begreppen validitet och reliabilitet inom 
kvantitativ forskning. Reliabilitet innefattar enligt Bell och Bryman (2011) hur pålitliga och 
följdriktiga de mätningar som utförts är. En studies validitet handlar om i vilken utsträckning 
det som avses att mätas faktiskt mäts. Guba och Lincoln (1995, refererad i Bell & Bryman, 
2011) anser dock att begreppen inte är fullt applicerbara inom kvalitativ forskning, då 
begreppen förutsätter att det endast finns en riktig bild av den sociala verkligheten. Författarna 
föreslår istället att en kvalitativ studie ska utvärderas på de motsvarande begreppen 
trovärdighet och äkthet, vilka också är de begrepp som diskuteras i detta arbete.  

3.7.1 TROVÄRDIGHET 

En kvalitativ studies trovärdighet kan delas in i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering. En studies tillförlitlighet styrs av hur tillförlitligt en forskares 
resultat är enligt utomstående granskning (Bell & Bryman, 2011). I denna studie har 
tillförlitligheten ökats genom att intervjuer transkriberats i efterhand och sedan rapporterats till 
respektive respondent, för att säkerställa att den sociala verkligheten uppfattats korrekt. Då 
kvalitativ forskning fokuserar på djup snarare än bredd styrs en studies överförbarhet av hur 
väl granskare kan avgöra om studiens resultat även är tillämpbart i andra kontexter. För att öka 
överförbarheten är det viktigt enligt Bell och Bryman att på ett utförligt och detaljrikt sätt 
beskriva den kontext som studien utförs inom. I denna studie har överförbarheten ökats genom 
en nulägesbeskrivning där studiens kontext tydligt framgår. Majoriteten av empiriinsamlingen 
härstammar dock från respondenter tillhörande samma organisation vilket kan anses ha en 
negativ påverkan på studiens överförbarhet till mer generella kontexter.  

En studies pålitlighet påverkas av hur väl metodvalen är motiverade och utförda (Bell & 
Bryman, 2011). Pålitligheten ökas genom att till exempel kollegor fungerar som granskare. I 
detta fall har pålitligheten ökats genom att handledare på universitetet och Luleå kommun samt 
en opponentgrupp kontinuerligt granskat studien. Slutligen, för att en studie ska inneha hög 
konfirmering ska det vara tydligt att personliga åsikter inte påverkat studiens resultat. För att 
säkerställa att så inte varit fallet har fokus varit på att hålla en kritisk distans till teorier och 
lyfta olika aspekter av ämnesområdet. Konfirmering är även en aspekt som granskarna har tagit 
hänsyn till.  
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3.7.2 ÄKTHET 

Det andra begreppet, äkthet, innefattar till exempel hur rättvis bild en studie ger av den kontext 
och strukturer som studiens utförts inom (Bell & Bryman, 2011). I denna studie har deltagare 
inom hela inköpsprocessen intervjuats, vilket troligen har medfört en mer rättvis bild. Även 
verifierande intervjuer har utförts för att säkerställa att resultatet är rättvisande. Vidare ingår 
även andra frågeställningar i begreppet äkthet, till exempel om deltagarna i studien fått en ökad 
förståelse för varandra och den situation de befinner sig i eller hur den undersökta situationen 
kan förändras. En förståelse för hur situationen kan förändras har uppnåtts genom de 
verifierande intervjuerna samt en utförlig presentation av studiens resultat till Luleå kommun. 
Något som möjligtvis kan påverka äktheten negativt är att intervjurespondenterna valts ut 
genom ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att en egen bedömning av lämpligheten i 
respondenterna har gjorts. 
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4. NULÄGESBESKRIVNING 

I detta kapitel beskrivs den verksamhet som studien huvudsakligen utförts inom och som 
rekommendationerna mer specifikt kommer riktas till. Inköp av IT berör flera verksamheter 
inom Luleå kommun men då studien initierats av inköpskontoret ligger tyngdpunkten i 
nulägesbeskrivningen där. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur samverkan med IT-
kontoret sker och hur inköp av IT genomförs praktiskt i nuläget.  

4.1 LULEÅ KOMMUN 

I Norrbotten ligger Luleå kommun som har drygt 77,000 invånare (Luleå kommun, 2019a). 
Luleå kommun har framtagit en vision för 2050 med mål att skapa en hållbar och attraktiv 
kommun. Vision innefattar målsättningar inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
(Luleå kommun, 2018). För att förverkliga visionen har en utredning gällande Luleå kommuns 
ekonomi och digitalisering pågått under 2018. I rapporten som publicerades av konsultbolaget 
Licab i november 2018 framhålls att Luleå kommun står inför stora utmaningar de kommande 
åren i form av en åldrande befolkning och ett ekonomiskt underskott. Stora förändringar krävs 
inom kommunen för att visionen och de finansiella målen ska kunna nås. För att komma till 
rätta med situationen rekommenderades Luleå kommun att skapa ett tydligt ledarskap, ökad 
struktur inom budgetarbetet samt ökat nyttjande av digitalisering i sin utveckling av 
verksamheten (Licab, 2018). 

 
Figur 10: Luleå kommuns organisationsstruktur (Adapterad från Luleå kommun, 2019b) 
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Luleå kommuns organisationsstruktur visualiseras i Figur 10. Kommunen är en politisk styrd 
organisation och det högsta beslutande organet är kommunfullmäktige (Luleå kommun, 
2019b). Luleå kommuns organisation är vidare uppbyggd av en kommunstyrelse vars 
huvudsakliga syfte är att samordna och leda organisationens arbete. Under kommunstyrelsen 
finns nämnder inom olika områden, vars uppgift är att bryta ned de organisationsövergripande 
målen. Från nämnderna utgår förvaltningar med uppgiften att genomföra de tagna besluten. 
Inom kommunen finns även kommunägda företag inom till exempel lokaltrafik, bostäder och 
energi. Direkt under kommunstyrelsen finns kommunstaben som innehåller de stödjande 
funktionerna inom Luleå kommun, se Figur 11. Kommunstaben beskrivs som ”en strategisk 
och operativ resurs för de mål och ambitioner som kommunstyrelsen har” (Personlig 
kommunikation, Luleå kommun, 1 april 2019). Inom kommunstaben finns inköpskontoret, 
där denna studie har utförts. Eftersom studien berör inköpsprocessen inom IT berörs även IT-
kontoret. Dessa två stabsfunktioner beskrivs närmare i kommande avsnitt.  

 
Figur 11: Kommunstaben i Luleå kommun (Luleå kommun, 2019b) 

4.1.1 INKÖPSKONTORET 

Varje år gör Luleå kommun inköp av varor, tjänster och entreprenader till ett värde på ungefär 
1,4 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av kommunbudgeten (Personlig 
kommunikation, J. Wihlzon, 5 april 2019). Inköpskontoret ansvarar för att göra effektiva och 
hållbara inköp inom ramen för de offentliga upphandlingslagarna (Luleå kommun, 2017).  

På inköpskontoret arbetar cirka 16 anställda inom olika befattningar. Högst ansvarig är 
inköpschefen. Under denne finns en stabenhet innefattande en strateg, en jurist samt 
enhetschefer fördelade på två team; varor och tjänster. I dessa team arbetar upphandlare, 
controllers och inköpssamordnare med ansvar för samordning mot verksamheten. 

Inköpskontoret upphandlar allting inom Luleå kommun förutom entreprenader, som hanteras 
av stadsbyggnadsförvaltningen. Enheten för varor ansvarar för inköp av allt från livsmedel och 
fordon till skolmaterial och kontorsmöbler medan tjänsteenheten ansvarar för till exempel 
renhållning och städtjänster. Inköpskontoret har även en anställd IT-upphandlare som i 
samverkan med IT-kontoret ansvarar för att upphandla IT inom kommunen. Då det idag är 
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vanligt att varuupphandlingar kompletteras med tillhörande tjänster, till exempel förvaltning 
eller underhåll är gränsen mellan varu- och tjänsteteamet flytande vilket gör att samarbete samt 
kompetensöverföring sker kontinuerligt mellan teamen. 

Inköp inom Luleå kommun styrs av de offentliga upphandlingslagarna samt interna riktlinjer, 
såsom att mindre inköp under direktupphandlingsgränsen ska publiceras för att ge chansen till 
små, lokala leverantörer. Inköpsstrukturen i Luleå kommun baseras vidare på inköpets värde, 
vilket styr vem som är ansvarig för upphandlingen. Inköpsstrukturen presentera i Tabell 7.  
Tabell 7: Inköpsstrukturen i Luleå kommun 

INKÖPSVÄRDE ANSVARIG 
Mindre än 100 tkr Enskilda förvaltning, genom behörig beställare 

Mellan 100 tkr och 586 tkr  Inköpssamordnare, placerade på inköpskontoret 
eller i förvaltning 

Större än 586 tkr Upphandlare på inköpskontoret, samordnar 
inköpet för hela organisationen 

4.1.1.1 Luleå kommuns inköpsprocess 

Inköpsprocessen inom Luleå kommun ska följa den nationella inköpsprocessen 
(Upphandlingsmyndigheten, 2018i) som består av de tre zonerna förbereda, upphandla och 
realisera, vilka beskrivs närmare i avsnitt 2.1.1. Inköpskontoret har de senaste åren fått en 
starkare position inom Luleå kommun och därmed har fokus skiftat från endast 
upphandlingsfasen till att verka i alla tre faser. Denna utveckling har drivits av att kommunen 
behöver göra besparingar och effektiviseringar i verksamheten, vilket lett till att ledningen 
riktat fokus mot effektiva inköp.   

I de fall inköpen endast omfattar specifika förvaltningar är förvaltningarna själva avtalsägare, 
medan de kommunövergripande avtalen ägs av inköpskontoret eller IT-kontoret. Inom 
inköpskontoret är strukturen sådan att upphandlarna genomför de två första faserna, förbereda 
och upphandla och lämnar sedan i realiseringsfasen över arbetet till enhetens controller. 
Undantag finns inom livsmedel och IT där upphandlaren äger hela processen. 

Den nationella inköpsprocessen har anpassats specifikt till Luleå kommun genom att de olika 
faserna internt beskrivits mer ingående med syfte, resultat och beslutspunkter, enligt Tabell 8. 
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Tabell 8: Luleå kommuns inköpsprocess 

FAS DELFASER RESULTAT BESLUTSPUNKTER 

FÖRBEREDA 

Planering, 
kartläggning av 
behov, kartläggning 
av marknad & analys 

Upphandlings-
dokument 
sammanställs och 
kvalitetssäkras 

Projektplan, paketering 
av upphandling, beslut 
om annonsering 

UPPHANDLA 
Aktiviteter enligt 
offentlig 
upphandlingslag 

Genomförd 
upphandling 

Tilldelning av avtal till 
leverantör 

REALISERA 

Implementering av 
avtal och arbetssätt, 
förvaltning och 
utveckling & analys 
av kommande 
upphandlingar 

Genomförd 
leverantörs-
uppföljning 

Om avtalet ska 
förlängas, sägas upp 
eller omförhandlas 
samt eventuella 
sanktioner 

 

I Luleå kommuns version av den nationella inköpsprocessen är de olika faserna indelade i 
flertalet delfaser och i slutet av varje fas finns beslutspunkter som tas i samråd med enhetschef. 
Till inköpsprocessen har inköpskontoret även tagit fram stöd i form av checklistor på aktiviteter 
som ska genomföras i varje fas, samt mallar och riktlinjer för hur aktiviteterna ska genomföras. 

4.1.2 IT-KONTORET 

Inköp av IT sker inom Luleå kommun i samverkan mellan inköpskontoret, IT-kontoret och 
verksamheten. IT-kontoret är en av Luleå kommuns stabsfunktioner och har till uppgift att vara 
länken mellan verksamheten och ny teknik. I Luleå kommuns strategi för IT förklaras att ”IT-
kontoret har ansvaret för att stimulera, stödja och medverka i förvaltningarnas arbete, så att 
dessa kan använda IT som en strategisk resurs för verksamhetsutveckling i allt högre grad.” 
(Personlig kommunikation, Luleå kommun, 10 april 2019). IT-kontoret ansvarar för drift 
och vidareutveckling av kommunens IT-miljö och ska verka för en ökad helhetssyn, 
samordning och kostnadseffektiva lösningar. 

På IT-kontoret arbetar runt 60 personer med digital utveckling, daglig drift och support av IT. 
Beroende på vad som ska upphandlas involveras olika medarbetare. På IT-kontoret arbetar 
specialister inom till exempel informationssäkerhet, IT-infrastruktur och systemutveckling. 
Exempel på vad upphandlingar som kategoriseras som IT inom Luleå kommun är inköp av 
hårdvara, system, licenser, konsulter och IT-infrastruktur. Majoriteten av de system som idag 
köps in är standardsystem som anpassas till den befintliga IT-miljön.  

4.1.2.1 Inköp av IT  
Vid inköp av IT sker en samverkan mellan IT-kontoret, inköpskontoret och verksamheten, se 
Figur 12. Rollfördelningen inom inköpsteamet varierar och beror på vad som ska köpas in.  
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Figur 12: Ansvarsfördelning vid inköp av kommunövergripande IT 

Vid inköp av system eller produkter specifika för en verksamhet är det verksamheten som leder 
upphandlingen. Vid inköp av IT där ett kommunövergripande behov finns är det istället IT-
kontoret som leder större delen av upphandlingen. Detta innebär att IT-kontoret i 
förberedelsefasen ansvarar för att tillsätta en projektledare och projektgrupp, genomföra 
behov- och marknadsanalysen samt framta en kravspecifikation. Den största delen av detta 
arbete utförs internt på IT-kontoret men ska ske i samverkan med inköpskontoret och 
verksamheten. Den kravspecifikation som framtas beskriver vilka förutsättningar och krav som 
produkten eller tjänsten ska anpassas och leva upp till. Kravspecifikation är i de flesta 
upphandlingar av hög detaljnivå. Till stöd för upprättandet av kravspecifikationen har IT-
kontoret internt tagit fram en checklista som redogör inköpsprocessen för IT, vilka roller som 
bör involveras i olika delar av processen samt vilka frågor som bör besvaras innan ett inköp 
genomförs. Denna relativt detaljerade och omfattande checklista är i dagsläget inte fullt 
implementerad ute i verksamheten.  

Vidare i upphandlingsfasen av inköp av IT som till största del drivs av inköpskontoret med 
stöd av IT-kontoret och verksamheten. Denna fas genomförs i linje med de aktiviteter som 
ingår i upphandlingsfasen i den nationella inköpsprocessen, se Figur 2. Slutligen i 
realiseringsfasen säkerhetsställs förvaltning och uppföljning av IT-avtal. Huruvida 
avtalsuppföljning idag sker beror på vilken typ av avtal det gäller och vem avtalsägaren är. För 
komplexa och kommunövergripande tjänster såsom datorer och skrivare har IT-kontoret utsett 
en intern tjänsteägare som ansvarar för uppföljning av avtalen. För övriga 
kommunövergripande IT-avtal sker uppföljning genom en samverkan mellan IT-kontoret och 
inköpskontoret. Verksamhetsspecifika avtal ägs av verksamheten som själva ansvarar för 
uppföljning av avtalen i samverkan med inköpskontoret. 
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5. RESULTAT & ANALYS 

I kapitlet presenteras resultatet från den tematiska analysen. Resultatet är uppdelat i fyra olika 
delar; fördelar med ett agilt arbetssätt, möjligheter och utmaningar med ett agilt arbetssätt vid 
inköp av IT och slutligen mot ett ramverk för en agil inköpsprocess. I varje del presenteras och 
analyseras identifierade teman, mellan de olika intervjugrupperna och mot den teoretiska 
referensramen. 

5.1 FÖRDELAR MED ETT AGILT ARBETSSÄTT 

Från intervjuerna med de externa respondenterna framkom ett antal fördelar med att arbeta 
agilt. I Tabell 9 presenteras de framkomna fördelarna från ett lednings-, verksamhets- och 
medarbetarperspektiv. En översikt av deltagande respondenter med benämning finns i avsnitt 
3.4.1. 
Tabell 9: Fördelar med ett agilt arbetssätt, sammanställt från intervjuer med externa respondenter 

FÖR LEDNINGEN FÖR VERKSAMHETEN FÖR MEDARBETAREN 

Skapar förutsättningar för att 
hantera ökad digitalisering 

Skapar förutsättningar för att 
arbeta proaktivt Ökar engagemanget 

Skapar förutsättningar för 
mer effektiv användning av 
skattemedel 

Lägre risk och större 
avkastning vid komplexa 
projekt 

Ökar möjligheten att 
påverka sin egen 
arbetssituation 

 

Precis som Licab (2018) pekade på i rapporten om Luleå kommuns ekonomi och digitalisering 
verkar organisationer idag i en föränderlig värld, en utveckling som enligt E3 drivs av en ökad 
globalisering och förändrade konsumentbeteenden. Enligt Jameison et al. (2005b) kan ett agilt 
arbetssätt användas för att bättre hantera och anpassa sig till dessa förändringar, vilket går i 
linje med vad E3 framhåller. Respondenten menar att och att ett agilt arbetssätt skapar 
konkurrenskraft och möjlighet att arbeta i framkant i en föränderlig miljö.  

”Det sker förändringar i omgivningen och om du vill leva med dom förändringarna och ligga 
lite före då är agilt ett bra angreppssätt” (E3) 

På frågan om varför ett behov finns att arbeta agilt inom den offentliga sektorn menar E3 att 
digitalisering är en drivande trend, något som Luleå kommun redan tagit fasta på. I och med 
digitaliseringen har konsumenternas beteende förändrats, såsom att invånarna numera 
förväntar sig att kommunens tjänster ska vara tillgängliga dygnet runt. Samtidigt ökar 
invånarnas behov enligt E3 generellt sett i snabbare takt än vad offentlig sektor kan möta. 
Skattemedel måste därför utnyttjas mer effektivt, vilket ett agilt arbetssätt ger förutsättningar 
för. Ett agilt arbetssätt kan därmed från ett ledningsperspektiv ge flera fördelar men precis som 
Cohn och Ford (2003) beskriver kan ledningen uppleva att de mister kontrollen över arbetet 
vid övergång till ett agilt arbetssätt. En hög grad av tillit och förtroende från ledningshåll blir 
därför viktigt för att fördelarna ska uppstå (Nuottila et al., 2016; Cohn & Ford, 2003). 
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Från ett verksamhetsperspektiv ger ett agilt arbetssätt lägre risk och större avkastning vid stora 
projekt enligt E3. Det skapar även förutsättningar att arbeta proaktivt inom organisationen och 
tillsammans med samarbetspartners. E4 framhåller till exempel att det är svårt att sätta allt på 
plats i början och att ett annat angreppssätt är nödvändigt:  

”… om vi istället blir bättre på att ge möjlighet till justeringar och förändringar under 
samarbetet gynnar det alla” (E4) 

Slutligen, då ett agilt arbetssätt ger större ansvar och beslutanderätt till individerna (Cohn, 
2009) framhåller E3 att det ökar individens engagemang och möjlighet att påverka sin egen 
arbetssituation. Detta framhåller även Fernandez och Fernandez (2008) men som snarare 
uttrycker att ett ökat ansvar kräver en högre grad av engagemang från individen. Ytterligare en 
förutsättning för att fördelar ska uppstå för medarbetaren är tydliga roller med beslutanderätt 
(Lappi & Aaltonen, 2016). För att uppnå tydlighet och trygghet i ansvarsfördelningen 
framhåller E4 att en utbildningsinsats kan krävas, som ett första steg i att övergå till ett agilt 
arbetssätt. Detta är i linje med resonemanget från Nuottila et al. (2016), som menar att anställda 
inom offentlig sektor ofta är obekanta med rollerna inom ett agilt arbetssätt, vilket också är 
fallet hos Luleå kommun.  

5.2 MÖJLIGHETER INOM EN AGIL INKÖPSPROCESS FÖR IT 

Utifrån den tematiska analysen av intervjuerna har tre teman av möjligheter att tillämpa ett 
agilt arbetssätt vid inköp identifierats, enligt Tabell 10. Identifierade teman och tillhörande 
delteman presenteras vertikalt och horisontellt finns de fyra intervjugrupperna inköpskontoret, 
IT-kontoret, beställare och leverantörer. Ett kryss markerar om intervjugruppen framhållit 
möjligheten och i de fall det finns tre kryss eller fler anses möjligheten vara utmärkande och 
den gråmarkeras. I denna del ingår inte de externa respondenterna, då möjligheterna 
framkommit vid intervjuerna med respondenter med koppling till Luleå kommun. Utifrån 
analysen framgår att det finns goda förutsättningar och ett intresse för ett agilt arbetssätt, att 
det finns en positiv inställning till att utveckla inköpsprocessen och att det finns bra 
förutsättningar för närmare internt och externt samarbete. I följande avsnitt analyseras 
möjligheterna mot den teoretiska referensramen.  
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Tabell 10: Sammanställning av identifierade möjligheter 

TEMA DELTEMA IN-
KÖP 

IT-
KONT. BEST. LEV. 

Det finns goda 
förutsättningar 
och ett intresse 
för ett agilt 
arbetssätt 

Agila grundvärderingar 
genomsyrar delvis nuvarande 
inköpsprocess 

x x x  

Nuvarande avtal fungerar bra 
och stöttar ett agilt arbetssätt x   x 

Finns agil mognad på 
leverantörssidan  x  x 

Leverantörerna vill bidra med 
egna lösningar utifrån 
effektmål 

   x 

Leverantörer upplever att 
kunden får ut ett bättre resultat 
med ett agilt arbetssätt 

   x 

Det finns en 
positiv inställning 
till att utveckla 
inköpsprocessen 

Kommunledningen stöttar 
utvecklingen av 
inköpsprocessen 

x    

Positiv inställning till 
förändring av arbetssätt x x x x 

Arbetar med att skapa tydligare 
process och styrning vid inköp  x x  

Det finns bra 
förutsättningar för 
närmare internt 
och externt 
samarbete  

Vill utveckla ett partnerskap 
med leverantörerna  x x  

Finns bra förutsättningar för att 
involvera leverantörer i 
lösningar 

 x  x 

Finns ett leverantörsförtroende 
och samarbete x x  x 

Leverantörerna upplever att 
kommunen ger bra 
förutsättningar vid leverans 

   x 

Finns ett varierande internt 
förtroende x x x  

Finns en vilja att utveckla det 
interna samarbetet x x x  

Tidig involvering av olika 
kompetenser skapar 
förutsättningar för bättre inköp 

x x  x 
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5.2.1 DET FINNS GODA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ETT INTRESSE FÖR ETT 
AGILT ARBETSSÄTT 

Det första identifierade temat för möjligheter, det finns goda förutsättningar och ett intresse 
för ett agilt arbetssätt, utgör i sin helhet en grundläggande möjlighet. Det första deltemat är 
markerat som utmärkande eftersom både inköpskontoret, IT-kontoret och beställare uttryckt 
att de agila grundvärderingarna (Beck et al., 2001) delvis genomsyrar nuvarande 
inköpsprocess. Delar av grundvärderingarna finns enligt inköpskontoret och beställarna, såsom 
kundsamarbete och en viss anpassning till förändring. Deltemat styrks av att IT-kontoret som 
i nuläget arbetar med att utveckla ett nytt IT-stöd agilt. Dock benämns ordet agilt endast av IT6 
men själva projektet nämns av flera respondenter från IT-kontoret, vilket visar att arbetssättet 
inte är uttalat i verksamheten. 

Det agilt utvecklade IT-stödet indikerar att nuvarande avtalsformer i viss utsträckning stödjer 
ett agilt arbetssätt, vilket också uttrycks av inköpskontoret och leverantörer. Att nuvarande 
avtalsutformning till viss del stödjer ett agilt arbetssätt utgör en viktig möjlighet för offentlig 
sektor, som genom detta kan initiera en övergång till agila principer utan att behöva göra stora 
förändringar i avtalsutformningen. Det kan leda till att förändringen av arbetssätt ses som 
mindre omfattande inom inköpsorganisationen, vilket ytterligare styrker att det finns goda 
förutsättningar för arbetssättet inom offentlig sektor. Det är dock viktigt att beakta att 
avtalsutformningen kan utvecklas för att bättre stödja ett agilt arbetssätt, till exempel genom 
incitament för effektivitet (Thorup & Jensen, 2009) eller kontrakt i flera nivåer (Russo et al., 
2018).  

IT-kontoret och leverantörerna är överens om att det finns en agil mognad på leverantörssidan. 
Leverantörernas mognad kan utgöra ett stöd i övergången till agilt inköp, till exempel vid 
utformning av kravspecifikationen. Generellt sett vill leverantörerna i högre utsträckning bidra 
med egna lösningar och nya insikter utifrån effektmål, till exempel uppger L4 att en situation 
som båda parter vinner på kan skapas om leverantörerna får möjlighet till det. Detta framgår 
även av L5, som uppger att leverantören gärna deltar i kravinsamlingen för att kraven ska 
utformas så effektivt som möjligt. Leverantörernas vilja att bidra går i linje med att 
leverantörerna generellt vill involveras i större utsträckning (Moe & Päivärintta, 2013). Det 
indikerar att detta är en utbredd uppfattning på leverantörsmarknaden.  

Leverantörerna upplever även att kunden får ut ett bättre resultat med ett agilt arbetssätt. En 
anledning till det är den ökade samverkan mellan kund och leverantör som agilt arbetssätt 
bidrar till. Leverantörerna upplever ett ökat engagemang från kunden och att kunden får mer 
värde för pengarna.  

”…när man ser kunden, de känner plötsligt att nu är de en talande partner, de får ut precis 
vad de vill” (L2) 

L2 menar till exempel att kundens behov bättre möts, vilket går i linje med Jamieson et al. 
(2005b) som menar att ett agilt inköp bättre möter kundens behov, även om behovet förändrats 
under projektets gång. Slutligen kan temats innebörd i sin helhet sammanfattas som att om den 
offentliga organisationen delvis genomsyras av agila grundvärderingar kan detta tillsammans 
med leverantörsmarknadens mognad utgöra goda förutsättningar för agilt inköp. 
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5.2.2 DET FINNS EN POSITIV INSTÄLLNING TILL ATT UTVECKLA 
INKÖPSPROCESSEN 

I temat det finns en positiv inställning till att utveckla inköpsprocessen finns ett utmärkande 
deltema i att inköpskontoret, IT-kontoret, beställarna och leverantörerna ser positivt på att 
förändra arbetssättet. Från intervjuerna framkom att medarbetarna på Luleå kommun generellt 
sett är förändringsbenägna och utvecklingsorienterade. Detta utgör en möjlighet, då 
framgången i ett agilt arbetssätt bygger bland annat på motiverade individer och 
självorganiserande team (Beck et al., 2001). Kulturen i offentliga organisationer är ofta stark 
(Wisitpongphan & Khampachua, 2016) och individernas vilja till förändring blir därför en 
förutsättning för att ett nytt arbetssätt ska kunna implementeras. Kombinerat med detta är det 
även viktigt att ledningens stöd finns (Cooper & Sommer, 2018). Inköpskontoret uttrycker att 
de har ledningens stöd för en förändring av inköpsarbetet, vilket är en viktig möjlighet genom 
att första steget mot förändring redan är uppnått i Luleå kommun.  

”Ledningen tror att värdeskapandet som inköpskontoret kan göra kan vara till gagn för hela 
organisationen” (I3) 

Slutligen uppger beställarna att det finns ett pågående arbete med att skapa en tydligare process 
och styrning vid inköp, vilket till exempel innefattar tydligare avtalsuppföljning. 
Avtalsuppföljningen inom Luleå kommun är i nuläget varierande, vilket är en vanlig utmaning 
inom offentlig sektor (IT & Telekomföretagen, 2013). Att reflektera över 
förbättringsmöjligheter visar att en vilja till förbättrings finns, vilket är en viktig princip i ett 
agilt arbetssätt (Beck et al., 2001). Temat kan därmed sammanfattas som att om medarbetarna 
är förändringsbenägna och ledningen stöttar förändringen, utgör det goda möjligheter att 
initiera agilt inköp inom offentlig sektor. 

5.2.3 DET FINNS BRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄRMARE INTERNT OCH 
EXTERNT SAMARBETE 

Det sista temat är att det finns bra förutsättningar för ett närmare internt och externt samarbete. 
En grundvärdering i det agila arbetssättet är kundsamarbete (Beck et al., 2001) och i 
kommunens fall finns det bra förutsättningar för att utveckla ett partnerskap gentemot 
leverantörerna.  Leverantörerna vill öka dialogen med kommunen och bli mer involverade. Ett 
tillvägagångssätt som majoriteten av leverantörerna nämner för att nå ett ökat samarbete är 
återkommande prognosmöten. Prognosmöten innebär att den offentliga organisationen, årsvis 
eller halvårsvis, samlar leverantörsmarknaden och informerar om organisationens behov och 
planer inför kommande period. Leverantörerna framhåller att även om den offentliga 
organisationen inte ger några löften skulle detta hjälpa leverantörerna att planera sin 
verksamhet.  

Återkommande prognosmöten skulle också kunna medföra ett ökat förtroende mellan 
kommunen och leverantörerna, vilket är essentiellt vid agilt inköp (Agila kontrakt, 2017). Det 
råder enighet mellan inköpskontoret, IT-kontoret och leverantörerna att ett förtroende generellt 
finns, vilket utgör en god möjlighet för agilt inköp. Just leverantörsförtroende har i denna studie 
även framkommit som en utmaning och beskrivs i kommande avsnitt, vilket vittnar om att 
förtroendet troligen är varierande och skulle kunna utvecklas. 
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Det finns även goda möjligheter att utveckla det interna samarbetet och en vilja till att göra det 
uttrycks av inköpskontoret, IT-kontoret och beställarna. De är även överens om att det överlag 
finns ett internt förtroende inom organisationen, vilket är viktigt inom självorganiserande team 
(Nuottila et al., 2016). I det självorganiserande teamet bör rätt kompetens finnas. IT-kontoret 
och leverantörerna är överens om att inköpet blir bättre om olika kompetenser involveras tidigt. 
Det faktum att det finns en samsyn på området vittnar om att det är möjligt att hitta en 
gemensam syn på inköpsteamets struktur, som kan anpassas efter inköpets karaktär.  

”…inköp är en jätteviktig del… generellt så är ju alla dessa stödfunktioner både HR, 
ekonomi, inköp alla de måste vara med tidigt.” (IT1) 

Temats innebörd kan sammanfattas som att offentliga organisationer med ett förtroende internt 
och externt, som värdesätter leverantörssamverkan och involverar rätt kompetenser tidigt i 
inköpsprocessen, har goda möjligheter till att anamma ett agilt arbetssätt i inköpsprocessen. 

5.3 UTMANINGAR INOM EN AGIL INKÖPSPROCESS FÖR IT 

Utifrån den tematiska analysen av intervjuerna har sex utmaningar identifierats, se Tabell 11. 
Identifierade teman och tillhörande delteman redogörs vertikalt. Horisontellt redogörs de fem 
intervjugrupperna; inköpskontoret, IT-kontoret, beställare, leverantörer samt externa 
respondenter. Ett markerat kryss hos en intervjugrupp innebär att deltemat återfunnits hos 
gruppen. De teman som återfanns i mer än tre av de fem intervjugrupperna har markerats med 
en grå rad för att visa att temat anses utmärkande. De utmaningarna som har identifierats är att 
det krävs ett strukturerat inköpsarbete internt, det krävs en förändrad kravställningsprocess, det 
krävs ett förändrat förhållningssätt till leverantörer, det krävs en förändring av 
anbudsutvärdering och uppföljning, det krävs en kulturell omställning samt det krävs 
utbildning och anpassning för ett agilt arbetssätt. I kommande avsnitt presenteras och 
analyseras vardera tema mot den teoretiska referensramen.  
Tabell 11: Sammanställning av identifierade utmaningar 

TEMA DELTEMA IN-
KÖP 

IT-
KON. BEST. LEV. EX. 

Det krävs ett 
strukturerat 
inköpsarbete 
internt 

Otydliga roller och ansvar x x x   
Bristande intern 
kommunikation x x x   

Bristande tids- och 
resursplanering x x    

Varierande internt 
förtroende  x    

Bristande involvering i 
förberedelsefasen x x x   

Det krävs tydliga och 
transparanta prioriteringar 
för vad som är viktigt 

    x 
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TEMA DELTEMA IN-
KÖP 

IT-
KON. BEST. LEV. EX. 

Det krävs en 
förändrad 
kravställnings-
process 

För omfattande och specifik 
kravställning x x  x x 

För stort produkt-
/lösningsfokus istället för 
behov 

x  x  x 

Rätt kompetens krävs vid 
kravställning  x  x x 

Det krävs ett 
förändrat 
förhållningssätt 
till leverantörer 

Varierande 
leverantörsförtroende x x x   

Krävs ett professionellt 
partnerskap med 
leverantörerna 

x x  x x 

Leverantörerna upplever en 
bristande dialog    x  

Det krävs en 
förändring av 
anbudsutvärderi
ng och 
uppföljning 

Otydligt avtalsägarskap och 
uppföljning x x  x x 

Det krävs en förändring i 
anbudsutvärdering x x  x  

Stort kontraktsfokus vid 
upphandling  x x   

Nuvarande avtal ger inte rätt 
incitament för agilt arbete x   x x 

Det krävs en rättvis modell 
för riskfördelning och 
ekonomi 

    x 

Det krävs effektstyrning 
från kundens sida     x 

Det krävs en 
kulturell 
omställning  

Avsaknad av kommunal 
helhetsbild x     

En kulturell omställning att 
övergå till ett nytt arbetssätt x x  x x 

Det krävs 
utbildning och 
anpassning för 
ett agilt 
arbetssätt  

Intern okunskap om vad 
agilt arbete innebär  x    

Agila metoder passar inte 
alltid  x  x  

Det är en utmaning att 
arbeta flexibelt under LOU  x  x x 

Agilt inköp anses 
resurskrävande   x x  

Leverantörerna behöver ha 
agil kompetens och mognad    x x 
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5.3.1 DET KRÄVS ETT STRUKTURERAT INKÖPSARBETE INTERNT 

Det första temat det krävs ett strukturerat inköpsarbete internt anses vara en viktig utmaning 
då den innefattar tre utmärkande delteman. Ett utmärkande deltema som återfinns hos 
inköpskontoret, IT-kontoret och beställarna är otydliga roller och ansvar. Denna otydlighet 
berör främst samarbete mellan olika enheter inom Luleå kommun och grundar sig i att det råder 
en oenighet mellan IT-kontoret och inköpskontoret kring rollfördelning i inköpsprocessen:  

”…jag tror att vi har olika synsätt på vem som äger vad och hur vi ska jobba. Jag tror att det 
är det stora arbetet som vi måste göra tillsammans […] hitta varandra och att både vi och 

dem förstår varandra. Men också förstå att vi gör det tillsammans…” (I4) 

Den otydliga rollfördelningen inom organisationen kan vara en orsak till att beställarna 
upplever det svårt att veta vem de ska vända sig till vid inköp av IT. Denna osäkerhet i 
rollfördelning som råder vid uppstart av nya projekt eller inköp är en vanligt förekommande 
utmaning (Samset & Volden, 2010). Vikten av att ha en tydlig rollfördelning i denna fas är 
därför betydande. 

Inköp av IT är tidskrävande vilket ställer krav på att rätt personer informeras och involveras i 
ett tidigt stadie i inköpsprocessen. Inköpskontoret, IT-kontoret och beställarna upplever att de 
involveras för lite i förberedelsefasen vid inköp, vilket kan bero på bristande tids- och 
resursplanering. Ytterligare en orsak kan vara att det råder ett varierande förtroende mellan 
olika enheter inom organisationen, vilket är vanligt förekommande inom offentlig sektor 
(Nuottila et al., 2016). Beställarna och inköpskontoret anser att en för stor del av 
inköpsprocessen för IT bedrivs internt på IT-kontoret med för lite involvering från andra delar 
av verksamheten. IT-kontoret och inköpskontoret anser i sin tur att det ibland händer att 
verksamheten gör egna inköp utan att involvera dem.  

De olika uppfattningarna av samarbetet vid inköp av IT kan till viss del förklaras av att det 
råder bristande intern kommunikation inom verksamheten. Exempelvis menar inköpskontoret 
att det är otydligt vilka kontaktvägar som ska användas inom organisationen och att det skapar 
en distans till verksamheten. Denna distans återfinns även ute i verksamheten då IT-beställarna 
upplever att kommunikation främst sker vid problem samt att de inköp som görs internt på IT-
kontoret inte alltid möter verksamhetens behov.  

För att lyckas med ett agilt arbetssätt menar de externa respondenterna att en tydlig styrning 
och transparenta prioriteringar är essentiellt. Behovet av detta inom Luleå kommun är påtagligt 
då organisationen efterfrågar en tydligare intern struktur samt central styrning vid inköp av IT. 
I ett agilt arbetssätt ska individer och samspel prioriteras framför en tydlig process eller metod 
(Beck et al., 2001) men i en stor offentlig organisation behöver det finnas en grundläggande 
struktur för att möjliggöra detta. Vid intervjuerna med inköpskontoret efterfrågades till 
exempel en central styrgrupp som prioriterar och samordnar kommunens inköp av IT. En 
övergång till ett agilt arbetssätt skulle därför ställa krav på stöd från ledningen samt att resurser 
avsattes för att genomgå förändringen (Cooper & Sommer, 2018). Därmed kan temat 
sammanfattas som att tydliga roller, effektiv kommunikation och tydliga prioriteringar behöver 
finnas i en offentlig organisation som strävar efter att anamma agilt inköp.  



 

 
 

38 

5.3.2 DET KRÄVS EN FÖRÄNDRAD KRAVSTÄLLNINGSPROCESS. 

Den andra identifierade utmaningen är att det krävs en förändrad kravställningsprocess. 
Inköpskontoret, IT-kontoret, leverantörerna och de externa respondenterna är eniga om att den 
nuvarande kravställningen är för omfattande och specifik. Samtliga fyra intervjugrupper menar 
att en för detaljerad kravställning riskerar att hämna marknadens innovation. Leverantören L4 
upplever att kraven oftast är satta på förväg av Luleå kommun: 

”Många gånger kommer det en upphandling utan dialog med näringslivet och sen när vi 
läser den tänker vi […] att man kunnat göra den bättre men nu har de redan satt villkoren 

och skallkraven.” (L4) 

Olika syn på kravställningen är en vanlig utmaning inom offentlig sektor, där den offentliga 
organisationen ofta strävar efter tydliga och specifika krav medan leverantörerna efterfrågar 
större flexibilitet (Moe och Päivärintta, 2013). Att kraven ofta är satta på förväg beror enligt 
inköpskontoret på att det i verksamheten finns en rädsla att mista kontrollen vid mindre 
detaljerade kravlistor. Risken med för detaljerade krav är bristande måluppfyllelse (Jamieson 
et al., 2006) och minskad effektivitet (Cooper, 2016). Hos Luleå kommun visas detta genom 
att beställarna ibland upplever att inköpen inte uppfyller verksamhetens behov.  

Ytterligare en utmaning med en för specifik kravställning är enligt inköpskontoret risken att 
stänga ute vissa leverantörer som inte lyckas uppfylla alla krav. Det kan på lång sikt kan leda 
till minskad konkurrens på marknaden. För att skapa förutsättningar för en bra kravställning 
och kostnadseffektiva inköp är IT-kontoret, leverantörerna och de externa respondenterna 
eniga om att rätt kompetens krävs hos den offentliga organisationen. Enligt IT-kontoret krävs 
till exempel krävs kunskap om vilka krav som driver kostnader. Genom att inneha rätt 
kompetens kan den offentliga organisationen undvika att drabbas av inlåsningseffekter och 
ökade kostnader vid inköp av IT (Wessman, 2013). Temats innebörd kan sammanfattas som 
att offentlig sektor bör involvera rätt kompetens, för att skapa förutsättningar för att krav ställs 
på rätt nivå som möter verksamhetens behov. 

5.3.3 DET KRÄVS ETT FÖRÄNDRAT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL 
LEVERANTÖRER 

Den tredje identifierade utmaningen är att det krävs ett förändrat förhållningssätt till 
leverantörer. En del i temat är att leverantörerna upplever en bristande dialog både före och 
under upphandlingsfasen vilket går emot de riktlinjer som ges i den nationella inköpsprocessen 
(Upphandlingsmyndigheten, 2018i). Exempelvis upplever leverantörerna att det råder en 
oklarhet i vem som ska kontaktas för vad hos Luleå kommun. Kommunikationen med 
leverantörerna kan påverkas av det varierande leverantörsförtroendet som finns internt inom 
kommunen. Inköpskontoret, IT-kontoret och beställarna upplever att det idag saknas förtroende 
och samarbete med vissa leverantörer. IT-kontoret upplever att leverantörerna inte är fullt 
delaktiga i hela inköpsprocessen utan främst har ett vinstfokus. Till exempel beskriver IT-
kontoret samarbetet med leverantörerna som: 

”Jag skulle önska att leverantören också inte bara säljer in sin produkt eller sin tjänst och 
sen inte brinner och driver för att hjälpa oss att utveckla ett bra samarbete för att kunna göra 

en förlängning eller fortsätta ett samarbete efter avtalstidens slut”(IT4) 



 

 
 

39 

Leverantörerna upplever att Luleå kommun har svårt att släppa in och involvera leverantörerna 
i högre utsträckning. Enligt Agila kontrakt (2017) finns det ofta en rädsla att bryta mot de 
offentliga upphandlingslagarna om leverantörer involveras i hela inköpsprocessen, vilket kan 
vara fallet hos Luleå kommun. En annan orsak till leverantörernas uppfattning kan vara 
kommunens relativt stora IT-avdelning som har möjlighet att utföra stora delar av arbetet med 
IT internt. På grund av detta finns en risk att leverantörernas kompetens inte tas till vara. Det 
har även framkommit i intervjuerna med inköpskontoret och beställarna att de ibland inte 
upplever inflytande och delaktighet vid inköp av IT. Balansen mellan intern och extern 
kompetens är därför något som bör tas i beaktning hos en offentlig organisation. 

En insikt i att en förändring i relationen till leverantörerna krävs samt att Luleå kommun 
efterfrågar ett mer professionellt partnerskap är både inköpskontoret och leverantörerna eniga 
om. Båda parter efterfrågar en större öppenhet i relationen och att mer öppenhet och 
kommunikation krävs, vilket är en förutsättning för att övergå till ett agilt arbetssätt (Beck et 
al, 2001). Temats innebörd kan därmed sammanfattas som att det krävs en öppen dialog och 
kontinuerligt samarbete för att kunna ta göra effektiva inköp enligt ett agilt arbetssätt.  

5.3.4 DET KRÄVS EN FÖRÄNDRING AV ANBUDSUTVÄRDERING OCH 
UPPFÖLJNING 

Den fjärde identifierade utmaningen är att det krävs en förändring av anbudsutvärdering och 
uppföljning. I denna utmaning är det specifikt tre delteman som bör uppmärksammas. Det 
första deltemat som bör uppmärksammas är att det krävs en förändring i anbudsutvärdering. 
Inköpskontoret menar att Luleå kommun traditionellt utvärderat leverantörer på pris men att 
organisationen idag även använder andra kriterier såsom kvalitet. Leverantörerna är eniga om 
att ett för stort fokus har lagts på pris, vilket är en utmaning inom offentlig sektor (Moe & 
Päivärintta, 2013). Leverantörerna efterfrågar en modell som utvärderar och testar 
leverantörerna på kompetens. Även IT-kontoret ser ett behov att utveckla den nuvarande 
anbudsutvärderingen: 

”…det är ju utmaningen egentligen att man måste kunna säkra att leverantören vet vad dom 
pratar om på något sätt. Att vi har säkrat att de har den kompetens som behövs för att göra 

det här. Att deras estimat är trovärdiga” (IT6) 

Det andra utmärkande deltemat är otydligt avtalsägarskap och uppföljning. 
Avtalsägandeskapet inom Luleå kommun kan idag fördelas på verksamheten, inköpskontoret 
eller IT-kontoret men det saknas en kommunövergripande riktlinje kring hur 
uppföljningsprocessen ska ser ut. Inköpskontoret, IT-kontoret och beställarna efterfrågar en 
tydlighet i vem som ansvarar för att följa upp avtalen. Bristande och otydlig uppföljning av IT-
avtal är inget som är unikt för Luleå kommun utan en vanligt förekommande utmaning inom 
offentlig sektor (IT & Telekomföretagen, 2013). De externa respondenterna framhåller att det 
är utmanande att följa upp kontinuerligt men att det är förutsättning för ett agilt arbetssätt, vilket 
går i linje med de agila principerna (Beck et al., 2001). 

Ytterligare en viktig del i temat är att en utveckling bör ske av synen på avtal och dess 
utformning. Beställarna menar att avtalet huvudsakligen används för att säkerställa vem som 



 

 
 

40 

är ansvarig när problem uppstår, vilket inte går i linje med ett agilt arbetssätt där 
kundsamarbete värdesätts högre än kontraktsförhandlingar (Beck et al., 2001). Ytterligare en 
utmärkande utmaning är incitament. I ett agilt arbetssätt ska avtalet ge incitament för 
effektivitet (Thorup & Jensen, 2009) men enligt inköpskontoret arbetar Luleå kommun inte 
med den typen av incitament i nuläget. Detta styrks av leverantörerna som framhåller att 
nuvarande incitament endast är att bli anlitad igen. Avtalsutformning är en vanligt 
förekommande utmaning inom offentlig sektor i Sverige kan vara en orsak till att 
nyttoeffekterna av IT-projekt inte når verksamheten (Skarin et al., 2017). Denna problematik 
kan återfinnas på Luleå kommun då beställarna upplever att inköp av IT inte alltid möter 
verksamhetens behov.  

De externa respondenterna framhåller att det är utmanande att skapa en rättvis avtalsmodell 
för riskfördelning och ekonomi. De externa respondenterna menar att den offentliga 
organisationen bör acceptera att det finns en risk och hantera denna. Ett agilt arbetssätt innebär 
att någon parameter i kontraktet måste vara fri för att kunna anpassa efter förändringar. Det 
går inte låsa alla parametrar såsom kostnad, kvalitet, omfång eller leveranstid och samtidigt 
arbeta agilt. Risken bör fördelas jämnt mellan kund och leverantör (Thorup & Jensen, 2009). 
Ett sätt att göra det är enligt E3 att acceptera att det finns divergerande incitament och anpassa 
kontrakten utifrån det.  

Slutligen är ett viktigt deltema som framkom från de externa intervjuerna att det krävs 
effektstyrning från kundens sida. Vill den offentliga organisationen arbeta agilt kräver det att 
organisationen är redo att genomföra ett transformationsprojekt internt. Organisationen måste 
vara redo att lösa problem tillsammans med leverantören och vara delaktig i projektstyrningen 
(Beck et al., 2001). Det kan till exempel krävas produktägare hos den offentliga organisationen 
som säkerställer att leverantören har rätt förutsättningar för att kunna genomföra projektet. 
Detta är en viktig insikt enligt E2 som menar att den offentliga organisationen och 
leverantören tillsammans måste arbeta för att effekten ska uppstå.  

”… om man går in med väldigt hög ambitionsnivå och verkligen vill göra skillnad då måste 
det finnas representanter från linjeorganisationen som förändrar arbetssättet” (E2) 

Temat kan sammanfattas i att det krävs en utvärderingsmodell där kompetens viktas högre än 
pris, samt att avtalen utformas för att skapa en jämn riskfördelning och incitament för 
effektivitet.  

5.3.5 DET KRÄVS EN KULTURELL OMSTÄLLNING 

Den femte identifierade utmaningen är att det krävs en kulturell omställning. Inköpskontoret 
och IT-kontoret ser en utmaning med att få verksamheten att förändra sitt arbetssätt då det finns 
en stark kultur i organisationen att man traditionellt fått göra saker på sitt eget sätt. Detta 
framkommer bland annat i intervjun med IT6: 

”Det finns en stark kultur, eller en stark tradition att man har gjort det här själv en gång i 
tiden. […] man förstår inte kanske själv sin egen roll […] hur allting hänger ihop. Man 

förstår inte att det man själv gör påverkar någon annan.”(IT6) 
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En stark organisationskultur är ofta något som karaktäriserar en offentlig organisation 
(Wisitpongphan & Khampachua, 2016). En risk med Luleå kommuns starka kultur är enligt 
inköpskontoret att det ibland saknas en kommunal helhetsbild vid inköp. Följden av detta kan 
bli att verksamheten inte gör inköp som är gynnsamma för organisationen i stort. Även de 
externa respondenterna ser att ett agilt arbetssätt kräver en kulturell omställning. En utmaning 
enligt de externa respondenterna är rädslan för överprövningar. Denna rädsla är dock inget som 
framkommit vid intervjuerna med de interna respondenterna, vilket troligen kan förklaras av 
att inköpskontoret generellt sett är positivt inställda till att pröva nya metoder. Förändring av 
ett arbetssätt men även realiseringen av fördelarna är vanliga utmaningar vid inköp av IT (Moe 
& Päivärintta, 2013). Realiseringen av fördelarna är ingen utmaning som nämnts i intervjuerna, 
däremot framkom det under intervjuerna att det är viktigt att ha kunskap om vilka fördelar ett 
nytt arbetssätt innebär samt tydligt kommunicera ut dessa till berörda. Temat kan därmed 
sammanfattas i att det kan vara utmanande att överkomma den starka kulturen i offentliga 
organisationer och att det kräver en samsyn av hur inköp av IT ska genomföras.  

5.3.6 DET KRÄVS UTBILDNING OCH ANPASSNING FÖR ETT AGILT 
ARBETSSÄTT 

Den sista identifierade utmaningen är att ett det krävs utbildning och anpassning för ett agilt 
arbetssätt. IT-kontoret och leverantörerna är eniga om att agila arbetssätt inte alltid är optimalt. 
Båda parter är tveksamma till om ett agilt arbetssätt är lämpligt att använda vid standardprojekt 
då dessa helst ska köpas in med minimal utveckling och anpassning. E3 framhåller dock att 
komplexiteten vid inköp av standardsystem inte ska underskattas och att agilt inköp är 
fördelaktigt. Ett annat deltema som framkom från beställare och leverantörer är att agilt inköp 
anses resurskrävande och att det krävs en offentlig organisation som prioriterar projektet samt 
är mogen för ett agilt arbetssätt. L2 framhåller till exempel att det krävs kompetens och 
mogenhet från båda parter men att ett agilt arbetssätt ofta faller mer naturligt för leverantören: 

”Det är väldigt mycket en kompetens och mognadsfråga återigen både hos kund och 
leverantör. Det är lätt för mig att peka och säga att det är kunderna som behöver bli 

duktigare på det men det är klart i själva genomförandet så är ett agilt arbetssätt mycket mer 
naturligt för oss som IT-leverantör än för kunderna.” (L2) 

Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att ett agilt arbetssätt skulle vara mer 
resurskrävande. Cooper (2016) står till exempel för den motsatta synen och menar att ett agilt 
arbetssätt karaktäriseras av hög effektivitet och minskad utvecklingstid i jämförelse med 
traditionella arbetssätt. Övergången till ett agilt arbetssätt innebär dock stora förändringar för 
medarbetarna (Fernandez & Fernandez, 2008) vilket kan anses påverka tiden innan maximal 
effektivitet uppnås.  

IT-kontoret framhåller att det troligen kommer krävas utbildning inom ett agilt arbetssätt, då 
många medarbetare idag är obekanta med begreppet, vilket även lyfts i teorin av till exempel 
Wisitponghan och Khampachua (2016). Vidare har även IT-kontoret och leverantörerna 
uppfattningen att de offentliga upphandlingslagarna inte stödjer ett agilt arbetssätt vilket kan 
ses som en utmaning. Även de externa respondenterna anser att det kan vara utmanande att 
arbeta agilt under de offentliga upphandlingslagarna, då det kräver kompetens och ett 
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annorlunda synsätt. Detta utgör dock en motsägelse då det enligt Agila kontrakt (2017) och 
Russo et al. (2018) ska vara fullt möjligt arbeta enligt ett agilt arbetssätt inom ramen för de 
offentliga upphandlingslagarna. Temat kan därmed sammanfattas i att agilt inköp kräver 
kompetens och att det finns en förståelse hos medarbetarna för hur arbetssättet kan användas. 

5.4 MOT ETT RAMVERK FÖR EN AGIL INKÖPSPROCESS 
I detta avsnitt presenteras de intervjusvar som specifikt berör den agila inköpsprocessens 
utformning, som ett första steg i att skapa ett ramverk för en agil inköpsprocess. I Tabell 12 
redovisas teman återfunna inom detta område med aspekter från inköpskontoret, IT-kontoret, 
leverantörer och externa respondenter. Då de intervjuade beställarna inte hade tillräckligt med 
praktisk erfarenhet av agilt arbetssätt eller agilt inköp hade de inte möjlighet att besvara dessa 
frågeställningar och är därmed inte med i sammanställningen. Två teman identifierades; när en 
agil inköpsprocess kan tillämpas och principer för en agil inköpsprocess. Dessa teman 
presenteras närmare i kommande avsnitt.  
Tabell 12: Sammanställning av identifierade områden som påverkar en agil inköpsprocess 

TEMA DELTEMA INKÖP IT-
KON. LEV. EX. 

När en 
agil 
inköps-
process 
kan 
tillämpas 

Kan användas vid stora och 
komplexa inköp av IT x   x 

Kan användas vid inköp på 
föränderlig marknad x   x 

Kan användas vid inköp av 
standardsystem som kräver 
anpassning 

x x x x 

Kan användas vid egenutveckling 
av system x x   

Kan användas vid avrop på 
konsultramavtal    x 

Principer 
för en agil 
inköps-
process 

Upphandla effektstyrt och 
prioritera effektmålet x x x x 

Utvärdera på leverantörernas 
kompetens x  x x 

Nära internt och externt 
samarbete i hela inköpsprocessen x  x x 

Självorganiserande team med 
tydliga roller och ansvarsområden  x x x 

Proaktiv och kontinuerlig 
uppföljning  x x x 

Användarcentrering    x 

Bygg in incitament för att lyckas i 
avtalen    x x 
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5.4.1 NÄR EN AGIL INKÖPSPROCESS KAN TILLÄMPAS 

En viktig aspekt som framkommit är att agilt inköp inte alltid är optimalt, utan det gäller att 
hitta en modell för när den agila inköpsprocessen ska väljas. Uppfattningen från inköpskontoret 
och de externa respondenterna är att agilt inköp skulle vara mest fördelaktigt vid föränderliga 
eller komplexa inköp.  

”Jag tror också att den största nyttan är vid stora och långa projekt” (I1) 

Anledningen till inköpskontorets uppfattning är troligtvis att ett agilt arbetssätt främst används 
för att hantera komplexa och föränderliga situationer. Det kan även vara en naturlig följd av att 
fokus inom ett agilt arbetssätt är på behov och effektmål (Agila kontrakt, 2017), som optimalt 
används då lösningen inte är känd vid projektstart.  

Inom temat finns också ett utmärkande deltema att ett agilt arbetssätt kan användas vid inköp 
av standardsystem som kräver anpassning. E3 menar att en vanlig fördom är att standardsystem 
inte är föränderliga eller komplexa men att det ofta är en underskattning:  

”Vad man då oftast underskattar är att standardsystemet inte fungerar i isolation, det ska 
fungera ihop med andra system som ska integreras” (E3) 

Denna fördom förekommer även hos Luleå kommun, där IT-kontoret lyfter att standardsystem 
inte kräver ett agilt arbetssätt. Även L3 lyfter att vid standardsystem införs dessa oftast med en 
vattenfallsmetodik. En vanlig utmaning vid inköp av IT är den tekniska integrationen och 
kompabiliteteten (Moe & Päivärintta, 2013). Det är därför troligt att den anpassningsnivå som 
krävs underskattas och att agilt inköp skulle kunna användas för att hantera denna utmaning.  

Ytterligare möjligheter som lyfts för när agilt inköp kan användas är vid avrop på IT-
konsultramavtal, där de externa respondenterna lyfter att den offentliga organisationen har 
möjlighet att avropa en konsult med agil erfarenhet för ett specifikt projekt. IT-kontoret samt 
inköpskontoret menar även att ett agilt arbetssätt kan användas vid egenutveckling, som är det 
främsta användningsområdet idag (Jamieson et al., 2006). 

5.4.2 PRINCIPER FÖR EN AGIL INKÖPSPROCESS 
I intervjuerna har en mängd viktiga principer för agilt inköp lyfts varav fem är utmärkande. 
Alla intervjugrupper framhåller att grunden för agilt inköp är att upphandla effektstyrt och 
prioritera mot effektmålet. Effektstyrd upphandling går i linje med Upphandlingsmyndigheten 
(2018c) rekommendationer för strategiskt inköp samt Agila kontrakts (2017) principer för agilt 
inköp. Från leverantörernas håll innebär effektstyrt inköp att mycket energi ska läggas på 
kravställningen och att kraven ska utformas på ett sätt som ger utrymme för olika lösningar. 

”... vi som leverantör vill att man beskriver behoven och de effektmålen som man vill uppnå, 
att man är mer öppen för att de olika systemlösningarna löser uppgifter på olika sätt” (L3) 

För inköpskontoret innebär effektstyrt inköp att Luleå kommun ska vara fokusera på sitt behov 
och låta leverantörerna vara experter inom sitt område och komma med lösningar. Vidare är 
nästa utmärkande princip ett nära internt och externt samarbete i hela inköpsprocessen. En 
princip som enligt Upphandlingsmyndigheten (2018i) skapar förutsättning för att ställa 
effektiva krav på en lämplig nivå. Detta är något som eftersträvar genom mer internt samarbete 
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samt mer positiva dialoger med leverantörer. Detta lyfts även av leverantörerna som menar att 
det finns ett samarbete på en operativ nivå men att det skulle behöva lyftas till en strategisk 
nivå:   

”…vi skulle behöva lyfta lite till strategisk nivå, så vi har ett samförstånd. Vad vill kommunen 
uppnå?” (L1) 

Ytterligare en utmärkande princip är att IT-kontoret och leverantörerna eftersträvar 
självorganiserande team med tydliga roller och ansvarsområden, vilket även framhålls av de 
externa respondenterna som en viktig aspekt och går i linje med de agila principerna (Beck et 
al., 2001). För att uppnå självorganiserande team krävs ett högt engagemang och kompetens 
hos teamet då individerna utgör en grundsten i agilt arbetssätt (Chow & Cao, 2007; 
Mohagheghi & Jørgensen, 2017). På frågan om vilka roller som de externa respondenterna 
tillämpar i agila projekt är två av de vanligaste rollerna på leverantörssidan produktägare och 
processägare. Produktägaren är ansvarig för projektets vision och mål medan processägaren 
ansvarar för att den agila arbetsprocessen följs. Inom den offentliga organisationen bör det 
finnas en styrgrupp som prioriterar vad som är viktigt i projektet, verksamhetsspecialister och 
en motsvarande produktägare. De roller som nämns följer teorin från Cohn (2009). 

En annan utmärkande princip som lyfts av inköpskontoret, leverantörerna och de externa 
respondenterna är att upphandla på leverantörernas kompetens. Detta tas även upp i den agila 
inköpsprocessen från Agila kontrakt (2017), som innebär att leverantörerna bör få chansen att 
visa sin kompetens. Det ska inte räcka att skriftligt redovisa en konsults kompetens utan 
kompetens bör testas praktiskt. Vid större projekt menar till exempel E4 att kostnaden för att 
testa leverantörer, till exempel genom mindre programmeringsexempel där ersättning ges för 
leverantörens tid, är försumbar gentemot projektets kostnader i sin helhet. Vidare lyfter 
inköpskontoret att de vill gå ifrån att främst utvärdera på pris, vilket även leverantörerna 
framhåller som ett önskemål. Enligt de externa respondenterna ska fokus ska vara på att 
leverantören arbetar användarcentrerat, vilket också är en grundvärdering enligt Beck et al. 
(2001) som värdesätter ett användbart resultat.   

Ett sätt den offentliga organisationen att i högre utsträckning kunna styra inköp av IT är att 
bygga in incitament för att lyckas i avtalet. Ett exempel enligt E3 är att ett timpris som upplevs 
rättvist av båda parter estimeras i upphandlingen. Timpriset kompletteras med en bonus som 
tilldelas leverantören då effekten eller behovet uppnåtts. Denna modell tas även upp av Thorup 
och Jensen (2009) som förespråkar en uppdelning av avtalssumman för att främja effektivitet 
och kreativitet. Just kombinationen av att vikta kvalitet högre än pris tillsammans med 
incitament är ett tillvägagångssätt som förekommer både i teorin och i verkligheten och som 
bör beaktas för att lyckas med en agil inköpsprocess. 

”Man måste ha med sig både ekonomin och arbetssättet... [] … även om man så att säga 
jobbar på löpande basis genom att det är agilt, man har två-tre veckors sprintar. Du hamnar 

ju aldrig så fel som man kanske gjorde tidigare” (L2) 

Viktigt är även en proaktiv och kontinuerlig uppföljning i hela inköpsprocessen. Denna 
uppföljning kan uppnås genom att årligen lista samtliga arbetsuppgifter i ett projekt, prioritera 
dessa samt dela upp året i mindre leveranscykler (Jamieson et al., 2005a).  



 

 
 

45 

6. SLUTSATSER  

I följande kapitel besvaras studiens två ssista frågeställningar. Kapitlet inleds med slutsatserna 
kring vilka möjligheter som finns för en agil inköpsprocess för IT, följt av vilka utmaningar 
som råder. Avslutningsvis presenteras det framtagna ramverket för agilt inköp av IT med 
avgränsningar, förutsättningar och en förklaring av ramverkets olika delar.  

6.1. MÖJLIGHETER INOM EN AGIL INKÖPSPROCESS FÖR IT 
I studien har ett antal aspekter framkommit som ger goda möjligheter till agilt inköp inom 
offentlig sektor. För en offentlig organisation underlättas arbetet med agilt inköp om den 
offentliga organisationen:  

• Genomsyras delvis eller helt av de agila grundvärderingarna  
• Består av förändringsbenägna och motiverade individer  
• Har förankrat den agila inköpsprocessen hos ledningen 
• Tillämpar agilt inköp på en mogen leverantörsmarknad 
• Karaktäriseras av ett förtroende internt och externt 
• Verkar i hela inköpsprocessen och involverar rätt kompetenser tidigt 

För en offentlig organisation som delvis genomsyras av agila grundvärderingar, såsom fokus 
på kundsamarbete och anpassning till förändring, blir tröskeln till att initiera agilt inköp lägre. 
Den förändring i arbetssätt som agilt inköp innebär underlättas om det finns 
förändringsbenägenhet och motivation hos individerna inom den offentliga organisationen. 
Kombinerat med det är en förutsättning för att en förändring ska kunna genomföras att det finns 
stöd från ledningshåll.  

Agilt inköp sker i samverkan med leverantörer och därför utgör leverantörsmarknadens 
mognad en viktig aspekt. Leverantörsmarknaden inom IT har ofta lång erfarenhet av ett agilt 
arbetssätt och tenderar därför att vara mogen för agilt inköp. Leverantörerna vill i högre 
utsträckning bidra med egna lösningar utifrån effektmål. Agilt inköp som sker på en mogen 
leverantörsmarknad utgör därmed goda möjligheter för agilt inköp. Inom agilt inköp är 
förtroende internt och externt essentiellt för att arbetssättet ska lyckas. I en offentlig 
organisation där förtroende mellan medarbetare och olika enheter existerar, finns goda 
möjligheter till att lyckas med införandet av arbetssättet. Externt, gentemot till exempel 
leverantörer, kräver agilt inköp en ökad grad av partnerskap och förtroende. Slutligen 
underlättas agilt inköp om inköpsteamet verkar i hela inköpsprocessen och rätt kompetenser, 
såsom sakkunniga, involveras från start. 

6.2 UTMANINGAR INOM EN AGIL INKÖPSPROCESS FÖR IT 
I studien har ett antal utmaningar med agilt inköp inom offentlig sektor framkommit. Den 
offentliga organisationen bör beakta: 

• Behovet av en tydlig struktur och central styrning av inköp 
• Behovet att upphandla effektstyrt i högre grad 
• Behovet av proaktiv avtals- och leverantörsuppföljning 
• Behovet av en förändrad anbudsutvärdering och incitamentsmodell  
• Behovet av en kulturförändring  
• Behovet av utbildningsinsatser 
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En utmaning är att upprätta en tydlig struktur för inköp av IT, då ett agilt arbetssätt bygger på 
nära samarbete internt och externt med stort ansvar och mandat hos individerna i inköpsteamet. 
För att möta detta finns ett behov av tydligare central styrning, vilket delvis motsäger de agila 
grundvärderingarna. I en offentlig organisation kan det dock var nödvändigt att upprätta en 
tydligare central struktur för att kunna arbeta agilt inom inköpsteamet. Ett exempel kan vara 
att upprätta en styrgrupp som sköter budget och prioriterar bland investeringar.  

Vidare upphandlas IT ofta med ett för stort detalj- och lösningsfokus. Detta skapar svårigheter 
för den offentliga organisationen att ta del av marknadens innovation och nya lösningar. En 
utmaning med att övergå till ett agilt arbetssätt vid inköp av IT blir därför att förändra synen 
på kravställningen och upphandla effektstyrt i högre grad för att på så sätt uppnå högre 
kundnytta. För att lyckas med det krävs ökad dialog och involvering av leverantörer inom 
inköpsprocessen. 

Ytterligare en utmaning är att agilt inköp ställer krav på förändrad anbudsutvärdering och 
proaktiv uppföljning tillsammans med leverantören. Fokus behöver skiftas i 
anbudsutvärderingsprocessen från att primärt utvärdera på lägsta pris till att utvärdera och testa 
på lösningens kvalitet och leverantörens kompetens. En utveckling av IT-avtalen är även 
nödvändig då incitamentmodellen i nuvarande kontrakt bör utvecklas för att bättre främja ett 
agilt arbetssätt och effektivitet.  

Slutligen skulle införandet av agilt inköp troligen behöva kompletteras med utbildningsinsatser 
för de anställda inom den offentliga organisationen som ofta har bristande erfarenhet av ett 
agilt arbetssätt. Utbildningsinsatserna skulle kunna vara ett första steg mot en kulturförändring 
som kan krävas. Agilt inköp är i flertalet aspekter väsentligt annorlunda än den traditionella 
vattenfallsmodellen som den offentliga sektorn till stor del arbetar efter idag.  

6.3 RAMVERK FÖR EN AGIL INKÖPSPROCESS 
Utifrån analysen har ett ramverk för hur en agil inköpsprocess kan struktureras och tillämpas 
inom offentlig sektor framtagits enligt Figur 13. Då det framkommit att det agila arbetssättet 
skapar mest värde vid tillämpning på komplexa produkter och/eller på föränderliga marknader 
har ramverket avgränsats till produkter av denna karaktär. Denna avgränsning kan inkludera 
till exempel inköp av standardsystem eller nya system, då dessa tenderar att bli komplexa och 
ofta härstammar från en föränderlig marknad. Avgränsningen innebär att huruvida ramverket 
bör användas måste bedömas från situation till situation. Enklast görs detta genom att den 
offentliga organisationen, då behovet uppstått, ställer sig frågan om produkten som ska köpas 
in kommer bli komplex eller om detta kommer ske på en föränderlig marknad. Om svaret är ja 
på någon av dessa frågor är agilt inköp ett bra alternativ.  
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Ramverket är uppbyggt utifrån den nationella inköpsprocessen från Figur 1 
(Upphandlingsmyndigheten, 2018b) och de agila grundvärderingarna från Figur 3 (Beck et al., 
2001). Kopplingen mellan dessa två illustreras genom att de agila grundvärderingarna; anpassa 
till förändring, individer och samspel, användbart resultat och kundsamarbete, placerats 
centralt inom inköpsprocessen för att visa att värderingarna ska genomsyra denna. Den 
nationella inköpsprocessens tre faser; förbereda, upphandla och realisera har i sin tur 
kompletterats med aktiviteter som bidrar till agilt arbetssätt, såsom tillsättandet av 
självorganiserande team, fastställandet av behov och effektmål, skapandet av en jämn 
riskfördelning och proaktiv uppföljning. Detta innebär att de aktiviteter som vanligtvis ingår i 
faserna ska fortsätta genomföras kompletterade med de agila delarna som beskrivs i ramverket. 
Ramverket beskrivs mer ingående i kommande avsnitt.  

I Figur 14 presenteras de agila aktiviteterna i processen enligt strukturen; vad, varför och hur. 
Lodrätt till vänster kategoriseras aktiviteterna i nationella inköpsprocessens tre faser; 
förbereda, upphandla och realisera. Varje aktivitet representeras med en symbol för att öka 
mottagarens benägenhet att komma ihåg budskapet. Kategorierna varför och hur aktiviteten 
ska genomföras är framtagna utifrån den tematiska analysen som presenterades i kapitel 5.  

Figur 13: Ramverk för agilt inköp av IT inom offentlig sektor (1/2) 
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6.3.1 AGILT INKÖP I FÖRBEREDELSEFASEN 
I förberedelsefasen bör den offentliga organisationen fokusera på att tillsätta ett 
självorganiserande inköpsteam, fastställa behov och effektmål samt att inleda dialoger med 
leverantörer för framtagande av kravspecifikationen.  

Det första fokusområdet att tillsätta ett självorganiserande inköpsteam motiveras med att ett 
agilt arbetssätt bygger på samverkan och trygghet i beslutsfattande inom inköpsteamet (Beck 
et al., 2001; Hoda & Murugesan, 2016). En förutsättning för det är att skapa tydliga roller och 
ansvarsområden inom teamet. Inköpteamet bör inneha den kompetens som krävs, såsom 
upphandlare och specialister inom IT. Utöver detta bör teamet även inneha en produkt- och 
processägare (Cohn, 2009). Produktägarens ansvar är att säkerställa att projektets vision nås 
och att se till att teamet arbetar mot rätt mål genom att förhålla sig till tid, kvalitet och budget. 
Vidare är processägarens uppgift att se till att det agila arbetssättet följs, med till exempel 
sprintar och kontinuerliga leveranser. Då ett agilt arbetssätt bygger på användarcentrering är 
det av största vikt att verksamheten som ska använda den inköpta produkten finns representerad 
i teamet. Endast verksamheten har den insyn och erfarenhet som krävs för att kunna ge 
synpunkter på den användarvänligheten och funktionernas relevans. Slutligen är en viktig 
förutsättning för att ett självorganiserande team fungera att det finns en styrgrupp som styr den 
ekonomiska aspekten och prioriterar bland projekt, vilket framkom i intervjuerna.  

En förutsättning för agilt inköp är att fastställa behov och effektmål för att sedan upphandla på 
dessa (Agila kontrakt, 2017). Att upphandla efter effektmål går i linje med 
Upphandlingsmyndigheten (2018c) rekommendationer för strategiskt inköp. En av fördelarna 
med agilt inköp är möjligheten att kunna anpassa och göra förändringar under avtalstiden, 

Figur 14: Ramverk för agilt inköp av IT inom offentlig sektor (2/2) 
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vilket effektmål möjliggör. Effektmål bör fastställas genom att tillsammans med användarna 
fokusera på det ursprungliga behovet; varför inköpsprocessen initierats. Det vill säga, istället 
för att fokusera på en specifik lösning, vilket är vanligt då inköpet initierats från användare, 
ska effekten av inköpet beskrivas och prioriteras under projektets gång.  

Slutligen är det tredje fokusområdet i förberedelsefasen att inleda dialoger med leverantörer 
för framtagande av kravspecifikationen. Leverantörernas medverkan kan medföra att 
organisationen kan ställa effektiva krav på en lämplig nivå (Upphandlingsmyndigheten, 2018i; 
Agila kontrakt, 2017). Möjligheten till dialog i förberedelse- och realiseringsfasen är oberoende 
av vilket förfarande som tillämpas i upphandlingsfasen. Det är viktigt att föra en jämn dialog 
med flera leverantörer på en marknad för att ge alla samma möjligheter till deltagande.  

6.3.2 AGILT INKÖP I UPPHANDLINGSFASEN 
I upphandlingsfasen bör fokus vara på tre huvudområden; utvärdera och testa leverantörens 
förmåga och agila kompetens, skapa en jämn riskfördelning och tag fram en incitamentmodell 
för effektivitet.  

Fokusområdet att utvärdera och testa leverantörens förmåga och agila kompetens kan delas 
upp i två delar; utvärdering och testning. Att utvärdera leverantören på rätt aspekter är av största 
vikt för att skapa rätt förutsättningar för ett agilt arbetssätt. Möjligheten att arbeta agilt i 
inköpsprocessens delar bygger på att både den offentliga organisationen och leverantören har 
kunskap om ett agilt arbetssätt, samt att kompetens finns hos individerna i teamet (Chow & 
Cao, 2007; Mohagheghi & Jørgensen, 2017). För att säkerhetsställa att leverantören har 
kunskap om agila arbetssätt är det därför viktigt att i upphandlingsdokumentet ställa krav på 
agil kompetens för att sedan testa denna praktiskt i utvärderingen (Agila kontrakt, 2017). För 
att skapa rätt förutsättningar för detta bör leverantörens kompetens eller produktens kvalitet 
viktas högre än pris. Leverantörens kompetens kan testas praktiskt genom till exempel 
workshops. Vilken utvärderingsmetod som används bör framgå i upphandlingsdokumentet. 
Denna typ av anbudsutvärdering kan även bidra till att överkomma utmaningen inom 
kommunen med varierande leverantörsförtroende. 

Nästa fokusområde, skapa en jämn riskfördelning, bygger på att både den offentliga 
organisationen och leverantören ska känna sig trygga inom den föränderliga naturen i ett agilt 
arbetssätt. Risken bör fördelas jämnt mellan den offentliga organisationen och leverantören för 
att skapa förutsättning för ett partnerskap mellan dessa (Thorup & Jensen, 2009; Skarin et al., 
2017). Hur en jämn riskfördelning ska uppnås bör anpassas utifrån situation och kan ske genom 
en diskussion mellan de olika parterna. Ett sätt att skapa en jämn riskfördelning är att använda 
sig av ett agilt kontrakt. En jämn riskfördelning kan även uppnås genom att skapa ett incitament 
som gynnar både kund och leverantör vilket ingår i fokusområdet tag fram en incitamentmodell 
för effektivitet. Ett agilt arbetssätt vid inköp utgår från effektstyrning, vilket kräver ett aktivt 
inköpsteam. För att kunna styra projektet mot effekten kan uppdelningen ske mellan timpris 
och en bonus som utfaller då effekten är uppnådd (Thorup & Jensen, 2009). Fördelningen och 
balansen mellan dessa bör ske genom dialog mellan kund och leverantör.  
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6.3.3 AGILT INKÖP I REALISERINGSFASEN 
I realiseringsfasen ingår tre huvudsakliga fokusområden; utveckla och implementera med ett 
agilt arbetssätt, använd proaktiv uppföljning och upprätta en transparant kommunikation med 
leverantörsmarknaden.  

Fokusområdet utveckla och implementera med ett agilt arbetssätt bygger på att 
implementeringen av ett inköp ska gå i linje med det agila arbetssätt som använts i 
inköpsprocessens tidigare delar. Vidare skapar ett agilt arbetssätt genom hela inköpsprocessen 
förutsättningar för en effektiv, kvalitativ och flexibel projektleverans (Cooper, 2016). 
Implementationen bör i stora drag utgå från att dela upp projektet i mindre delleveranser samt 
fokusera på att uppfylla effektmålet (Beck et al., 2001). Det andra fokusområdet använd 
proaktiv uppföljning är ett viktigt verktyg för att säkerhetsställa att relevanta krav har ställts. 
En viktig del i ett agilt arbetssätt är följa upp kontinuerligt och på så sätt arbeta proaktivt istället 
för enbart reaktivt (Beck et al., 2001, Agila kontrakt, 2017). Den proaktiva uppföljningen bör 
genomföras både internt inom den offentliga organisationen samt externt med leverantören för 
att säkerhetsställa att effektmålet uppnås.   

Det tredje fokusområdet är att upprätta en transparant kommunikation med 
leverantörsmarknaden. Fokusområdet motiveras genom att det i leverantörsintervjuerna 
framkom att en majoritet av leverantörerna efterfrågade en större framförhållning och 
transparens i framtida upphandlingar. Genom att upprätta återkommande prognosmöten med 
leverantörsmarknaden skapas en större möjlighet för leverantörerna att möta den offentliga 
organisationens framtida behov. Viktigt är att anordna dessa prognosmöten för samtliga 
leverantörer på en marknad istället för att enbart föra dialog med nuvarande leverantörer, då 
det skapar förutsättningar för anbud från nya leverantörer.  
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7. REKOMMENDATIONER 

I följande kapitel presenteras rekommendationer till Luleå kommun baserade på slutsatserna 
från studien. Kapitlet beskriver hur organisationen i ett första steg kan anamma en agil 
inköpsprocess.  

7.1 ATT ARBETA ENLIGT EN AGIL INKÖPSPROCESS FÖR IT   
Luleå kommun har goda förutsättningar att anamma en agil inköpsprocess inom IT genom att 
applicera det agila ramverket. Ramverket har avgränsats till komplexa produkter och/eller 
föränderliga marknader och rekommenderas i första hand att användas på inköp av denna 
karaktär. I Luleå kommuns fall finns även goda möjligheter att använda ramverket vid avrop 
från ramavtal för IT-konsulter. Utifrån intervjuerna med de externa respondenterna har det 
framkommit att detta är ett vanligt tillvägagångssätt bland större offentliga organisationer. 
Genom att använda det agila ramverket skapas bättre förutsättningar för Luleå kommun att 
hantera en ökad digitalisering och föränderliga marknader.  

Om Luleå kommun önskar arbeta enligt ett agilt arbetssätt kan en utbildningsinsats krävas 
kompletterat med stöd från personer med agil kompetens. Viktigt att beakta är att förändringar 
tar tid och i en stor organisation bör en eventuell övergång genomföras stegvis. För att anamma 
en agil inköpsprocess för IT rekommenderas Luleå kommun att börja arbeta med effektstyrt 
inköp samt utveckla det interna och externa samarbetet, enligt Figur 15. Alla 
rekommendationer baseras på slutsatserna från kapitel 6 där mer ingående beskrivningar av de 
olika aktiviteterna ges. 

 
Figur 15: Rekommendationer till Luleå kommun 

7.1.1 ARBETA MED EFFEKTSTYRT INKÖP 
Första rekommendationen, arbeta med effektstyrt inköp, består av fyra områden som Luleå 
kommun bör prioritera. Luleå kommun rekommenderas att:  

• I högre grad ställa krav på effektmål för att sedan styra mot och prioritera effekten 
under hela inköpsprocessen 

• Utveckla nya incitamentsmodeller som främjar ett agilt arbetssätt 
• Fortsätta utveckla utvärderingsmodeller där kvalitet och kompetens viktas högre än 

pris, samt testa leverantörerna praktiskt på detta  
• Utse ett pilotprojekt där effektstyrt inköp används  
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En grundförutsättning för ett agilt arbetssätt är att genomgående fokusera på att möta behov 
och uppnå effektmålen. För det krävs en aktiv och mogen inköpsorganisation som kontinuerligt 
styr mot effektmålet. Arbetet underlättas om organisationen utvecklar en incitamentsmodell 
som stödjer detta, där ett exempel som tas upp i ramverket är att skapa en lämplig balans mellan 
timpris och bonus. För att agilt inköp ska lyckas behöver leverantören inneha den kompetens 
som krävs för att kunna utveckla en kvalitativ lösning. För att ge förutsättningar att uppnå det 
i upphandlingen bör kvalitet och kompetens fortsättas viktas högre än pris. Kommunen 
rekommenderas därför att testa leverantörerna praktiskt genom till exempel workshops. 
Slutligen, som ett första steg mot att arbeta effektstyrt kan detta testas i mindre skala, till 
exempel i ett pilotprojekt. En styrka hos Luleå kommun är viljan att utvecklas och förändras 
till det bättre, vilket kan utnyttjas i ett pilotprojekt och i arbetet i stort. 

7.1.2 UTVECKLA DET INTERNA SAMARBETET 
Andra rekommendationen, utveckla det interna samarbetet, består av två områden som Luleå 
kommun bör prioritera. Luleå kommun rekommenderas att:  

• Utveckla riktlinjer för hur en styrgrupp och agilt inköpsteam ska organiseras inom 
kommunen, med tydliga roller och mandat 

• Utveckla en tydligare kommunal samsyn för hur inköp av IT ska genomföras 

Luleå kommun rekommenderas att fortsätta utveckla det interna samarbetet mellan de olika 
enheterna och finna en gemensam struktur för hur inköp av IT ska genomföras. 
Förutsättningarna att göra detta är goda då det finns ett internt förtroende inom organisationen 
samt en vilja att utveckla samarbetet. Ett agilt arbetssätt kräver en kommunal samsyn och ökad 
samverkan mellan olika enheter inom kommunen. För att kunna hantera förändringar är det 
även viktigt med tydliga mandat och riktlinjer för hur beslut fattas samt en transparens i vad 
som ska prioriteras inom organisationen. Samsynen kan underlättas med hjälp av en styrgrupp 
som prioriterar ekonomiska beslut och ger underlag till inköpsteamet.  

7.1.3 UTVECKLA DET EXTERNA SAMARBETET 
Tredje rekommendationen, utveckla det externa samarbetet, består av två områden som Luleå 
kommun bör prioritera. Luleå kommun rekommenderas att:  

• Utveckla en kontinuerlig leverantörsdialog och -samverkan genom hela 
inköpsprocessen  

• Upprätta återkommande prognosmöten  

Det finns en god vilja från leverantörsmarknaden att öka samverkan med Luleå kommun samt 
bidra till effektiv kravställning och inköp av IT. Möjligheterna för att skapa en nära samverkan 
i hela inköpsprocessen är även goda under de offentliga upphandlingslagarna. För att skapa 
förutsättningar för kvalitativa och effektiva leveranser behöver dialogen med leverantörerna 
utökas. Ett strukturerat sätt att göra detta, vilket också är ett önskemål från leverantörerna, är 
att upprätta prognosmöten till exempel halvårsvis. På prognosmötena kan till exempel Luleå 
kommuns framtida inköpsbehov av IT presenteras för att ge leverantörsmarknaden möjlighet 
att planera sin verksamhet. 



 

 
 

53 

8. DISKUSSION 

I detta kapitel förs en diskussion kring studiens teoretiska- och praktiska implikationer. Vidare 
diskuteras studiens metodval och begräsningar. Avslutningsvis ges även förslag på fortsatta 
studier inom området. 

8.1 TEORETISKA- OCH PRAKTISKA IMPLIKATIONER 
Studien motiveras med att det till stor del saknas tidigare studier i hur ett agilt arbetssätt kan 
kombineras med inköp under de offentliga upphandlingslagarna. Tidigare forskning har främst 
fokuserat på ett agilt arbetssätt vid IT-projekt eller strategiskt inköp i allmänhet. 
Kombinationen av dessa områden, agilt inköp, har främst studerats inom offentlig sektor 
utanför Europa som inte berörs av EU:s offentliga upphandlingslagar.  

I studien undersöks hur en agil inköpsprocess inom offentlig sektor kan struktureras och 
tillämpas, vilket besvaras med ett ramverk för agilt inköp. Studiens teoretiska implikation blir 
därför kunskap inom kombinationen mellan de två områdena samt vilka utmaningar och 
möjligheter som bör tas i beaktning vid agilt inköp av IT. Studien visar på att det är möjligt att 
kombinera den traditionella inköpsprocessen med ett agilt arbetssätt för att skapa mer effektiva 
och flexibla inköp av IT inom offentlig sektor. Vidare visar studien att fokus på effektstyrt 
inköp både skapar förutsättningar för en nära leverantörssamverkan samt en ökad möjlighet att 
anpassa inköpet till förändringar under avtalstiden inom ramen för de offentliga 
upphandlingslagarna 

Studiens praktiska implikation är att offentliga organisationer kan använda det agila ramverket 
för att uppnå ökad harmonisering mellan inköpsprocessen och implementeringen av inköpt IT. 
Vidare utgörs de praktiska implikationerna även av rekommendationer till Luleå kommun. 

8.2 BEGRÄNSNINGAR  
Studien avgränsades till att undersöka hur agil inköpsprocess kan tillämpas vid inköp av IT. 
Då offentliga organisationer köper in en stor variation av varor och tjänster anses 
avgränsningen till IT påverka hur tillämpbara studiens resultat är i andra kontexter. I studien 
har det framkommit att en agil inköpsprocess är fördelaktig att tillämpa vid inköp av produkter 
eller tjänster som är komplexa eller härstammar från en föränderlig marknad. Studiens ramverk 
bör därför kunna tillämpas vid inköp av andra produkter eller tjänster av denna karaktär. Vidare 
är studien i huvudsak uppbyggd av empiri insamlad från en och samma offentliga organisation. 
För att skapa ett resultat som är mer representativt för hela den offentliga sektorn har även 
utomstående personer med kunskap och erfarenhet från offentlig sektor intervjuats. Studiens 
resultat anses därför vara delvis representativt för den offentliga sektorn men för att ge ett 
bredare perspektiv inom området behöver fler offentliga organisationer studeras. Slutligen 
samlades all empiri i studien in kvalitativt och resultatet är därför inte fullt mätbart, vilket utgör 
en begränsning som kan vara till grund för framtida forskning.  

8.3 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
För att ett mätbart resultat ska kunna redovisas bör ramverkets tillämpning studeras genom en 
fallstudie. Genom en eller fler sådana fallstudier skulle tillämpningen av de offentliga 
upphandlingslagarna och eventuella utmaningar kunna undersökas praktiskt. Detta kräver dock 
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en mer omfattande studie än vad som kan genomföras inom ramarna för ett examensarbete. 
Fler liknande studier skulle även kunna bidra till vidareutveckling av ramverket och göra det 
mer generaliserbart. Vidare, för att kunna nå mer generaliserbara slutsatser skulle studier 
behöva genomföras inom fler produkter än IT. I studien har det framkommit att agilt inköp kan 
vara lämpligt på produkter inom IT av komplex och/eller föränderlig karaktär. Detta medför 
att det även är relevant att undersöka om arbetssättet är tillämpbart inom andra produktgrupper 
av denna karaktär.  

Inför framtiden, med förhoppningen om att agilt inköp är mer etablerat inom offentlig sektor, 
skulle det vara av intresse att undersöka vilka likheter och skillnader inom offentliga 
organisationer på olika nivå; kommun, landsting eller stat. Vidare finns ett perspektiv som 
berör hur en hel organisation blir mer agil. I studien har fokus varit på agila projekt men ett 
agilt synsätt bör vara möjligt att tillämpa inom en organisation som önskar bli mer flexibel, 
effektiv och förändringsbenägen.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 – UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN 

Val av förfarande 

Valet av förfarande vid en upphandling styrs av avtalets värde (Upphandlingsmyndigheten, 
2019h). Beroende på om avtalets värde över- eller understiger EU:s tröskelvärde på 1 365 782 
kronor för varor och tjänster så finns olika direktiv på vilka förfaranden som bör användas.  

Under tröskelvärdet 

Om avtalets värde understiger tröskelvärdet på 1 365 782 kronor för varor och tjänster kan den 
upphandlade myndigheten använda sig av enklare och mindre detaljerade förfaranden 
(Upphandlingsmyndigheten, 2019g). Ett sådant typ av förfarande är förenklat förfarande vilket 
innebär att alla leverantörer som vill har möjlighet att lämna anbud på en upphandling 
(Upphandlingsmyndigheten, 2018d). När anbuden sedan inkommit är det möjligt för 
organisationen att förhandla med leverantörerna. Om leverantören istället får ansöka om att 
lämna anbud så kallas det urvalsförfarande (Upphandlingsmyndigheten, 2018l).  

Om avtalet understiger värdet 586 907 kronor kan den upphandlade myndigheten använda sig 
av direktupphandling, vilket innebär att det inte finns några direktiv på hur upphandlingen ska 
genomföras gällande hur annonsering, tidsfrister eller konkurrensutsättning ska ske. 
(Upphandlingsmyndigheten, 2018b).  

Över tröskelvärdet 

Om avtalets värde överstiger tröskelvärdet på 1 365 782 kronor för varor och tjänster ska 
upphandlingen annonseras inom EU. Två av alternativ är öppet eller selektivt förfarande.  I 
vissa fall finns även möjlighet att använda konkurrenspräglad dialog, innovationspartnerskap 
eller förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering. 
(Upphandlingsmyndigheten, 2019i) 

Öppet förfarande innebär att alla leverantörer får möjlighet att lämna anbud 
(Upphandlingsmyndigheten, 2018m). Detta kan jämföras med ett selektivt förfarande som 
utförs i två huvudsteg, först får leverantörerna ansöka om att lämna anbud på en upphandling. 
Nästa steg i processen är att de leverantörer som uppfyllt kraven bjuds in av den upphandlade 
myndigheten att lämna anbud (Upphandlingsmyndigheten, 2018h). Ett annat alternativ är 
förhandlat förfarande som kan ske med eller utan annonsering. Förhandlat förfarande med 
annonsering innebär att man bjuder in leverantörer för dialog med målet att ta fram 
förbättringar i deras lämnade anbud (Upphandlingsmyndigheten, 2018e). I vissa 
undantagssituationer behöver inte den upphandlade myndigheten annonsera upphandlingen 
och då kan förhandlat förfarande utan annonsering användas (Upphandlingsmyndigheten, 
2019b). Exempel på undantagssituationer är om man inte fått in några lämpliga anbud eller att 
de anbud man fått in är ogiltiga. 

 



 

II 
 

Om den upphandlade myndigheten önskar föra en diskussion kring hur deras behov på bästa 
sätt kan tillfredsställas är konkurrenspräglad dialog ett alternativ (Upphandlingsmyndigheten, 
2019d). Förfarandet består av en flerstegsprocess som startar med att leverantörer får ansöka 
om att lämna anbud i en upphandling vilket följs av leverantörsdialoger. En annan typ av 
förfarande som också består av flera steg är innovationspartnerskap 
(Upphandlingsmyndigheten, 2019c). Syftet med detta förfarande är att den upphandlade 
myndigheten ska få möjlighet att skapa ett kontrakt för utveckling och köp av en vara som inte 
finns på marknaden. Processen startar med att leverantörer får ansöka om att lämna anbud för 
att sedan genom förhandling ta fram förbättringar i leverantörernas anbud.  

Ytterligare ett typ av tillvägagångssätt som kan användas är ett dynamiskt inköpssystem.  
Upphandlingsmyndigheten (2019a) menar att denna typ av system kan användas för 
upprepande inköp av en vara eller tjänst som finns på en marknad. Syftet med systemet är att 
främja konkurrens mellan leverantörer genom att använda sig av ett stort antal anbudsgivare. 
En fördel med systemet är att nya leverantörer kan tillkomma allt eftersom till skillnad från ett 
ramavtal där ingående leverantörerna är låsta. 
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDER 
I denna bilaga presenteras de intervjuguider som använts i studien. För att säkerställa att alla 
som intervjuades fick en liknande bild av ett agilt arbetssätt presenterades en sammanställning 
av vad detta innebär för respondenten enligt nedan.  

 
Figur 16: Sammanställning av ett agilt arbetssätt (Adapterad från Beck et al., 2001; Wysocki, 2006) 
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INTERVJUUNDERLAG: INKÖPSKONTORET 

Vår studie går ut på att undersöka möjligheterna till att arbeta agilt vid inköp av IT inom 
offentlig sektor samt skapa oss en bild av hur det praktiskt kan tas i uttryck. För att 
uppfylla detta syfte har vi tagit fram ett antal intervjufrågor som presenteras i de fyra 
avsnitten inledande frågor, strategiskt inköp och inköpsprocessen, inköp av IT och agilt 
inköp av IT. Som stöd till avsnittet agilt inköp av IT se den bifogade bilden i mejlet.  

Inledande frågor 

Vad är din roll inom organisationen och hur länge har du arbetat inom denna roll?  

Har du arbetat med inköp på en annan arbetsplats eller inom en annan roll tidigare, i så fall 
hur?  

Strategiskt inköp och inköpsprocessen  

Kan du beskriva den övergripande inköpsprocessen och mer specifikt de delar du arbetar 
inom? 

a. Hur tycker du att inköpsprocessen fungerar utifrån din roll? Vad innebär strategiskt 
inköpsarbete för dig? Anser du att ni arbetar strategiskt inom inköp? a. Om ja, på 
vilket sätt? 

b. Om nej, varför inte? 

Inköp av IT 

På vilket sätt har du varit involverad i inköp av IT inom Luleå kommun?  

a. Vem samverkar du med vid inköp av IT? 

Anser du att inköpsprocessen inom IT skiljer sig från den allmänna inköpsprocessen? 

a. Om ja, hur?  
b. Om nej, varför inte? 

Hur arbetar ni för att identifiera behov och formulera krav vid inköp av IT? 

a. Hur tycker du kravställningen fungerar? 

Hur följer ni upp upphandlade avtal inom IT? 

a. Hur fungerar avtalen i praktiken? 
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Agilt inköp av IT 

Agilt inköp av IT Känner du till agila arbetsmetoder och vad innebär det för dig?  

(Visa Powerpoint med grundvärderingar för agila arbetsmetoder) 

Kännedom om agila metoder Ingen tidigare kännedom om agila 
metoder 

Ser du ett behov av att arbeta agilt vid inköp 
av IT? 

a. Om ja, varför? 
b. Om nej, varför inte? 

Ser du ett behov av att förändra ert 
nuvarande arbetssätt vid inköp av IT? 

a. Om ja, varför? 
b. Om nej, varför inte? 

Anser du att de fyra agila 
grundvärderingarna genomsyrar 
inköpsprocessen i nuläget? 

a. Om ja, hur tar de sig i uttryck? 
b. Om nej, vad hindrar dessa 

värderingar? 

Anser du att de fyra agila 
grundvärderingarna genomsyrar 
inköpsprocessen i nuläget? 

a. Om ja, hur tar de sig i uttryck? 
b. Om nej, vad hindrar dessa 

värderingar? 

Vad ser du för utmaningar med att arbeta 
agilt vid inköp av IT? 

Vad ser du för utmaningar med att arbeta 
mer effektstyrt vid inköp av IT? 

Kan du beskriva relationen till era IT-
leverantörer?  

a. Anser du att det finns förtroende er 
emellan? 

b. Vad ser du för utmaningar med att 
ha ett nära leverantörssamarbete? 

Kan du beskriva relationen till era IT-
leverantörer? 

a. Anser du att det finns förtroende er 
emellan? 

b. Vad ser du för utmaningar med att 
ha ett nära leverantörssamarbete? 

Kan du beskriva relationen till era IT-
beställare? 

a. Anser du att det finns förtroende er 
emellan? 

Kan du beskriva relationen till era IT-
beställare? 

a. Anser du att det finns förtroende er 
emellan? 

Vår studie går ut på att undersöka möjligheterna till att arbeta agilt vid inköp av IT inom 
offentlig sektor samt skapa oss en bild av hur det praktiskt kan tas i uttryck. Utöver dina 
tidigare svar, finns det något mer du vill tillägga kring det? Vad i sådana fall? 
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INTERVJUUNDERLAG: IT-KONTORET 

Vår studie går ut på att undersöka möjligheterna till att arbeta agilt vid inköp av IT inom 
offentlig sektor samt skapa oss en bild av hur det praktiskt kan tas i uttryck. För att 
uppfylla detta syfte har vi tagit fram ett antal intervjufrågor som presenteras i de fyra 
avsnitten inledande frågor, IT-projekt generellt, inköp av IT och agilt inköp av IT. Som 
stöd till avsnittet agilt inköp av IT se den bifogade bilden i mejlet.  

Inledande frågor 

Vad är din roll inom organisationen och hur länge har du arbetat inom denna roll?  

Har du arbetat med inköp på en annan arbetsplats eller inom en annan roll tidigare, i så fall 
hur?  

Kan du beskriva IT-kontorets roll och uppdrag inom Luleå kommun? 

IT-projekt generellt  

Kan du beskriva den övergripande arbetsprocessen för ett IT-projekt och mer specifikt de 
delar du arbetar inom? 

a. Hur tycker du att arbetsprocessen fungerar utifrån din roll? 

Kan du beskriva vilka roller och ansvarsområden som generellt finns i ett IT-projekt? 
a. Hur tycker du dessa roller fungerar? 

Inköp av IT 

På vilket sätt har du varit involverad i inköp av IT inom Luleå kommun?  

b. Vem samverkar du med vid inköp av IT? 

Hur arbetar ni för att identifiera behov och formulera krav vid inköp av IT? 

b. Hur tycker du kravställningen fungerar? 

Hur följer ni upp upphandlade avtal inom IT? 

b. Hur fungerar avtalen i praktiken? 

Agilt inköp av IT 
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Agilt inköp av IT Känner du till agila arbetsmetoder och vad innebär det för dig?  

(Visa Powerpoint med grundvärderingar för agila arbetsmetoder) 

Kännedom om agila metoder Ingen tidigare kännedom om agila 
metoder 

Ser du ett behov av att arbeta agilt vid inköp 
av IT? 

c. Om ja, varför? 
d. Om nej, varför inte? 

Ser du ett behov av att förändra ert 
nuvarande arbetssätt vid inköp av IT? 

c. Om ja, varför? 
d. Om nej, varför inte? 

Anser du att de fyra agila 
grundvärderingarna genomsyrar 
inköpsprocessen i nuläget? 

c. Om ja, hur tar de sig i uttryck? 
d. Om nej, vad hindrar dessa 

värderingar? 

Anser du att de fyra agila 
grundvärderingarna genomsyrar 
inköpsprocessen i nuläget? 

c. Om ja, hur tar de sig i uttryck? 
d. Om nej, vad hindrar dessa 

värderingar? 

Vad ser du för utmaningar med att arbeta 
agilt vid inköp av IT? 

Vad ser du för utmaningar med att arbeta 
mer effektstyrt vid inköp av IT? 

Kan du beskriva relationen till era IT-
leverantörer?  

c. Anser du att det finns förtroende er 
emellan? 

d. Vad ser du för utmaningar med att 
ha ett nära leverantörssamarbete? 

Kan du beskriva relationen till era IT-
leverantörer? 

c. Anser du att det finns förtroende er 
emellan? 

d. Vad ser du för utmaningar med att 
ha ett nära leverantörssamarbete? 

Kan du beskriva relationen till era IT-
beställare? 

b. Anser du att det finns förtroende er 
emellan? 

Kan du beskriva relationen till era IT-
beställare? 

b. Anser du att det finns förtroende er 
emellan? 

Vår studie går ut på att undersöka möjligheterna till att arbeta agilt vid inköp av IT inom 
offentlig sektor samt skapa oss en bild av hur det praktiskt kan tas i uttryck. Utöver dina 
tidigare svar, finns det något mer du vill tillägga kring det? Vad i sådana fall? 
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INTERVJUUNDERLAG: IT-BESTÄLLARE 

Vår studie går ut på att undersöka möjligheterna till att arbeta agilt vid inköp av IT inom 
offentlig sektor samt skapa oss en bild av hur det praktiskt kan tas i uttryck. För att 
uppfylla detta syfte har vi tagit fram ett antal intervjufrågor som presenteras i de tre 
avsnitten inledande frågor, inköp av IT och agilt inköp av IT. Som stöd till avsnittet agilt 
inköp av IT se den bifogade bilden i mejlet.  

Inledande frågor 

Vad är din roll inom organisationen och hur länge har du arbetat inom denna roll?  

Har du arbetat med inköp på en annan arbetsplats eller inom en annan roll tidigare, i så fall 
hur?  

Inköp av IT 

På vilket sätt har du varit involverad i inköp av IT inom Luleå kommun? 

a. Vem samverkar du med vid inköp av IT? 

När ni behöver något nytt inom IT, hur ser arbetsprocessen ut och vilka tar ni kontakt med? 

Hur arbetar ni för att identifiera behov och formulera krav vid inköp av IT? 

a. Hur tycker du kravställningen fungerar? 

Hur ser er samverkan ut med inköpskontoret vid en IT-upphandling? 

a. I vilken form kommunicerar ni och hur ofta?  
b. Finns ett samarbete mellan er och i så fall hur tycker ni samarbetet fungerar? 
c. Hur upplever du förtroendet mellan dig som beställare och inköpskontoret? 

Hur upplever du att inköp av IT fungerar generellt? 

a. Vad fungerar bra?  
b. Vad kan förbättras? 

Kan du ge ett exempel på ett inköp av IT där slutresultatet blev lyckat? 

a. Vilka faktorer tror du var avgörande för att projektet blev lyckat? 

Kan du ge ett exempel på ett inköp av IT där slutresultatet inte blev som förväntat? 

a. Vilka faktorer tror du var avgörande för att projektet inte blev lyckat? 
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Agilt inköp av IT 

Agilt inköp av IT Känner du till agila arbetsmetoder och vad innebär det för dig?  

(Visa Powerpoint med grundvärderingar för agila arbetsmetoder) 

Kännedom om agila metoder Ingen tidigare kännedom om agila 
metoder 

Ser du ett behov av att arbeta agilt vid inköp 
av IT? 

a. Om ja, varför? 
b. Om nej, varför inte? 

Ser du ett behov av att förändra ert 
nuvarande arbetssätt vid inköp av IT? 

a. Om ja, varför? 
b. Om nej, varför inte? 

Anser du att de fyra agila 
grundvärderingarna genomsyrar 
inköpsprocessen i nuläget? 

a. Om ja, hur tar de sig i uttryck? 
b. Om nej, vad hindrar dessa 

värderingar? 

Anser du att de fyra agila 
grundvärderingarna genomsyrar 
inköpsprocessen i nuläget? 

a. Om ja, hur tar de sig i uttryck? 
b. Om nej, vad hindrar dessa 

värderingar? 

Vad ser du för utmaningar med att arbeta 
agilt vid inköp av IT? 

Vad ser du för utmaningar med att arbeta 
mer effektstyrt vid inköp av IT? 

Kan du beskriva relationen till era IT-
leverantörer? 

a. Anser du att det finns förtroende er 
emellan? 

b. Vad ser du för utmaningar med att 
ha ett nära leverantörssamarbete? 

Kan du beskriva relationen till era IT-
leverantörer? 

a. Anser du att det finns förtroende er 
emellan? 

b. Vad ser du för utmaningar med att 
ha ett nära leverantörssamarbete? 

Vår studie går ut på att undersöka möjligheterna till att arbeta agilt vid inköp av IT inom 
offentlig sektor samt skapa oss en bild av hur det praktiskt kan tas i uttryck. Utöver dina 
tidigare svar, finns det något mer du vill tillägga kring det? Vad i sådana fall? 
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INTERVJUUNDERLAG: LEVERANTÖRER 

Vår studie går ut på att undersöka möjligheterna till att arbeta agilt vid inköp av IT inom 
offentlig sektor samt skapa oss en bild av hur det praktiskt kan tas i uttryck. För att 
uppfylla detta syfte har vi tagit fram ett antal intervjufrågor som presenteras i de tre 
avsnitten inledande frågor, leverans av IT och agilt inköp av IT.  

Inledande frågor 

Vad är din roll inom organisationen och hur länge har du arbetat inom denna roll?  

Har du arbetat med IT på en annan arbetsplats eller inom en annan roll tidigare, i så fall 
hur?  

Kan du beskriva er verksamhet och era processer?  

Leverans av IT 

På vilket sätt har du varit involverad i inköp av IT inom Luleå kommun?  

Hur upplever ni att inköpen av IT generellt fungerar inom Luleå kommun från er 
synpunkt? 

a. Vad fungerar bra? 
b. Vad kan förbättras? 

Vid upphandling av IT, när i processen får ni kännedom om upphandlingen av Luleå 

kommun? 

a. Finns generellt en dialog innan upphandlingsdokumentet publiceras?  
b. I de fall där en dialog finns: Hur arbetar ni för att identifiera behov och formulera 

kravställningen vid inköp av IT? 

När ni väl blivit valda som leverantör, hur ser arbetsprocessen ut mot Luleå kommun? 

a. a. Hur tycker du arbetsprocessen fungerar? 

Vilka roller och ansvarsområden har ni vanligtvis vid era projekt mot Luleå kommun? 
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a. Finns det någon roll eller ansvarsområde du skulle vilja lägga till eller ta bort? 
b. I vilken form kommunicerar ni mot Luleå kommun och hur ofta? 

Kan du beskriva relationen mellan er och Luleå kommun? 

a. Anser du att det finns förtroende er emellan? 
b. Vad ser du för utmaningar med att ha ett nära samarbete med Luleå kommun? 

Agilt inköp av IT 

Agilt inköp av IT Känner du till agila arbetsmetoder och vad innebär det för dig?  

Kännedom om agila metoder Ingen tidigare kännedom om agila 
metoder 

Ser du ett behov av att arbeta agilt vid inköp 
av IT? 

e. Om ja, varför? 
f. Om nej, varför inte? 

Ser du ett behov av att förändra ert 
nuvarande arbetssätt vid inköp av IT? 

e. Om ja, varför? 
f. Om nej, varför inte? 

Vilka möjligheter finns det att arbeta agilt 

mot Luleå kommun vid inköp av IT? 

a. Hur skulle du genomföra dessa 
möjligheter? 

Vilka möjligheter finns med ett förändrat 

arbetssätt mot Luleå kommun vid inköp av 
IT? 

a. Hur skulle du genomföra dessa 
möjligheter? 

Vad ser du för utmaningar med att arbeta 

agilt vid inköp av IT mot Luleå kommun? 

a. Hur skulle du hantera dessa 
utmaningar? 

Vad ser du för utmaningar med att förändra 

arbetssättet mot Luleå kommun vid inköp 
av IT? 

a. Hur skulle du hantera dessa 
utmaningar? 

Vår studie går ut på att undersöka möjligheterna till att arbeta agilt vid inköp av IT inom 
offentlig sektor samt skapa oss en bild av hur det praktiskt kan tas i uttryck. Utöver dina 
tidigare svar, finns det något mer du vill tillägga kring det? Vad i sådana fall? 
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INTERVJUUNDERLAG: EXTERNA RESPONDENTER 
Detta intervjuunderlag är ett exempel på hur ett underlag till en extern respondent har sett ut. 
Frågeunderlaget har anpassats efter respondentens erfarenhetsnivå och yrkesroll.  

Vår studie går ut på att undersöka möjligheterna till att arbeta agilt vid inköp av IT inom 
offentlig sektor samt skapa oss en bild av hur det praktiskt kan tas i uttryck. För att 
uppfylla detta syfte har vi tagit fram ett antal intervjufrågor som presenteras i de tre 
avsnitten inledande frågor, agilt arbete och agilt mot offentlig sektor.  

Inledande frågor 

Vad är din roll inom organisationen och hur länge har du arbetat inom denna roll?  

Har du arbetat med IT på en annan arbetsplats eller inom en annan roll tidigare, i så fall 
hur?  

Agilt arbete 

Vad innebär agilt arbete för dig?   

Kan du beskriva den generella arbetsprocessen för att utveckla en mjukvara från idé till 
färdigprodukt? 

a. I vilka typer av projekt har du medverkat i som ni arbetat agilt? 

Vilka faktorer anser du är viktiga för att agilt arbetssätt ska lyckas? 

Agilt mot offentlig sektor 

På vilket sätt har du varit involverad i IT-projekt mot offentlig sektor? 

Ser du ett behov av att arbeta agilt vid inköp av IT inom offentlig sektor? 

a. Om ja, varför? I vilka typer av projekt? 
b. Om nej, varför inte? 

Vilka möjligheter finns det att arbeta agilt mot offentlig sektor inom mjukvaruutveckling? 

a. Hur skulle du genomföra dessa möjligheter? 

Kan du beskriva hur en upphandling kan vara utformad för att skapa förutsättning för agil 
utveckling? 
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a. Hur kan man utforma mål och krav för att främja agil utveckling? 
b. Hur kan man utvärdera leverantör på förmåga att arbeta agilt? 

Vilka roller och ansvarsområden har ni vanligtvis vid agila utvecklingsprojekt? 

a. Vilka roller vill du ha hos den offentliga verksamheten? 

Kan du beskriva hur man kan utforma kontrakt för att främja agil utveckling? 

a. Hur kan man arbeta med incitament till effektivitet i kontraktet?  
b. Hur ser riskfördelningen ut i kontraktet?  
c. Hur ska man arbeta med parametrarna tid, budget och omfång i kontraktet? 

Vad ser du för utmaningar med att arbeta agilt mot offentlig sektor inom 
mjukvaruutveckling? 

a. Hur skulle du hantera dessa utmaningar? 

Hur skulle du gå tillväga för att införa ett agilt arbetssätt vid inköp av IT inom offentlig 
sektor? 

a. Vad är de första stegen i övergången från traditionell projektmetodik till ett agilt 
arbetssätt? 

Vår studie går ut på att undersöka möjligheterna till att arbeta agilt vid inköp av IT inom 
offentlig sektor samt skapa oss en bild av hur det praktiskt kan tas i uttryck. Utöver dina 
tidigare svar, finns det något mer du vill tillägga kring det? Vad i sådana fall? 

 


