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Sammanfattning 

 

Titel: Styrformers spridning och översättning. En studie om agila metoder i litteratur och i 

praktiken. 

Kurs: Företagsekonomi C med inriktning mot organisation 

Författare: Alex Cengiz och Markus Danho 

Handledare: Fotis Theodoridis 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera agila metoders möjligheter att spridas, och 

projektledares erfarenheter avseende motivering och implementering av agila metoder. 

Teori: Denna studie tillämpar Røviks teorier om institutionaliserade organisationsrecept. 

Teorin om receptens spridning har använts för att analysera om agila metoder har 

egenskaperna för att spridas. För att undersöka motiveringen till användning av agila metoder 

har motiveringsfasen använts. Därtill har införingsfasen med fokus på översättning av recept 

använts för att analysera implementeringen av agila metoder. 

Metod: En kvalitativ metod med en deduktiv ansats har använts vid denna studie då dessa 

ansågs vara lämpliga för att uppfylla studiens syfte. Primärdatan har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer med projektledare som valdes genom ett bekvämlighetsurval. 

Studien har även berikats med sekundärdata i form av konceptlitteratur om agila metoder. 

Slutsatser: Utifrån den valda teorin förefaller spridningsmöjligheterna för agila metoder vara 

svag. Projektledarnas berättelser om implementering av agila metoder visar på att metoderna 

har anpassats, översatts utifrån projektens förutsättningar. De metoder som har använts och 

kombinerats är Scrum och Kanban. Begreppen iteration, kommunikation, kunden och 

flexibilitet var återkommande argument för användning av metoderna. 

 

Nyckelord: Agila metoder, Projekt, Projektledare, Røvik, Spridning, Översättning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title: Diffusion and translation of forms of governance. A study of agile methods in 

literature and in practice. 

Course: Business Studies C with Specialization in Management 

Authors: Alex Cengiz and Markus Danho 

Research supervisor: Fotis Theodoridis 

Purpose: The purpose of this paper is to study the diffusion possibilities of agile methods, 

and project managers' experiences regarding the motivation and implementation of agile 

methods. 

Theory: The following study has been done using Røvik's theories of institutionalized 

organization recipes. The theory of the diffusion of recipes has been used to analyze whether 

agile methods have the properties in order to spread. To investigate the motivation for using 

agile methods, the motivation phase has been used. In addition, the adoption phase with focus 

on translation of recipes has been used to analyze the implementation of agile methods. 

Method: A qualitative method with a deductive approach has been used in this study, as 

these were considered appropriate for the purpose of the study. The primary data has been 

collected through semi-structured interviews with project managers chosen through a 

convenience sample. The study has also been enriched with secondary data in the form of 

conceptual literature on agile methods. 

Conclusions: Based on the chosen theory, the possibilities for diffusion of agile methods 

appear to be weak. The stories told by the project managers regarding the implementation of 

agile methods show that the methods have been adapted, translated according to the 

circumstances of the projects. The methods that have been used and combined are Scrum and 

Kanban. The concepts of iteration, communication, customer and flexibility were recurring 

arguments for using the methods. 

 

Keywords: Agile methods, Project, Project manager, Røvik, Diffusion, Translation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 

Vi vill framföra ett stort tack till alla som på något sätt har bidragit till genomförandet av 

denna studie. Framförallt vill vi tacka vår handledare Fotis Theodoridis, för vägledningen och 

de goda råden under uppsatsens gång. Tack till våra opponenter som har bidragit med 

värdefulla synpunkter. Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till våra respondenter som ställde 

upp på intervjuer. 

 

Alex Cengiz och Markus Danho 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till ämnet. Det efterföljs av en problemdiskussion som 

leder till syftet med studien och dess frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Projekt som arbetsform har kommit att spela en allt större och viktigare roll inom 

organisationer. Den grundläggande idéen kan enligt Söderlund (2012) något förenklat sägas 

vara att projekt initieras för att genomföra förändring och förnyelse. Det förespråkas att 

förändringar lättare kan bemötas och hanteras av temporära organisationer då det inte 

föranleder omfattande organisationsreformer. Tonnquist (2016) preciserar projekt som en 

uppgift med ett avgränsat mål under en bestämd tid och med en egen budget samt att det 

bedrivs av en tillfällig organisation. Projektledarens arbete innebär då att med en tillfällig 

organisation leverera ett förutbestämt mål vid en given tidpunkt eller under en bestämd 

period. 

 

Förändring- och utvecklingsarbete som ska genomföras mot i förväg formulerade mål med en 

tillfällig organisation anser Blomberg (2013) inte vara möjlig. Han bygger sina argument på 

att mål förändras över tid eftersom de olika aktörerna som finns inom ett projekt har olika 

intressen som gör att målen inte kan vara gemensam för alla och därmed inte fasta och 

förutbestämda. Projekt, menar Blomberg (2013) är inte unika och helt avgränsade utan 

hänger ihop med andra verksamheter både gällande idéer men också mer konkret genom 

människor som verkar inom dessa verksamheter. Betoningen på det specifika i ett projekt i 

relation till annan verksamhet ger projektet legitimitet att det bör men också hur det ska 

genomföras (Blomberg 2013). 

 

De flesta metoder som används inom projekt idag har sitt ursprung i amerikanska 

försvarsprojekt vid mitten av 1900-talet. Dessa var enligt Görling (2009) omfattande projekt 

som involverade ett stort antal individer och omsatte stora resurser vilka projektledarna 

behövde koordinera. Berggren och Lindkvist (2001) förklarar att det handlade om 

kapprustning och strävan var att undvika tidskrävande fördröjningar. Många uppgifter 

utfördes parallellt vilket krävde avancerade planeringsmetoder (Görling 2009). 
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Med tiden har projekt kommit att bli en allt mer vanligt förekommande arbetsform medan 

storleken på projekten har minskat vad gäller antalet projektdeltagare (Gustavsson 2013). 

Emellanåt har styrformer för projekt utvecklats genom att definiera problem och erbjuda 

lösningar. Inom it-branschen uttrycktes befintliga projektmetoder som tröga och statiska. 

Gustavsson (2013) förklarar att det efterfrågades större flexibilitet där man kunde anpassa sig 

och hantera förändringar under arbetets gång, utan att det hade påverkan på kontroll och 

kvalitet. Dessa behov gav upphov till ett flertal systemutvecklingsmetoder som går under 

benämningen agila metoder (Gustavsson 2013). 

 

Agila metoder som styrform för projekt gör anspråk på att kunna organisera projekt bättre än 

det som varit hittills. Det görs genom att problem definieras parallellt med att det erbjuds 

lösningar till dessa. Gustavsson (2013) menar att användningen av agila metoder inom 

projekt innebär att projekt drivs på ett smidigt och flexibelt sätt. En organisation som är agil 

har den smidighet som behövs för att hela tiden förbättras och utvecklas kontinuerligt med sin 

verksamhet. Genom att tillämpa agila metoder menar Tonnquist (2016) att man har möjlighet 

att snabbt kunna reagera på förändringar och dra lärdomar under arbetets gång. Arbetssättet 

anses med fördel kunna användas inom de flesta typer av projekt. Det agila arbetssättet 

bygger på att organisationen arbetar i korta etapper med delmål och återkopplingar. Dessa ger 

tidiga och tydliga signaler om hur projektet går. Genom uppföljning av resultaten har 

beställaren möjlighet att ta ställning till projektets fortsättning (Gustavsson 2013). 

 

Blomberg (2013) ställer sig däremot kritisk till metoderna som han menar leder till att arbetet 

sekvensindelas. En effektiv organisering behöver kontinuitet, stabilitet, rutiner och repetition 

och inte ständigt reagera på förändringar (Blomberg 2013). Enligt förespråkare för agila 

metoder å andra sidan handlar det om att ständigt balansera mellan flexibilitet och stabilitet i 

en föränderlig omvärld (Tonnquist 2016). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Agila metoder framställs som en administrativ reform för bättre organisering av projekt. 

Utifrån den institutionella teorin har administrativa reformer möjlighet att spridas och 

anammas av organisationer genom att de etableras som det korrekta sättet att organisera på. 

Populariteten för de agila metoderna ökar allt mer enligt Lalsing et al. (2012) och med detta 

väljer många organisationer att använda agila metoder istället för tidigare projektmetoder. 
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Røvik (2000) har studerat administrativa reformers spridningsmöjligheter, där identifierades 

en rad gemensamma drag hos några av de mest spridda “recepten” med hans benämning. De 

flesta idéer om “bra och effektiv” organisering kommer och går men för att spridas måste 

dessa reformer ha vissa egenskaper (Røvik 2000). Har agila metoder det som krävs för att 

kunna slå igenom och spridas?  

 

Agila metoder får allt större uppmärksamhet från både forskare och utövare (Matook & 

Vidgen 2014) och efterfrågan på empiriska studier om dessa ökar (Dybå & Dingsøyr 2008; 

Dingsøyr et al. 2012). Ågerfalk et al. (2009) sammanställde i deras artikel en lista över tio 

framtida forskningsämnen inom agila metoder, där forskning kring organisationers val, 

användning och anpassning av agila metoder var högt rankat. Detta visar på att det finns ett 

forskningsgap här som är värt att fortsatt undersökas.  

 

Varför skulle människor som arbetar med projekt anamma agila metoder som en styrform för 

att organisera projekt? Vad är det som de agila metoderna tillför och erbjuder ett projekt, och 

vad gör de anspråk på? Agila metoder lyfts ofta fram som ett alternativ till traditionella 

projektmetoder som till exempel vattenfallsmodellen (Nerur et al. 2005; Singh 2012). 

Fördelarna med agila metoder framhävs vanligtvis i dessa sammanhang som förbättrad 

flexibilitet, att kunna hantera förändringar och kravändringar samt ökad kvalitet och 

produktivitet (Campanelli et al. 2015).  

 

En annan aspekt är implementeringen av agila metoder i projekt. Det är vanligt att 

organisationer bearbetar och omformar koncept när de försöker adoptera dem (Røvik 2000). 

Enligt Fitzgerald et al. (2006) kan agila metoder både användas i dess originalform men 

också anpassas utifrån organisationens behov. På så vis är det möjligt att såväl välja delar av, 

som kombinera dessa metoder (Fitzgerald et al. 2006). Vidare är kunden en viktig komponent 

i agila metoder och kundens involvering i arbetsprocesserna. Hoda et al. (2010) lyfter fram 

betydelsen av kundens delaktighet i projekt och menar att bristfällig kundinvolvering är ett 

problem för projektets framgång. 

 

Med detta blir det intressant att veta hur de som arbetar med agila metoder i projekt berättar 

om sina erfarenheter. Både gällande motiveringen av dess användning och implementeringen. 

Här har vi valt att utgå ifrån projektledare och deras utsagor. Vi ämnar även ta reda på om 
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agila metoder som recept har de egenskaper som enligt Røvik (2000) behövs för att få 

spridning. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera agila metoders möjligheter att spridas, och 

projektledares erfarenheter avseende motivering och implementering av agila metoder. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Har agila metoder de egenskaper som behövs för att få spridning? 

 Hur motiverar projektledare användningen av agila metoder i projekt? 

 Hur implementeras agila metoder i projekt utifrån projektledares berättelser? 
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2. Teori 
 

I detta avsnitt presenteras de teorier som anses relevanta i förhållande till studiens syfte. Den 

avslutande delen behandlar hur teorierna kommer att tillämpas i denna studie. 

 

2.1 Institutionell teori 

Institutionell teori började få större plats inom organisationsteorin från slutet av 1970-talet. 

Föreställningen om att organisationen är ett rationellt verktyg som ska uppnå sina mål 

ifrågasattes av forskare. Eriksson-Zetterquist et al. (2015) skriver att forskarna istället började 

hävda att organisationer är institutionaliserade. Med det menas att omgivningen och tidigare 

erfarenheter präglar vad som görs i en organisation. Det som görs i organisationen bygger 

därmed på socialt konstruerade, institutionaliserade normer även om organisationen uppfattas 

som rationell på ytan. Organisationer utgår ifrån vad som är passande för stunden för att 

undvika kaos och oordning. Institutioner, som förklaras som mönster för kollektivt 

handlande, växer således fram när den sociala verkligheten konstrueras (Eriksson-Zetterquist 

et al. 2015). Den nyinstitutionella teorin är en vidareutveckling av den tidigare institutionella 

teorin. Inom nyinstitutionell teori betonas hur institutionaliserade regler och praktiker i 

omgivningen både skapas av och skapar organisationer (Eriksson-Zetterquist et al. 2015). 

 

2.2 Røviks institutionaliserade organisationsrecept 

Utifrån den nyinstitutionella teorin vidareutvecklar Røvik (2000) teorier om populära 

administrativa reformer, vilka består av idéer och tekniker för organisering, och dess 

spridning. Røvik benämner dessa reformer som institutionaliserade standarder eller 

organisationsrecept på legitimerade sätt att utforma delar av en organisation. Recepten är 

institutionaliserade och får stor utbredning hos organisationer då de “under en period av 

många uppfattas och gärna omtalas som det ändamålsenliga, det effektiva, det moderna - och 

t.o.m. det naturliga sättet att organisera på.” (Røvik 2000, s.13). Røvik utvecklar två 

överordnade teoretiska perspektiv som försöker förklara receptens “livscykler” och spridning 

mellan organisationer. Dessa kallas för verktygsperspektivet och symbolperspektivet. 

 

2.2.1 Symbol- och verktygsperspektivet 

Verktygsperspektivet har en rationalistisk orientering och grundar sig i att organisationers 

legitimitet och överlevnad är beroende av deras förmåga att vara effektiva. Røvik (2000) 
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menar att perspektivet ser recept som redskap eller verktyg som kan användas av 

organisationer för att bli effektivare. Recepten utvecklas och avlöser varandra beroende på 

deras effektivitet. Existerande recept som anses ineffektiva ersätts med mer effektiva recept. 

Deras acceptans och utbredning, att de blir institutionaliserade standarder, är avhängig hur väl 

de hanterar objektiva problem. I verktygsperspektivet antas organisationsmedlemmar vara 

rationella aktörer och inte passiva mottagare av trender som vid tiden råder i omgivningen. 

Organisationer tillämpar vad som kallas för problembetingat sökande, där de först identifierar 

objektiva och väldefinierade problem som de sedan söker lösningar (recept) på. Därför går de 

igenom vid tiden tillgängliga recept för att hitta lösningar som matchar deras problem. Enligt 

Røvik (2000) antas det i verktygsperspektivet att framgångsrika recept grundar sig på 

dokumenterade effekter. Det innebär alltså att organisationer väljer recept utifrån 

erfarenhetsbaserad kunskap om hur receptet givit upphov till effektivitetsmässiga fördelar, 

antingen i den egna organisationen eller hos andra. 

 

Symbolperspektivet utgår å andra sidan från tanken att formella organisationer befinner sig i 

institutionella omgivningar. Enligt Røvik (2000) består recept här istället av socialt 

konstruerade normer för hur organisationer bör vara utformade vid varje tidpunkt. Det 

utesluter dock inte att dessa fortfarande uppfattas vara objektiva och externt givna. Recepten 

framstår som meningsbärande symboler som gör anspråk på dessa normer. I 

symbolperspektivet beskrivs recept som paket som både definierar problem och erbjuder 

lösningar. Den är lösningsframdriven i den mening att man först uppmärksammar ett recept 

(lösning) och därefter upplever man att man har ett problem som måste lösas. Organisationer 

adopterar recept för att uppnå legitimitet snarare än effektivitet vilket verktygsperspektivet 

utgår ifrån (Røvik 2000). På så vis fyller recept även en identitetsförvaltande funktion genom 

att organisationer väljer recept utifrån vilka andra organisationer man vill identifiera sig med 

respektive skilja sig ifrån. 

 

2.2.2 Receptens spridning 

Røvik (2000) redogör för en teori om de gemensamma drag som kännetecknar framgångsrika 

organisationsrecept. Anledningen till att recepten accepteras och får stor utbredning behöver 

inte grunda sig i att de är effektiva verktyg. Det är således inte själva dokumentationen av 

positiva verkningar som är förklaringen bakom deras spridningsförmåga. Med utgångspunkt i 

symbolaspekten framhävs istället att sociala definierings- och åsiktsbildningsprocesser är 
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avgörande för att recept ska bli institutionaliserade standarder. Framgångsrika recept 

kännetecknas här av sju antaganden som förklarar deras appell och spridningskraft. 

 

Enligt Røvik (2000) kan receptens framgång knytas till att de är socialt auktoriserade. Det 

anses åstadkommas genom att recept associeras till instanser med anseende och status som 

auktoritativa centrum vilka upplevs vara starka förebilder för organisationer. En annan 

utmärkande egenskap är att recept bör vara teoriserade. De framställs som universellt 

användbara verktyg som förutsätts kunna användas i alla typer av organisationer. Det innebär 

också att högst olika verksamheter uppfattas som lika enheter. Recept måste även vara 

produktiverade, alltså ha genomgått bearbetning och förvandlats till en säljbar produkt. 

Framgången är knuten till hur väl den i konkurrens med andra produkter fångar 

uppmärksamhet och efterfrågan. För detta ändamål krävs en tydlig presentation av konceptet, 

med betoning på att den är användarvänlig och att nyttoeffekterna överväger kostnaderna. 

Samtidigt bör recept vara tidsmarkerade. Det innebär att de anses vara “rätt för sin tid”. Med 

föreställningen om en ständigt föränderlig omgivning måste recepten anpassas till tiden och 

rådande normer och idéer. Recepten ska framstå som nya och moderna vid kontrastering mot 

tidigare lösningar. Recepten behöver också vara harmoniserade. Med det menas att de 

utformas så att de inte uppfattas favorisera eller stöta sig med olika gruppintressen inom 

organisationen. Vidare blir recepten framgångsrika om de är dramatiserade. Berättelserna om 

dess uppkomst och spridning ska innehålla dramatiserade inslag. Slutligen ska recept vara 

individualiserade. De ska vara utformade så att de framstår som ett erbjudande om utveckling 

och karriär riktade mot den enskilde organisationsmedlemmen, och få individen att känna 

ansvar, delaktighet och betydelse (Røvik 2000). 

 

2.2.3 Motiveringsfasen 

Den första fasen i receptets resa in i en organisation är motiveringsfasen. Denna fas handlar 

om varför organisationen blir uppmärksam på och väljer att adoptera ett recept. Enligt Røvik 

(2000) finns det tre olika typer av teorier. Den första är den traditionella rationalistiska. Enligt 

denna grundar sig anledningen till adopteringen på organisationsinterna problem. Teorin 

utgår ifrån verktygsperspektivet där recept representerar väl utprövade lösningar på objektiva 

problem som organisationer kan drabbas av. Först uppmärksammas ett objektivt problem som 

man sedan söker möjliga lösningar på. Med problem som är dominerande och gemensamma 

för många organisationer under vissa perioder kan det även föreligga en tendens att adoptera 
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samma lösningar under samma period. Vikande marknader, finansiella kriser, politiska och 

teknologiska förändringar är några exempel på sådana problemtillstånd. 

 

Den andra teorin, som utgår ifrån symbolperspektivet, bygger på att adopteringen motiveras 

av externt skapade problembeskrivningar. Här menar Røvik (2000) att omgivningen inte bara 

erbjuder organisationer populära lösningar utan också tidstypiska problembeskrivningar. 

Därav upplever organisationerna ofta att beskrivningarna överensstämmer väl med deras egna 

situation vilket får dem att acceptera dessa och därmed inkorporera de populära recepten. 

Dessa problembeskrivningar kännetecknas av att de framställer receptet som den naturliga 

och enda lösningen. Samtidigt som problemen beskrivs som universella som alla 

organisationer förr eller senare kommer att drabbas av. De är så pass generella att de flesta 

organisationer kan känna igen sig. Problemen är också allvarliga till den grad att de hotar 

organisationens överlevnad. Institutionaliserade recept som exempelvis målstyrning, total 

kvalitetsledning och medarbetarsamtal är en sorts paket innehållande både problem och 

lösning (Røvik 2000). Till skillnad från verktygsperspektivet där man först definierar ett 

problem och sedan hittar en lösning, är denna tidsföljd vid symbolperspektivet därför inte lika 

tydlig. Varken problemet eller lösningen kan sägas dyka upp före den andra, utan presenteras 

istället i samma veva. Att externt skapade problembeskrivningar anammas förklaras här dels 

av att de erbjuder förenklingar av en organisationsintern verklighet som upplevs vara 

invecklad, och som löses genom att reducera flera problem till ett eller få huvudproblem. 

Dels därför att problemen framställs som “folksjukdomar” som drabbar de flesta 

organisationer vilket därigenom också bygger på premissen om att organisationer är mer eller 

mindre lika enheter (formella organisationer). Dels då problembeskrivningarna lyfts fram 

som objektiva fakta vilket har en legitimerande effekt. 

 

Den tredje teorin baseras enligt Røvik (2000) på att organisationer väljer att adoptera recept 

med avsikten att förvalta den egna identiteten. Denna identitetsförvaltning bottnar i en 

ständig jämförelse mellan den egna och andra organisationer. Recept uppfattas som 

meningsbärande symboler och identitetssignaler. Organisationer väljer därmed recept utifrån 

hur man vill framstå, vem eller vad man vill identifiera sig med och vill likna men samtidigt 

även vem eller vad man inte vill identifiera sig med. Identiteten är alltså en social 

konstruktion som formas genom dessa val och jämförelser. Anledningen till att organisationer 

motiveras till att adoptera recept förklaras alltså här av två typer av problem. Nämligen att 

organisationen anser sig vara alltför lik den man inte önskar identifiera sig med samtidigt som 
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man uppfattar olikheterna med de man istället vill identifiera sig med att vara för stora. 

Beroende på vilken av dessa nämnda problem som organisationen lider av föreligger det två 

strategier inom identitetsförvaltningen, imitering respektive differentiering. Med imitering 

avses att organisationen ämnar minska avståndet till de man vill likna genom att adoptera 

framgångsrika recept. När organisationen däremot vill markera olikhet och avstånd till det 

man inte vill identifiera sig med talar man om att differentiera. Det är dock inte ovanligt att 

organisationer utgår ifrån båda strategier samtidigt när ett populärt recept ska adopteras 

(Røvik 2000). 

 

2.2.4 Införingsfasen 

Den andra fasen i adopteringsprocessen är införingsfasen. Här förklaras vad som sker med 

både receptet och den mottagande organisationen. Røvik (2000) utgår ifrån tre 

huvudantaganden gällande vad som händer med ett recept i införingsfasen: snabb 

tillkoppling, frånstötning och frikoppling. Snabb tillkoppling innebär att receptet adopteras av 

organisationen utan någon nämnvärd bearbetning och anpassning. Den uppfattas som ett 

färdigt och komplett paket som enkelt kan implementeras och även bytas ut, oavsett 

organisationstyp. Med frånstötning menas att receptet stöts bort då den upplevs vara tekniskt 

och värdemässigt oförenlig med organisationen. Receptet kan visa sig vara för enkelt och 

otillräckligt för de problem som måste hanteras men kan samtidigt även vara främmande för 

organisationens grundläggande normer och värderingar. Vid frikoppling görs det en 

separation mellan språk och handling. En organisation kan ha svårt att adoptera nya recept då 

dessa inte alltid är förenliga och kan stå i konflikt med organisationens verksamhet. För att 

lösa detta gör organisationen en frikoppling mellan det som sägs och det som faktiskt görs. 

Man talar som om att man har anammat det moderna receptet utan att det har någon större 

påverkan på den fortlöpande verksamheten. På så vis säkerställer organisationen den externa 

legitimitet som receptet innebär samtidigt som man beaktar effektiviteten genom att fortsätta 

använda erfarenhetsbaserade lösningar. 

 

Vidare utvecklar Røvik (2000) två teorier som belyser det som sker med både receptet och 

organisationen vid adoptering av nya recept. Dessa är virusteorin respektive 

översättningsteorin. Virusteorin bygger på att frikopplingen som görs mellan språk och 

handling inte är permanent, utan snarare en övergående fas. Med tiden så sprider sig 

konceptet likt ett virus inom organisationen. Pratet övergår gradvis till handling och långsamt 

börjar konceptet prägla aktiviteterna i organisationen. En orsak till detta kan vara att 
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organisationen inte vill framstå som inkonsekvent utan som rationell där avståndet mellan det 

man säger och det man faktiskt gör är minimal. Med nya recept tillkommer ofta nya uttryck, 

tankesätt, termer och begrepp som inkorporeras i språkbruket hos de anställda. Detta kan 

sedan föranleda en omställningsprocess så att de nya orden får en motsvarighet i de dagliga 

aktiviteterna. Därmed sker alltså över tid en anpassning av aktiviteterna till recepten. 

  

Översättningsteorin bygger på att recept också bearbetas och översätts för att anpassas till 

organisationen som försöker adoptera dem. Enligt Røvik (2000) kan detta göras till följd av 

medvetna rationella kalkyler såsom att anpassa konceptet till lokala förhållanden för 

effektivitet och ekonomisk utdelning. En annan orsak kan vara oavsiktlig översättning där 

man inte förmår imitera konceptet fullt ut. Det kan finnas en tro på att man har lyckats 

adoptera ett recept i dess originalform utan att vara medveten om oavsiktliga avvikelser från 

originalreceptet vilka ger upphov till helt nya organisationsformer. Slutligen kan det bero på 

identitetsförvaltning, alltså att man vill förändra konceptet för att markera organisationens 

identitet. Samtidigt som det finns en önskan att efterlikna framgångsrika organisationer vill 

man skydda den egna unika identiteten. 

 

Översättning och bearbetning av recept kan ske på nästintill oändligt många olika sätt och 

vis. Røvik nämner fyra teorier gällande hur recepten översätts. Konkretisering, delvis 

imitation, kombination och omsmältning. Med konkretisering avses att organisationen ämnar 

tolka och förtydliga ett recept. Populära recept är ofta generella till sin karaktär för att kunna 

vara applicerbar på flera olika typer av organisationer. Receptet specificeras till att passa den 

egna verksamheten. Genom delvis imitation väljer organisationen att bara adoptera specifika 

delar från receptet. Det kan vara en eller ett fåtal element som organisationen anser sig 

behöva. Kombination innebär att man väljer att adoptera specifika delar från flera olika 

recept. Slutligen kan de ske genom omsmältning. Det innebär att delar från olika recept 

kombineras och smälter samman vilket resulterar i att det uppstår en helt ny variant (Røvik 

2000). 

 

2.3 Teoretisk referensram 

I studien har Røviks (2000) teorier om institutionaliserade recept använts för att analysera 

agila metoder och förklara empirin som undersökningen frambringat. Begreppet 

institutionaliserat recept som Røvik nämner i teorierna definieras som ett etablerat sätt att 



11 

 

utforma delar av en organisation. Det är idéer som sprids mellan organisationer. Utifrån 

Røviks teori om de egenskaper recepten måste ha för att kunna spridas har vi analyserat agila 

metoder. Detta för att uppfylla uppsatsens syfte gällande agila metoders 

spridningsmöjligheter. Därefter har vi studerat projektledarnas egna erfarenheter av agila 

metoder. Här har avsikten varit att behandla uppsatsens syfte beträffande motivering och 

implementering. Med hjälp av motiveringsfasen har vi analyserat deras motivering till 

användningen av agila metoder, och när det gäller implementeringen utgick vi ifrån 

införingsfasen med fokus på översättningen av recept. 
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3. Metod 
 

Detta avsnitt beskriver de metoder och tillvägagångssätt som använts i studien. 

 

3.1 Metodval 

I denna studie har en kvalitativ metod med en deduktiv ansats använts. Syftet med studien är 

att studera agila metoders möjligheter att spridas samt projektledares erfarenheter avseende 

motivering och implementering av agila metoder. Den kvalitativa metoden ansågs därför vara 

mer lämpad då den är tolkande och betonar ord snarare än siffror vid insamling och analys av 

data (Bryman & Bell 2013). Denna metod har valts då vi har analyserat litteratur om agila 

metoder och projektledarnas egna utsagor för att få förståelse för det som studerats. En 

deduktiv ansats har valts då vi utifrån teorin har försökt analysera och förklara det område vi 

har studerat (Trost 2010). 

 

3.2 Datainsamling 

Den primära datan i denna studie har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Dessa 

har gjorts för att studera erfarenheter gällande motivering och implementering av agila 

metoder. Intervjuerna genomfördes med sex projektledare på sammanlagt fem olika 

organisationer. Två projektledare representerade samma organisation fast från två olika 

projekt. Semistrukturerade intervjuer har valts för att kunna utgå ifrån i förhand utarbetade 

frågor och ämnen som ska behandlas. Genom att ha färdiga frågor har vi eftersträvat struktur 

på vad intervjun ska handla om och kunnat undvika att intervjun gått åt fel håll. Vi har valt att 

utgå ifrån öppna frågor för att underlätta vår strävan att förstå projektledarnas utsagor. På så 

vis har vi erbjudit projektledarna möjligheten att uttrycka sig med egna ord och lämna 

utrymme för oförutsedda svar. Samtidigt har de semistrukturerade intervjuerna gett oss 

möjlighet att vara flexibel gällande ordningsföljden på frågorna och även lämnat utrymme för 

att ställa följdfrågor (Denscombe 2016). 

 

Samtliga intervjuer har spelats in efter medgivande från projektledarna. Detta har medfört att 

både vi och projektledarna har kunnat koncentrera oss på intervjun och undvika att 

distraheras av att föra anteckningar. Därefter transkriberades intervjuerna. Genom 

inspelningarna och transkriberingarna har vi kunnat analysera hela innehållet av intervjun och 
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inte gå miste om viktig information. Vidare har samtliga intervjuer ägt rum på avskilda 

platser där genomförandet har kunnat ske ostört. 

 

Sekundärdata har använts för att studera agila metoders möjligheter att spridas. Den 

sekundära datan utgörs av konceptlitteratur om agila metoder. Enligt Røvik (2000) är 

konceptlitteratur en bra källa för kunskap om receptens innehåll och möjligtvis det viktigaste 

mediet för spridning av recept. Konceptlitteratur har därmed använts för att få kunskap om 

agila metoder och undersöka dess spridningsförmåga. 

 

3.3 Urval 

Projektledarna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval. Det innebär att urvalsgruppen består 

av de sex projektledare som arbetar med agila metoder som fanns nära till hands vid 

genomförandet av studien (Denscombe 2016). Vi anser att urvalet har varit tillräckligt för att 

kunna dra slutsatser utifrån vårt syfte. Det har funnits variationer både med avseende på 

bransch, privat respektive offentlig sektor samt olika organisationer och projekt. Då detta är 

en kvalitativ studie har det relevanta för oss varit att få fram variationer i ett urval snarare än 

huruvida urvalet är representativt (Trost 2010). Projektledarna valdes genom att vi skickade 

ut mail till olika organisationer. Detta gjordes då vi inte kände till arbetssättet som används i 

de olika organisationerna och var först tvungna att fråga om de olika organisationerna 

använde agila metoder i sina projekt. Därefter har vi genom en fortsatt mailkonversation 

skickat en förfrågan om projektledare som kan ställa upp på intervju. De projektledare som 

accepterat förfrågan har intervjuats och innefattas av studiens urval. Anledningen till valet av 

bekvämlighetsurval har varit den knappa tidsramen för studien. 

 

En del av uppsatsen bygger på sekundärdata som avser konceptlitteraturen om agila metoder. 

Den litteratur som har använts i studien valdes utifrån dess relevans då konceptlitteratur 

enligt Røvik (2000), som tidigare nämnts, är möjligen det viktigaste mediet för spridning av 

recept. Vi ägnade en tid åt insamling och genomsökning av litteratur om agila metoder. 

Därefter kom vi fram till vårt urval som vi ansåg vara tillräcklig och bortsåg samtidigt från 

det som bedömdes inte bidrog med något nytt. 
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3.4 Analysmetod 

För att undersöka agila metoders möjligheter att spridas har en innehållsanalys gjorts av 

konceptlitteraturen. Avsikten med innehållsanalysen har varit att finna kännetecken på de 

egenskaper som enligt Røvik (2000) behövs för att recept ska få stor spridning. Tanken har 

varit att analysera och tolka innebörd och mening som kan ligga under ytan men som har 

betydelse för uppsatsens syfte och kontext. När det gäller att studera motivering och 

implementering av agila metoder har vi vänt oss till projektledarnas egna erfarenheter kring 

dessa. Deras utsagor ligger till grund för innehållsanalysen. Här har vi försökt att hitta 

gemensamma, återkommande mönster i svaren vilka kan tolkas som meningsbärande 

symboler och som kan kopplas till agila metoder. 

 

3.5 Tillförlitlighet och överförbarhet 

Då detta är en kvalitativ studie handlar tillförlitligheten här om trovärdigheten gällande våra 

tolkningar av projektledarnas erfarenheter (Bryman & Bell 2013). Vi är medvetna om att 

tolkningar av de erfarenheter som återberättats kan skilja sig beroende på vem som läser 

studien. Samtliga intervjuer har därför spelats in och transkriberats. Det har gett oss möjlighet 

att senare lyssna på inspelningarna och läsa transkriberingarna flera gånger. Avsikten har 

varit att öka trovärdigheten genom att kunna återge och tolka projektledarnas utsagor utifrån 

dess kontext. Citaten har hämtats direkt från transkriberingarna som finns tillgängliga som 

bilaga i studien. 

 

Överförbarheten för denna studie handlar om ifall projektledarnas erfarenheter som vi har 

tagit del av kan återfinnas även i andra projektledares utsagor (Denscombe 2016). Utifrån den 

teori vi har använt oss utav är dessa erfarenheter inte generaliserbara. Dock bygger dessa på 

institutionaliserade normer som förmodligen kan återfinnas hos andra samtida projekt. 
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4. Agila metoder 
 

I detta avsnitt presenteras uppkomsten av och de idéer som ligger bakom agila metoder 

utifrån den valda konceptlitteraturen. Därefter görs en innehållsanalys enligt Røviks teori om 

spridning av recept. 

 

4.1 Agila metoder i konceptlitteratur 

 

4.1.1 Influenser från tidigare arbetssätt 

Den japanska industrin var hårt drabbad efter andra världskriget och behövde utveckla 

metoder för produktion med begränsade resurser. Det skulle dessutom göras med färre antal 

människor. Syftet var enligt Gustavsson (2013) att hitta billiga och effektiva lösningar för att 

öka konkurrenskraften gentemot omvärlden. För att lyckas med det behövde man utveckla 

arbetssätt som gjorde detta möjligt. Det resulterade i Toyota Production System (TPS) som 

den benämns i Japan och berörde i första hand bilindustrin. Till skillnad från stora 

försvarsprojekt i västvärlden som koordinerade stora mängder resurser, menar Gustavsson 

(2013) att arbetssättet i Japan handlade om att med knappa resurser få varje liten arbetsgrupp 

att leverera maximalt. Genom att anamma arbetssättet skapades Lean som blev västvärldens 

motsvarighet till Toyota Production System. Idéerna bakom arbetssättet, med dess 

värderingar och tekniker, i både den japanska bilindustrin och Lean presenteras som 

inspirationskällor för de agila metoderna (Gustavsson 2013). 

 

4.1.2 Framväxten av agila metoder 

Under mitten av 1900-talet var det vanligt med omfattande projekt som involverade många 

personer liksom stora mängder material och aktiviteter (Gustavsson 2013). Med tiden kom 

projekten att bli allt fler fast mindre vad gäller framförallt antalet projektdeltagare. I takt med 

det framfördes olika problembeskrivningar av rådande projektmetoder och med det även 

alternativa lösningar till dessa problem. Enligt Gustavsson (2013) skapade nya 

projektmetoder nya behov och detta lade grunden till uppkomsten av de agila metoderna. 

 

Agila metoder har sitt ursprung inom it-branschen. En grupp metodutvecklare i USA 

myntade år 2001 begreppet agile som ett samlingsnamn för de olika metoder som de själva 

representerade och tidigare hade kallat för lättrörliga eller lättviktiga (Gustavsson 2013). De 
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beskrev befintliga projektmetoder som tröga och statiska med begränsade möjligheter att 

hantera förändringar som ofta uppstod under arbetets gång (Gustavsson 2013). Det agila 

manifestet formulerades där man ville ta fram alternativa sätt att arbeta där fokus låg på 

utveckling av det som efterfrågas och på samma gång reducera onödigt arbete (Tonnquist 

2016). I det agila manifestet är de prioriterade värderingarna: 

 

 Värdera individer och interaktion framför processer och verktyg. 

 Värdera fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation. 

 Värdera samarbete med kunden framför att förhandla om kontrakt. 

 Värdera att reagera på förändringar framför att följa en uppgjord plan. 

(Tonnquist 2016, s.33) 

 

Dessa värderingar var övergripande som grundprinciper. Det finns en inbördes rangordning i 

satserna ovan. Det som står till vänster i varje rad är det som är prioriterat men även resten är 

av vikt (Tonnquist 2016; Gustavsson 2013). 

 

Nästa steg för gruppen var att förtydliga de och underlätta förankringen av värderingarna i 

praktiken. Det resulterade i tolv punkter som kom att kallas för de tolv agila principerna. 

 

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig 

leverans av värdefull programvara (värdefullt projektresultat). 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel. 

3. Leverera fungerande programvara (användbart projektresultat) ofta, med ett par 

veckors till ett par månaders mellanrum, ju oftare desto bättre. 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare (projektdeltagare) 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 (projektgruppen). 

7. Fungerande programvara (Användbart projektresultat) är främsta måttet på 

framsteg. 
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8. Agila metoder verkar för hållbarhet. Sponsorer, utvecklare (projektmedlemmar) och 

användare ska kunna hålla jämn utvecklingstakt (arbetsbelastning) 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 (projektresultat) växer fram med självorganiserande 

team. 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur de kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter. 

(Gustavsson 2013, s.36-37) 

 

Eftersom ramverket för de agila arbetssätten har sitt ursprung inom it-branschen genomsyrar 

det formuleringarna, både gällande värderingarna och principerna som återgetts ovan. Genom 

generella formuleringar, som tillagts inom parentes ovan, visar Gustavsson (2013) på att 

principerna kan anpassas till att kunna användas även inom andra typer av projekt än endast 

it. 

 

4.1.3 Beskrivning av agila metoder 

Då agila metoder framställs som ett samlingsnamn för flera olika flexibla arbetssätt är det inte 

heller helt enkelt att redogöra för en enhetlig definition som omfattar de olika metoderna 

vilka räknas till benämningen agila metoder. Däremot kan några vanliga inslag urskiljas. 

Enligt Gustavsson (2013) bygger agila metoder på iterativt och inkrementellt arbetssätt. Det 

innebär en utvecklingsprocess som sker i omgångar där man successivt tillägger förbättringar 

eller gör omarbetningar. Arbetet sker i korta cykler med delleveranser och återkopplingar. 

Syftet menar Gustavsson (2013) är att ständigt vara beredd på förändringar och agera 

därefter, och på så sätt tar man tillvara de lärdomar som man löpande tar till sig under 

arbetets gång. Det ger också möjlighet till att bättre kunna överblicka processer då de inte 

sträcker sig över för långa perioder. 

 

Arbetet utförs av självorganiserande grupper där varje medarbetare har eget ansvar och 

befogenheter utifrån sin position. Teamet har dock gemensamt ansvar gällande planering, 

prioriteringar och arbetets utförande (Tonnquist 2016). Storleken på gruppen anses vara en 

viktig aspekt utifrån ett agilt perspektiv. Antalet individer i gruppen bör inte vara för stort. 
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Gustavsson (2013) menar att en vedertagen beskrivning är att gruppen aldrig ska vara större 

än att alla kan se varandra i ögonen. Gruppens storlek kan variera men det vanligaste är att 

den består av mellan tre och nio personer vilket även anses vara det optimala med hänvisning 

till praktisk erfarenhet (Tonnquist 2016). 

 

För att minimera beroendet av externa leveranser är tanken att all kompetens som behövs ska 

finnas inom gruppen. Ambitionen är även att varje medarbetare ska ha tvärfunktionell 

kompetens där samtliga bör ha tillräckligt bred kompetens för att kunna hjälpa varandra om 

det uppstår problem. Både den rätta sammansättningen av kompetenser och tvärkompetens är 

avsedda att öka gruppens effektivitet och undvika risker för förseningar vilka enligt 

Gustavsson (2013) ofta förekommer i projektsammanhang. 

 

Kunden har en viktig roll i agila projekt och kundsamarbetet räknas som en av 

framgångsfaktorerna. Samarbetet med kunden sker genom att delresultaten presenteras för 

kunden som diskuterar och framför sina synpunkter. Återkopplingarna görs med jämna 

intervaller vilket gör att kunden är involverad och kan påverka projektet (Gustavsson 2013). 

 

4.1.4 Agila metoder vs. traditionella metoder 

Den mest etablerade förklaringen till varför agila metoder började ta form och sedan kom att 

utvecklas är att det behövdes ett ofrånkomligt avsteg från tidigare utvecklingsmetoder inom 

projekt. Det gällde främst, enligt Gustavsson (2013), att den traditionella vattenfallsmodellen 

inte längre svarade mot den effektivitet och lönsamhet som it-branschen efterfrågade. 

Traditionella modeller blir dessutom oftast byråkratiska skrivbordsprodukter samtidigt som 

utvecklingsprocesserna behöver vara experimentella (Görling 2009). Speciellt inom it som 

bland annat utvecklar programvaror är det viktigt att det växer fram organiskt. Det är svårt att 

rita en blivande programvara på papper för att sedan konstruera. Här blir argumentet för ett 

iterativt arbetssätt aktuellt. Det mest kännetecknande hos vattenfallsmodellen är den 

sekventiella strukturen. Projektfaserna går i en förutbestämd ordningsföljd där varje fas 

avslutas innan nästa påbörjas (Görling 2009). Projektfaserna i agila metoder däremot sker 

iterativt där möjligheten finns att gå tillbaka till en tidigare fas för att åtgärda eventuella 

problem (Gustavsson 2013). Genom iterationer modelleras prototyper som förbättras i 

kontinuerliga cykler vilka även kallas för sprintar i agila sammanhang. 
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Projekten behöver kunna hantera förändringar då kraven kan förändras under arbetets gång. 

Det är enligt Görling (2009) svårt då vattenfallsmodellen har förutbestämd kravspecifikation 

och projektet strävar mot det ändamålet. Agila metoder kan däremot bättre hantera 

förändringarna genom att arbetet sker i korta etapper med täta leveranser och kontinuerliga 

återkopplingar (Tonnquist 2016). Vikten av gruppen som utför arbetet betonas. Gruppen 

jobbar som ett team, planerar, fördelar och genomför uppgifterna mot ett tydligt formulerat 

mål. Ledaren har ett coachande förhållningssätt gentemot gruppen som ska känna en sorts 

känsla av självstyre (Gustavsson 2013). Traditionella projektmetoder är mer hierarkiskt 

utformade där ledaren har fokus på slutleveransen och utifrån det fördelar arbetsuppgifter. 

 

4.1.5 Några erkända agila metoder 

Det finns ingen bestämd metod som kan sägas utgöra det riktiga sättet. Dock har det genom 

åren tillkommit flera metoder som blivit mer populära än andra. Scrum, Extreme 

Programming (XP), Kanban, Lean, Feature-Driven Development (FDD), Dynamic Systems 

Development Method (DSDM), Adaptive Software Development (ASD), Crystal och 

Rational Unified Process (RUP) är de vanligaste agila metoderna enligt Campanelli et al. 

(2015). De olika metoderna kan både användas i dess originalform som färdiga paket men 

också genom att skräddarsys där specifika delar väljs. Inte sällan används även en 

kombination av dessa metoder. Nedan följer en genomgång av Scrum och Kanban. 

Anledningen till genomgången av dessa grundar sig i att just dessa två förekommer i de 

intervjuade projektledarnas utsagor. 

 

Scrum 

Den möjligtvis vanligaste agila metoden är Scrum. Metoden fick sin nuvarande form redan 

under mitten av 1990-talet, framtagen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland (Tonnquist 

2016). Enligt Schwaber & Sutherland (2016) är det ett ramverk som används för utveckling 

och underhåll av komplexa produkter. Scrum bygger på ett iterativt arbetssätt. Det innebär att 

arbetet är uppdelat i korta etapper, som kallas för sprintar. Varje sprint har en målsättning 

som ska uppnås och det handlar om att leverera ett värde vilket kan vara såväl fulländad eller 

som del av en enhet. En sprint är vanligtvis två eller fyra veckor lång. De delar eller uppgifter 

som inte blir avklarade under en sprint överförs till nästa sprint. Schwaber och Sutherland 

(2016) poängterar att det viktiga här är att ha kontroll över och kunna se eventuella problem 

eller felaktigheter som kan uppstå samt prioritera och planera arbetet därefter. Utvärderingar 

görs efter varje sprint, på så sätt kan arbetet överblickas av intressenter kontinuerligt under 
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arbetets gång. Teamet träffas i så kallade sprintåterblick eller retrospektiv för att granska den 

senaste sprinten och planera för nästa (Schwaber & Sutherland 2016). 

 

Det finns tre roller inom Scrum. Dessa är produktägare, scrum master och utvecklingsteam 

(Schwaber & Sutherland 2016). Produktägaren kan sägas vara motsvarigheten till 

projektbeställaren inom traditionella projekt. Produktägaren kan finnas internt inom företaget 

men kan även vara en extern kund. Scrum masterns uppgift är att coacha teamet. Den ska 

också säkerställa att utvecklingsteamet förstår och utför metoden. En annan uppgift är att 

scrum ska förankras hos andra intressenter. Utvecklingsteamet är självorganiserande med ett 

gemensamt ansvar att prioritera och utföra arbetsuppgifterna. De är tvärfunktionella där all 

nödvändig kompetens finns inom teamet. Även om specialkompetens kan finnas hos en 

enskild medlem ligger ansvaret hos hela teamet, menar Schwaber & Sutherland (2016). 

Storleken på teamet kan variera men det optimala anses vara mellan tre och nio medlemmar. 

 

Det kännetecknande för scrum är de dagliga mötena, vilka kallas för daily scrums, och är 

iterationer inom sprinten. Varje scrummöte är tidsbegränsad till 15 minuter där hela teamet 

deltar och samordnar och planerar det närmsta dygnet. Vid dessa redogör varje deltagare kort 

utifrån dessa frågor: “Vad gjorde jag igår?”, “Vad ska jag göra idag?” och “Finns det några 

hinder?” (Schwaber & Sutherland 2016). Dessa möten behöver nödvändigtvis inte ske 

genom fysiska sammankomster utan kan genomföras via webben eller konferenssamtal. De 

dagliga mötena används för att bedöma hur långt man har kommit i förhållande till det 

uppsatta sprintmålet. 

 

För transparens, granskning och anpassning använder sig Scrum av tre artefakter med 

benämningarna produktbacklogg, sprintbacklogg och inkrement (Schwaber & Sutherland 

2016). I en produktbacklogg listas allt som kan behövas i produkten såsom funktioner, 

egenskaper, krav och förbättringar. En rad av dessa som väljs ut för att utföras i sprinten 

överförs till en sprintbacklogg som ligger till grund för utvecklingsteamets arbete. 

Inkrementet utgör den senaste användbara versionen av produkten eller värdet och måste 

enligt Schwaber & Sutherland (2016) vara klar för användning i slutet av en sprint. 

 

Kanban 

Kanban återkommer i samband med talet om agilt arbetssätt. Den framstår däremot inte en 

vanlig utvecklingsmetod i samma benämning som flera andra agila metoder vilka beskrivs ha 
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en heltäckande plan och struktur för ett projekt. Metoden används istället i projekt där det 

redan finns en process på plats (Anderson 2010). Kanban handlar enligt Tonnquist (2016) om 

att visualisera arbetsflödet. Det är ett sätt att schemalägga aktiviteterna så att de blir synliga 

för alla i teamet. Det genomförs genom att man sätter upp lappar på en anslagstavla, även 

kallad Kanban-tavla. I sin enklaste form är Kanban-tavlan uppdelad i tre kolumner som visar 

planerade, pågående och färdiga aktiviteter. Syftet framhålls därmed av Gustavsson (2013) 

vara att kunna överblicka aktiviteterna med målet att göra färdigt så många påbörjade 

aktiviteter som möjligt. Kanban grundar sig i Lean-principen som utgår ifrån att agera fort 

när ett beslut har fattats. Varje lapp som sitter på tavlan blir då en påminnelse om att en 

aktivitet bör avklaras fort för att lämna plats åt en ny att arbeta med (Gustavsson 2013). Fler 

parallella arbetsuppgifter kan ge en känsla av stress (Tonnquist 2016). Då ett pågående arbete 

avslutats och lappen flyttas över till “färdiga” är det tänkt att arbetsbelastningen ska bli mer 

hanterbar och teamet kan släppa dessa och fokusera på några färre uppgifter. När man har 

möjlighet att lättare kunna överblicka de arbetsuppgifter som behöver utföras kan det bli 

enklare att förebygga eventuella flaskhalsar som annars kan bildas (Tonnquist 2016; 

Gustavsson 2013). Genom att flytta runt lappar på en anslagstavla strävar man alltså efter att 

effektivisera arbetet och uppnå målen. 

 

4.2 Analys av agila metoder enligt Røviks sju egenskaper 

Här görs en analys av agila metoder enligt de sju egenskaper som Røvik (2000) menar att 

recept behöver uppfylla för att få spridning. 

 

4.2.1 Social auktorisering 

“Sannolikheten för att ett organisationsrecept skall få stor utbredning ökar om det 

auktoriseras, dvs. att det antingen utvecklas inom, förmedlas av eller av andra orsaker 

positivt associeras till en eller flera instanser som uppfattas som auktoritativa centra i 

förhållande till stora grupper av organisationer.” (Røvik 2000, s.107) 

 

Utifrån konceptlitteraturen är det märkbart att agila metoder gärna vill knytas till andra 

socialt auktoriserade förebilder. Dock är det svårt att klassificera agila metoder som ett socialt 

auktoriserat organisationsrecept.  
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Vid genomgången av konceptlitteraturen kan man tyda ambitioner att förmedla associationer 

till etablerade koncept med kännetecknande inslag. I beskrivningar om agila metoders 

ursprung lyfter man fram Toyota Production System och Lean. Här framhålls att dessa utgjort 

inspirationskällor och att deras värderingar och tekniker har influerat receptet (Gustavsson 

2013). Det finns ett försök att förknippas med dessa och ha de som auktoritativa förebilder. 

Hänvisningen till Lean och med detta även indirekt till den japanska bilindustrin och 

företaget Toyota har auktoriserande kraft. Toyota är ett stort och multinationellt företag. Både 

Lean och Toyota finns geografiskt lokaliserade i USA och Japan vilka idag associeras till 

samtidens modernitet och framgång som anses vara eftersträvansvärd. 

 

4.2.2 Teorisering 

“Sannolikheten för att ett organisationsrecept skall få stor utbredning ökar om det teoriseras, 

dvs. att det framställs som ett universalmedel som kommer att ge positiva resultat i alla typer 

av verksamheter. Teorisering innebär bl.a. att man försöker få genomslag för föreställningen 

om att receptet fungerar enligt universellt giltiga orsakssammanhang. Förutsatt att det 

“installeras” på rätt sätt kommer det att fungera så att i huvudsak samma positiva effekter 

uppnås oberoende av t.ex. organisationens storlek, lokalisering, vilken teknologi som 

används och vad den producerar.” (Røvik 2000, s.107) 

 

De agila metoderna presenteras utifrån starka argument som har sin grund i värderingar som 

flexibilitet, kundfokus och delaktighet. Dessa är redan institutionaliserade normer för “bra” 

organisering. När vi ser på agila metoder som reform för organisering av projekt märker vi att 

denna reform har utgått ifrån idéer som återfinns hos redan etablerade koncept som bl.a. Total 

Quality Management. TQM vilar på snarlika värderingar där kunderna sätts i centrum för att 

man anser att kvalitet värderas av kunden (Bergman & Klefsjö 2012). Idéer som flexibilitet, 

effektivitet, kundfokus och delaktighet har omformulerats för användning inom projekt. 

Genom att anamma dessa förstärks bilden av agila metoder som ett universellt recept. 

 

Vid genomgången av konceptlitteraturen om agila metoder blir kopplingen till it-projekt 

tydlig. Uppkomsten och utvecklingen härleds till it-branschens efterfrågan på mer flexibla 

arbetssätt. Men samtidigt påpekas att det inte finns något hinder till användning av agila 

metoder även inom andra typer av verksamheter och projekt. En sådan avsikt kan man finna 

vid presentationen av de tolv agila principerna. I de ursprungliga formuleringarna använde 

man sig av termer såsom programvara och utvecklare, men dessa kompletterades senare med 
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de mer generella benämningarna projektresultat respektive projektdeltagare (Gustavsson 

2013). På så vis kan man se antydan på en ambition att framställa receptet som ett 

universalmedel.  

 

4.2.3 Produktivering 

“Sannolikheten för att ett organisationsrecept skall få stor utbredning ökar om det 

produktiveras, dvs. att det bearbetas så att det framstår som en lätt säljbar “vara” på en 

marknad. Det innebär bl.a. att receptet måste vara formulerat som ett lätt kommunicerbart 

budskap, informationen om det måste vara lätt tillgänglig, det måste presenteras som ett 

“användarvänligt” koncept, och användarna måste förespeglas en nyttoeffekt som uppväger 

kostnaderna för att anskaffa det och ta det i bruk.” (Røvik 2000, s.107) 

 

Då agila metoder framställs som ett samlingsnamn för flera olika så kallade lättrörliga 

arbetssätt blir det svårt att prata om enbart ett visst koncept.  

 

Idéerna i agila metoder som bygger på värderingar och principer kommuniceras ut och kan 

upplevas som ett attraktivt koncept. På samma gång finns det inte någon direkt applicerbar 

“produkt” att tas in och börja användas. Det som erbjuds är mer av ett förhållningssätt snarare 

än en bruksanvisning för implementering av ett recept. Men för att snabbt införa och 

förvandla idéerna till handlingar krävs ett nästa steg, det vill säga att gå över till en agil metod 

som till exempel Scrum. Här börjar lite utförligare beskrivningar för applicering av receptet. 

Metoderna presenteras som en helhet men det understryks att de med fördel kan fungera lika 

bra att adopteras fragmentariskt, eller kombineras med andra metoder, utifrån behov. 

Flexibiliteten och effektiviteten beskrivs som aspekter vilka ger upphov till nyttoeffekter. 

Genom att till exempel snabbt kunna hantera förändringar kontinuerligt under arbetets gång 

menar Tonnquist (2016) att planeringstider kan reduceras. 

 

Metoderna som faller under benämningen agila metoder framstår som “paketerade” var för 

sig. Därmed finns det färdiga paket att välja bland vilket är en fördel. En produktivering av 

agila metoder som recept är däremot inte lika självklar. Det finns ingen tydlig färdigställd 

produkt som är klar för användning då agila innefattar flera olika metoder. 
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4.2.4 Tidsmarkering 

“Sannolikheten för att ett organisationsrecept skall få stor utbredning ökar om det 

tidsmarkeras rätt, dvs. att det sätts in i ett tids- och utvecklingssammanhang där det 

definieras som ett modernt svar på omgivningsdrivna förändringsprocesser och framstår som 

något som är nytt, framtidsorienterat och bättre än “gamla” recept.” (Røvik 2000, s.108) 

 

Agila metoder beskrivs som en nödvändig reform i enlighet med tidsandan. Föreställningen 

om en allt mer komplex och föränderlig omvärld ligger till grund för behov av nya arbetssätt. 

Agila metoder tar avstamp i denna problembeskrivning och erbjuder ett flexibelt arbetssätt 

som svarar mot detta. Det är uppenbart att det finns en hög grad av ambition att tidsmarkera 

agila metoder. 

 

Befintliga projektmetoder benämns som traditionella med svag resonans i samtiden och 

bristfällig förmåga att hantera förändringar som uppstår i omgivningen. I motsats till detta 

positioneras agila metoder som modernt och nytt. Argumenten för de lösningar som receptet 

framför bygger på och får legitimitet genom kontrastering mot tidigare lösningar såsom 

vattenfallsmodellen. Det gäller framförallt det iterativa arbetssättet som lyfts fram som det 

moderna mot den traditionella sekventiella strukturen. Iterationerna gör det möjligt att gå 

tillbaka till tidigare projektfaser för att åtgärda eventuella brister, och genom att involvera 

kunder i dessa iterationer kan deras ändrade preferenser tas i beaktande (Gustavsson 2013). 

Kunden är av stor vikt även i befintliga projektmetoder men kundens ändrade preferenser blir 

här som en symbol som ger mening för argumenten för en ny modern lösning. En modern 

metod kan ta reda på kundens ändrade preferenser genom att involvera kunden kontinuerligt i 

projektet. 

 

4.2.5 Harmonisering 

“Sannolikheten för att ett organisationsrecept skall få stor utbredning ökar om det 

harmoniseras, dvs. att det utformas så att det uppfattas som att det varken favoriserar eller 

stöter sig med bestämda organisationsinterna gruppintressen.” (Røvik 2000, s.108) 

 

Möjligheten för harmoniseringen kan i konceptlitteraturen sökas i receptets modell för 

organisering och där kan en del konfliktdimensioner identifieras. Agila metoder förespråkar 

för en självstyrande organisering. Om receptet ska implementeras i en hierarkiskt uppbyggd 

organisation finns det risk att detta föranleder konflikter på grund av olika skäl. Ett sådant 
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kan vara att roller och befattningar, till exempel expertfunktioner, upplevs rubbas som i sin 

tur kan skapa oro (Gustavsson 2013). Tydlighet och flexibilitet framhålls i litteraturen som 

lösningar men exakt vad dessa skulle innebära i praktiken är inte helt klart. Flexibilitet 

används i konceptlitteraturen med fördel som ett ledord men också en meningsbärande 

institutionaliserad symbol. Om agila metoder erbjuder ett flexibelt arbetssätt blir det då svårt 

att motsätta sig det, det vill säga att vara emot flexibilitet. Bildandet av självstyrande 

arbetsgrupper med rätt sammansättning av kompetenser och där varje gruppmedlem ska 

tänka sig att arbeta mot målet som är gruppens gemensamma ansvar kan vara en annan 

utmaning. Därför betonar receptet vikten av att gruppen består av motiverade personer som 

vill jobba på det här sättet. Ett annat förslag är att anamma receptet men anpassa till den egna 

organisationen utifrån dess beskaffenhet och behov. 

 

4.2.6 Dramatisering 

“Sannolikheten för att ett organisationrecept skall få stor utbredning ökar om det 

dramatiseras, dvs. att framställningarna av hur det har utvecklats och fått uppslutning 

förmedlas som historier med dramatiska inslag.” (Røvik 2000, s.108) 

 

Det närmaste som skulle kunna liknas vid ett dramatiserande inslag utifrån framställningen av 

receptet i konceptlitteraturen är berättelsen om hur benämningen agil myntades och hur det 

agila manifestet togs fram. Under februari 2001 träffades 17 metodutvecklare i den lilla 

skidorten Snowbird, Utah. Mötet mynnade ut i ett gemensamt namn för de metoder som 

metodutvecklarna själva representerade och vidare formulerades det agila manifestet med 12 

principer för hur mjukvaruutveckling skulle bedrivas (Gustavsson 2013). Att återge träffen 

med namn på orten och tidpunkt ger upphov till en avsikt i konceptlitteraturen. Avsikten här 

kan härledas till en ambition att skapa en legend kring hur “allting” började. Beskrivningen 

om mötet framstår som en konstruering av en liten sekvens ur en scen som är tillräcklig nog 

för att ristas in i tankarna. Ytterligare information om vad som hände under mötet och i orten 

är inte intressant här. Legenden, sammankomsten, handlar istället om att skapa en bild för att 

memorera och göra associationer till receptet. 

 

4.2.7 Individualisering 

“Sannolikheten för att ett organisationsrecept skall få stor utbredning ökar om det 

individualiseras, dvs. att det utformas så att det framstår som ett erbjudande om utveckling, 
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växt, karriär och eget ansvar för den enskilde organisationsmedlemmen.” (Røvik 2000, 

s.108) 

 

Självorganiserande grupper framhävs som en viktig komponent i det agila arbetssättet. 

Gruppmedlemmarna ges egna ansvar och befogenheter men alla medlemmarna i gruppen 

ansvarar tillsammans för arbetets genomförande (Tonnquist 2016). I konceptlitteraturen 

illustreras detta genom att dra liknelser med lagsport där lagmedlemmarna har varsin position 

men tillsammans ska de över planhalvan och åstadkomma resultat för att vinna matchen. Det 

är inte en slump att Scrum, som kanske är den vanligaste agila metoden, har fått sitt namn 

från engelsk rugby och betyder klunga (Gustavsson 2013). Receptet förespråkar och erbjuder 

således lagarbete och laganda, snarare än betoning på den enskilde individen. 
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5. Erfarenheter av agila metoder i praktiken 
 

I detta avsnitt sammanställs och analyseras de intervjuer som har genomförts. 

Sammanställningen omfattar den insamlade datan som vi anser vara relevant för studiens 

syfte och ligger till grund för analysen. Avsnittet inleds med en kort beskrivning av respektive 

projektledare och projekt. Därefter görs en sammanställning av projektledarnas svar och 

analys av dessa utifrån Røviks teori om motiveringsfasen samt införingsfasen med fokus på 

översättning. Namnet på samtliga projektledare samt en organisation har hållits anonyma. 

De har istället tilldelats beteckningarna P1 - P6 utan någon rangordning. 

 

5.1 Projektledarna 

Projektledare 1 (P1) - Scania 

P1 är projektledare för ett projekt som har pågått i tre år och kommer att fortsätta i minst ett 

år till. Projektet går ut på att ta fram en applikation för en global planering av produktionen. 

Projektgruppen består av 23 deltagare. P1 har ingen tidigare erfarenhet av agila metoder och 

detta projekt är det första där personen arbetar agilt. Däremot har denne jobbat som 

projektledare i över 20 år. 

 

Projektledare 2 (P2) - Skatteverket 

P2 arbetar som projektledare för ett delprojekt som befinner sig i genomförandefasen och 

kommer att pågå fram till 2019. Projektet består av tre delprojekt med sammanlagt 80 

personer där detta delprojekt har 36 deltagare. Delprojektet som P2 ansvarar över har hand 

om handläggning och distribution. P2 har arbetat med agila metoder i ungefär femton år. 

 

Projektledare 3 (P3) - Trafikverket 

P3 är projektledare för ett projekt som befinner sig i genomförandefasen och är ett internt 

projekt inom organisationen. Projektets huvudfokus är att utveckla en applikation som är 

modern, mer skalbar, har billigare drift och som ska ersätta en befintlig applikation som inte 

längre svarar på behoven. Det startade 2015 och kommer att pågå till 2020. Sammanlagt 

består projektgruppen av 50 personer. P3 har erfarenhet av att jobba med agila metoder i 

sammanlagt sex år. 
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Projektledare 4 (P4) - Digitalist 

P4 är projektledare för ett it-konsultbolag och har jobbat som agil projektledare i över ett år. 

Rollen som projektledare innebär att man har det yttersta ansvaret för kunden och dennes 

kravställning, budget och andra processer innan utvecklingen börjar. P4 jobbar med ett team 

som består av utvecklare där teamets storlek kan variera beroende på projektet. 

Projektledaren och teamet kan ta sig an flera kunder och projekt samtidigt. I kontrast till de 

andra organisationerna använder hela företaget Digitalist ett agilt arbetssätt. 

 

Projektledare 5 (P5) - Anonym organisation 

P5 arbetar i ett telekombolag och har befattningen projektledare och även agil coach. 

Projektet handlar om hårdvara och logistik där syftet är att underlätta leveransen av varor till 

kunder. Teamet består av sju personer. P5 har tidigare arbetat med agila metoder i ett annat 

företag. Då P5 även är agil coach ingår det även att stötta andra team och utbilda inom agila 

metoder och agilt arbetssätt. 

 

Projektledare 6 (P6) - Skatteverket 

P6 arbetar som projektledare, och är även sektionschef på it-avdelningen med ansvar över 

bland andra samtliga programmerare på avdelningen. P6 har arbetat som agil projektledare på 

organisationen i fem år. 

 

5.2 Motivering till användning av agila metoder 

Vid projektledarnas beskrivningar har vi kunnat observera vissa återkommande mönster som 

är gemensam för samtliga. Det finns tydliga och stundom nödvändiga sammankopplingar 

mellan dessa mönster som om de vore beståndsdelar av en helhet där den ena förutsätter den 

andra. Dessa är, genom Røviks benämning, meningsbärande symboler för receptet. 

 

5.2.1 Iteration 

I agila metoder framstår iterationer som en stark meningsbärande symbol. Iteration innebär 

att arbetet utförs i cykler, iterationer, där man i varje cykel förbättrar och utvecklar 

projektresultatet (Gustavsson 2013). 

 

Att kunna iterera sig fram lyfte P3 fram som huvudsyfte för användning av agila metoder. 

Fördelen var här att man inte behöver veta allt från början eftersom det anses vara svårt att 
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specificera exakta krav i början av ett projekt. “Det är helt nödvändigt. Det är så att längs 

med vägen när man itererar så hittar man saker som man inte kände till från början. Och 

egentligen kan man säga att man planerar om projektet varje månad.” - P3 

P2 uppgav att det agila arbetssättet används då man vill kunna hitta eventuella fel snabbt i 

processen genom iterationer. Vid varje iteration, sprint, vill man kunna identifiera det som är 

fel, för att förbättra arbetet och för att slutprodukten ska uppfylla kraven.  

 

P1 menar att det agila arbetssättet möjliggör ständigt lärande under processens gång. Beslut i 

ett projekt kan inte tas utifrån en kunskap som man inte besitter, utan besluten fattas i samma 

grad som kunskapen man innehar. Kunskapen utvecklas därmed under arbetets gång. 

 

“När vi började med agila metoder och införde det i Skatteverket så var det ingen som hade 

provat att jobba med det förut, utan man hade läst på om det och gått utbildningar. Så det 

var lite som ett test också att ta in det och utvärdera hur de fungerade, man hade inte hundra 

procent koll på vad man gjorde men man itererade sig fram. Man kollade på hur andra 

arbetar och gick på utbildningar osv. men nu har vi bra och god kunskap om det.” - P6 

 

Här kommer receptet in och bistår organisationen att sätta ord på att det är problematiskt att 

planera ett projekt från början till slut. Enligt Røvik (2000) accepteras problemdefinitionen 

som en bra beskrivning av den egna situationen för den enskilda organisationen. Att planera 

ett projekt i sin helhet i förväg definieras som ett objektivt problem vilket skapar en 

igenkänningsfaktor för många organisationer. Iterationer beskrivs som lösningen på det. 

Genom att arbeta med iterationer anses man kunna upptäcka och hantera eventuella fel i god 

tid. Effekten av det blir också att organisationen utvecklas och blir bättre vid varje iteration.  

 

5.2.2 Kommunikation 

En viktig faktor som enligt P1 spelade stor roll när man valde att införa agila metoder är 

kommunikationen inom teamet. Man har delat in teamen i mindre grupper för att hela tiden 

känna närhet till varandra och snabbt kunna kommunicera med varandra. Man jobbar mycket 

med att alla projektdeltagare ska vara med genom hela processen, ta ansvar, komma med 

förslag på lösningar och vara involverade så mycket som möjligt. “Vi sitter till och med i 

grupperna på ett strategiskt sätt som gör att vi snabbt kan fråga varandra och få svar, vilket 

leder oss vidare i arbetet och hjälper oss att inte fastna.” - P1 
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Även P2 framhävde den förbättrade kommunikationen och att den är kärnan i det hela. När 

man arbetar agilt ökar kommunikationen och dialogen vilket medför att projektdeltagarna tar 

mer ansvar och kommer med förslag på lösningar. 

 

P5 uppgav att syftet med projektet är att förbättra och förenkla logistiken i företaget, alltså att 

leveransen av varor ska göras på bästa och mest effektiva sätt för att få ett övertag mot 

konkurrenterna. För att kunna åstadkomma målet med projektet behöver man täppa till 

glappen mellan affärsavdelningen och it-avdelningen inom organisationen. Därför har man 

valt att använda agila metoder, som P5 påstår är ett sätt att förbättra samarbetet mellan affär 

och it. Innan hade man en beställningsstruktur, där affär avdelningen beställde funktioner från 

it-avdelningen, men detta kunde enligt P5 vara väldigt otydliga beställningar. Kraven var 

otydliga och man tappade samverkan mellan avdelningarna. “Agila metoder är ett sätt för oss 

att komma närmare varandra och diskutera oss fram. Vi vill ha en agil kravhantering, samla 

all kompetens i rummet för att komma fram till den bästa möjliga utvecklingen och för att det 

ska gå snabbare och blir bättre kvalitet och ge mer värde för kunden. Så det är bland annat 

det vi har sett att agila metoder kan hjälpa oss med.” - P5 

 

Med kommunikation syftar man här i första hand på den som sker interkollegialt. Utifrån 

betoningen på kommunikationens betydelse och att bra kommunikation uppnås genom att 

anamma ett agilt arbetssätt kan det tänkas att det rådde bristande kommunikation innan. Dock 

är temat kommunikation återkommande i de flesta organisationer, oavsett om det verkligen 

finns ett kommunikationsproblem eller inte. Det kan också föras ett resonemang kring att 

kommunikationen ständigt är föremål för förbättring. Faktum är att i detta fall framhävs 

kommunikation som en av anledningarna till användningen av agila metoder. Med Røviks 

(2000) benämning används kommunikation här som en generell problembeskrivning som 

organisationer ofta lätt accepterar som sina egna problem. Samtidigt kan detta vara en 

förenkling av en organisationsintern verklighet som upplevs invecklad men som identifieras 

och löses genom att reduceras till ett kommunikationsproblem. 

 

5.2.3 Kunden 

Det agila arbetssättet förespråkar enligt P5 ett nära kundsamarbete vilket uppgavs vara en av 

anledningarna till användningen av agila metoder. P5 menar att man avser anamma en kultur 

av feedback, något som man tror kommer att förbättra kommunikationen med kunden. Man 

vill uppfylla kundens behov och för att lyckas med det menar P5 att man behöver ett tätare 
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samarbete med kunden för att genom återkopplingar ta reda på vad det är kunden vill ha. 

Även P3 menar att kunden är mycket viktig och att det är ännu viktigare att lista ut exakt vad 

kunden vill ha. Man får återkoppling efter varje iteration för att kunna förbättra och påverka 

kontinuerligt under hela projekttiden. Att kunna stämma av produkten och slutprodukten med 

kunden med jämna intervaller lyfts fram som en väsentlig fördel. Detta kan åstadkommas 

genom samverkan som kan delas upp, från kunskap om produkten på detaljnivå till de 

återkommande träffarna efter varje sprint. Det är effektivt då man sparar både tid och resurser 

av att inte lägga ner omfattande resurser i början. 

 

P1 berättar att kundens involvering är en styrka i projektet. Det är av största vikt för att 

projektet ska bli lyckat och leveransen av varan ska vara av den kvaliteten som uppfyller 

kundens behov. Ett nära och kontinuerligt samarbete är en framgångsfaktor enligt P1. 

 

P4 uppgav att samtliga medarbetare är utbildade i agila metoder, och att kunder väljer 

företaget just för att alla jobbar agilt är en annan förklaring till varför man använder det agila 

arbetssättet. Företaget har inte bara valt att använda utan uttryckligen erbjuder ett agilt 

förhållningssätt till kunder i alla sina projekt. Detta är också företagets approach och 

affärsidé. 

 

Att ta reda på exakt vad kunden efterfrågar och leverera det som kunden behöver möjliggörs 

genom att använda agila metoder enligt P6. Det är viktigt att ställa frågan direkt till kunden. 

Kunden ska inte behöva vänta tills hela produkten är färdigutvecklad utan ska få möjlighet att 

använda delleveranser under tiden. Detta kan bli möjligt endast om man involverar kunden 

uppger P6. 

 

Om man utgår ifrån att kundbegreppet är en självklar komponent för organisationer i 

samtiden så blir resonemanget att ha fokus på det inte främmande för de flesta organisationer. 

Det är lätt att övertalas om att det alltid kan göras mer för kunden. Bättre kommunikation 

med kunden, ta reda på vad kunden vill ha eller behöver beskrivs som nya företeelser i och 

med användningen av ett nytt arbetssätt. Agila metoder hjälper organisationer att definiera 

det rådande eller gamla metoder, som tidigare nämndes så kallade vattenfallsmodeller, som 

tröga även i kundrelationer. I tidigare projektmetoder är kunden med i början av en process 

och sedan vid slutet av processen. Under den perioden menar man att kundens preferenser 

förändras och då är risken stor att det som har utvecklats inte längre svarar mot kundens 
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aktuella behov på grund av de förändrade preferenserna. Här menar man att projektet behöver 

exakt det som de agila metoderna erbjuder, det vill säga kontinuerlig kommunikation och 

samarbete med kunden genom återkommande sammankomster. Med hjälp av de flexibla 

arbetssätten erbjuds projektet både möjlighet att fråga kunden direkt men också hjälpa 

kunden att definiera sina behov och hjälpa de att välja det mest tillfredsställande. 

 

5.2.4 Flexibilitet 

Begreppet flexibilitet brukas här som ett givet ord för att beskriva nödvändigheten för 

användningen av ett agilt arbetssätt.  

 

Att arbeta agilt innebär flexibilitet och det är det som passar både företaget, kunderna och 

uppdragen, enligt P4, som uppger att man jobbar med flera projekt samtidigt. Detta skulle 

inte fungera i en traditionell vattenfallsmodell. P4 argumenterar för agila metoder i relation 

till vattenfallsmetoden och förklarar att vattenfallsmetoden inte svarar mot dagens snabba 

förändringar. “När man börjar ett projekt i vattenfallsmetoden så vet man inte så mycket om 

själva projektet, men ändå ska man ta jättemånga beslut med den lilla kunskapen man har. 

Kunskapen och förståelsen ökar utefter tiden men det är i början man tar alla beslut. Så när 

man väl har fått all kunskap och förståelse så upptäcker man att besluten man tog inte är de 

bästa, de stämmer inte längre med det man egentligen behöver.” - P4 

 

P1 menar att valet för användning av agila metoder grundar sig i att projektledare och 

projektgruppen har möjligheten att vara flexibel under arbetets gång. Man vill kunna hantera 

förändringar som dyker upp när arbetet pågår, och detta fungerar väldigt bra med det agila 

arbetssättet. Även P1 gör en jämförelse mot traditionella vattenfallsmetoden, och menar att 

man då måste försöka ta reda på alla förutsättningar ett projekt har och fatta beslut för hela 

projektet redan innan projektet har börjat. Detta kan enligt P1 innebära att man i slutändan 

har utvecklat en produkt som fungerar perfekt men som ingen efterfrågar, då 

marknadsförhållandena har förändrats eller kunden har ändrat sina krav. P6 uppgav att det 

tidigare gjordes beställningar i sin helhet och när produkten var klar kände man inte igen 

beställningen. I det klassiska sättet att utveckla it-system genom vattenfallsmodellen 

planerade man först och för hela projektet, sedan utvecklades och slutligen levererade man 

produkten. P6 påpekar att det då inte var ovanligt att man inte kände igen och till och med 

tvekade ifall det verkligen var den produkten som ursprungligen hade beställts. 
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Användningen av ett agilt arbetssätt var därmed en strävan efter att bli mer lättrörliga och 

flexibla. 

 

Projektledarna förklarar att den verklighet de lever i kräver anpassningsförmåga för att kunna 

hantera förändringar. Problemet identifieras som trögrörlighet och anledningen till detta 

uppges vara tidigare projektmetoder som benämns vattenfallsmodellen. Flexibiliteten 

framhävs därmed som en lösning till problemet genom att beskriva begreppet i 

motsatsrelation till vattenfallsmodellen. Trögrörlighet och att inte kunna hantera förändringar 

kan tänkas vara ett gemensamt problem för många organisationer med tanke på den ständiga 

utvecklingen som sker i omvärlden idag, inte minst den teknologiska utvecklingen. Røvik 

(2000) menar att då det under vissa perioder finns gemensamma problem kan också många 

organisationer under dessa perioder vara mottagliga för gemensamma lösningar. Genom att 

göra anspråk på flexibilitet, som kan sägas vara en institutionaliserad norm, kan agila 

metoder därigenom få uppmärksamhet från många organisationer.  

 

5.3 Implementering av agila metoder 

Samtliga projektledare har redogjort för att de agila metoderna har anpassats, med Røviks 

benämning översatts. Här har vi återgett deras berättelser om implementeringen och 

analyserat dem enligt Røviks översättningsteori för varför och hur de agila metoderna har 

översatts. 

 

5.3.1 Varför översätts agila metoder? 

P1 uppgav att de använder delar av Scrum i sitt projekt. Således används metoden inte i sin 

helhet utan man har anpassat den och skräddarsytt metoden så att den passar projektet och 

projektdeltagarna. Man valde Scrum eftersom att man tyckte det passade det här projektet 

bäst samt för att det fanns erfarenhet av Scrum inom projektgruppen. Även P2 svarade att 

deras team använder Scrum. Att Scrum är den vanligaste metoden som används vid 

nyutvecklingsprojekt gavs här som en anledning och därav varför det blev just den metoden 

även för dem. Vidare förklarar P2 att Scrum inte har applicerats rakt av utan att den har 

anpassats efter projektets förutsättningar och vad som ska levereras. Enligt P3 används både 

Scrum och Kanban i utvecklingen, där det finns tre scrum-team och ett kanban-team. Till en 

början använde man sig enbart av Scrum med månadssprintar. Då det kan ske mycket under 
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en månad och scrum-teamen inte är så anpassningsbara valde man att komplettera med 

Kanban och började använda båda dessa modeller parallellt. 

 

P5 berättar att Scrum är en stor inspiration eftersom att det är en av de största agila 

metoderna. Men de har inte kunnat använda Scrum rakt av, då man inte har alla 

förutsättningar som krävs för att det ska fungera. Därför har man kombinerat Scrum med 

Kanban för att denna kombination främjar projektet mest enligt P5. Även P6 berör aspekter 

som har att göra med projektets förutsättningar som en anledning till anpassningen. Enligt P6 

beror det mycket på vilken produktutveckling de har, vilken förvaltning man har tillgång till 

och om produktägaren är tillgänglig och engagerad. I vissa fall får de som jobbar som 

kravanalytiker agera lite som produktägare då det inte finns tillgång till en riktig 

produktägare. Även budgetprocessen kräver anpassning eftersom verksamhetens 

budgetprocess är långt ifrån agil enligt P6. Dessutom är Skatteverket hårt regelstyrt vilket 

innebär att det behövs en anpassning även där, samtidigt som projekten allt mer vill vara 

agila. Scrum används alltså inte rakt av i sin helhet utan de användbara delarna av Scrum 

väljs utifrån det som gynnar projektet.  

 

“Vi har fått scrum-utbildning ”by the book” om man säger så och sen så anpassar varje 

projekt metoden så som den passar dem. Så det är mycket plocka russinen ur kakan, per 

projekt.” - P6 

 

Utifrån utsagorna lyfts två aspekter fram som förklaringar till översättningen av metoden. 

Projektets förutsättningar nämns som en av anledningarna. Det förklaras i korthet att 

anpassningen utformas så att det passar projektet. Anpassningen med hänsynstagande till 

projektets deltagare lyfts fram som en annan anledning, såsom att dessa har erfarenheter av 

Scrum, för att deltagarna anser själva att metoden passar de bäst och att det finns önskan att 

jobba mer agilt.  

 

Anpassningarna görs också för att metoden enligt utsagorna ger möjlighet till det. 

Anpassning av metoden sker, enligt P1, under hela projektets gång. Man vill hela tiden få 

ökad kunskap om metoden, vrida och vända på den för att anpassningen ska bli så bra som 

möjligt för projektet. P1 förklarar att man försöker hela tiden anpassa metoden beroende på 

var i projektprocessen man befinner sig och beroende på vilka kompetenser som finns i 

projektet samt vilka problem man står inför. Att kunna anpassa så den passar perfekt utifrån 
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ens behov lyfts fram som nyttan med metoden. Enligt P2 är det kanske många som använder 

Scrum i sin helhet eller att det finns de som förespråkar att metoden måste användas i dess 

originalform för att räknas till ett agilt arbetssätt. Istället menar P2 att Scrum ger just 

möjlighet att kunna välja de delar av metoden som passar bäst för projektet, vilket de också 

gör. För att veta vilka metoder och delar av metoder som skulle användas berättar P5 att de 

itererade sig fram. Förutsättningarna som finns för projektet måste stämma in med metoderna 

och behoven måste uppfyllas och därför testades metoderna, innan en kombination av Scrum 

och Kanban valdes. Även P3 uppger att den metoden som de använder har skräddarsytts och 

växt fram genom iterationer. 

 

Här påpekar projektledarna att de metoder som används i projekten är lämpade att kunna 

anpassas och skräddarsys. Det finns en intention att visa på lättrörligheten och flexibiliteten i 

de valda metoderna. Detta är i enlighet med vad förespråkarna framhäver som styrka i agila 

metoder. 

 

Sammanfattningsvis kan det dras paralleller till det som Røvik (2000) kallar för rationellt 

kalkylerad översättning. Det framgår av berättelserna att bearbetning och omformning av de 

agila metoderna har skett efter medvetna val. Genom att anpassa metoden till projektet och 

lokala förhållanden kan det tänkas att det har gjorts överväganden om vilka delar som är mest 

förenlig med projektet och ger det bäst utdelning. Både projektets förutsättningar och 

hänsynstagandet till projektdeltagarna lyfts fram här av projektledarna. Man skulle med andra 

ord kunna säga att översättningen gjorts så att metoden passar in i de befintliga strukturerna. 

 

5.3.2 Hur översätts agila metoder? 

P2 berättar att man valt de delar från Scrum som man ansåg passade projektet. De delar som 

används är daily stand-up meeting, Scrum of scrums, sprintar, demo och retrospektiv. De 36 

deltagare som P2 ansvarar över är uppdelade i fem team. I dessa team hålls daily stand-up 

meetings där projektdeltagarna får presentera sitt arbete för varandra och planera dagen. Så 

man har fem scrum-team och fyra-fem samverkande projekt som är delaktiga i planeringen 

som sker på scrum-möten. Detta gör man för att grupperna ska hållas uppdaterade och för att 

hjälpa varandra om teamen stöter på problem. Sprintlängden är tre veckor och avslutas med 

en demo som visar på vad man har åstadkommit. I demo som avslutar sprinten får man även 

feedback från kunden, som får testa och kommentera produkten. Efter varje demo har man 
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retrospektiv där man diskuterar vad som har gått bra, vad som har gått mindre bra och vad 

som behöver förbättras. 

 

P1 uppger också att man har handplockat scrum-delarna som bedömts vara de mest lämpliga 

för projektet och kompetensen inom projektgruppen. Även här beskrivs processerna genom 

sprintar, daily stand-up meeting, demo och retrospektiv. Under daily stand-ups får 

projektdeltagarna redogöra för vad de har gjort, vad de planerar att göra under dagen samt om 

det finns något som hindrar de från att utföra sitt dagliga arbete. Sprintens längd varierar 

menar P1, men vanligtvis har man använt sig utav två veckors sprintar. Förklaringen till detta 

är att två veckors sprinten är tillräckligt lång för att göra en större utveckling och tillräckligt 

kort för att man ska kunna se slutet på sprinten redan när den börjar. Inom projektet finns två 

varianter av demo, en stor för alla intressenter som brukar vara ungefär 60 personer och en 

liten demo endast till för projektdeltagarna. För att utvecklas och förbättra sitt arbete har 

projektgruppen retrospektiv efter varje demo. Där diskuteras positiva och negativa händelser 

under den två veckor långa sprinten och även vad som kan förbättras till nästa sprint. Detta 

gör man för att utvecklas och förbättra sitt arbete. Retrospektiv används även till att diskutera 

om metoden som används bör anpassas på ett annorlunda sätt efter sprinten. P1 menar att 

vissa delar kanske inte längre är nödvändiga och bör då tas bort, eller att nya delar behövs för 

att metoden ska vara ännu mer lämplig för projektet. 

  

De agila metoder som P4 nämner att de använder i sina projekt är Scrum och Jira, vilket 

enligt P4 är ett Kanban-verktyg. Hur de väljer att följa metoderna beror på vilket projekt och 

vilken kund de jobbar med och vilka delar av metoderna som främjar projektet och kunden. 

Det mest väsentliga är att förstå kunden och vad den efterfrågar men också hjälpa kunden att 

definiera sitt behov. Dessa aspekter är viktiga i hur metoderna används. Samtidigt är det 

dessa aspekter som förutsätter att man använder sig av Scrum och Kanban. Mer exakt menar 

P4 att när backloggen är klar tas en prioriteringslista fram. Den listan är transparent för 

kunden som kan gå in och se var i processen arbetet är, testa de delarna som är klara och ge 

feedback. Det viktiga här, enligt P4, är att kunden och teamet har en gemensam definition på 

vad som är “done”, alltså färdigställd. Teamet jobbar med levande dokument som uppdateras 

ständigt och på de dagliga fysiska träffarna, stand-ups, uppdaterar man dessutom varandra 

med lägesbeskrivningar. Sprintens längd brukar variera, och anpassas oftast till kunden eller 

projektets storlek. Efter varje sprint har man demo och där presenteras arbetet som man har 

åstadkommit under sprintens gång. P4 uppger att retrospektiven efter varje sprint är också av 
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stor vikt för att veta vad som har gått bra och vad som kan gå bättre i nästa sprint. Det handlar 

om att med små “cirklar”, iterationer, av jobb hela tiden försöka bygga på, få feedback, bli 

bättre och komma fram till den bästa varan som ska levereras. 

 

Även P6 uppger att de använder Scrum och Kanban. De är organiserade i olika team vilka 

sköter både utveckling och förvaltning av produkterna. När det gäller förvaltningen i 

projektet är det fokus på Kanban då P6 menar att de inte kan planera och sätta sprintar på 

samma sätt utan istället följs kanban-planeringen. När det kommer till utvecklingen inom 

projektet är det mer scrum-fokus, där sprintar, demo och retrospektiv används. Det vanligaste 

är, enligt P6, att man har tre veckors sprintar. En vecka innan en sprint sker en backlog 

grooming sittning för att se över prioriteringarna tillsammans med en produktägare. Efter det 

börjar sprinten, och då börjar också de dagliga stand-up träffarna. Processen fortsätter tills 

första demo blir klar för test. Sedan har man retrospektiv där man brukar titta på vad som har 

gått bra i sprinten, och vad som skulle kunna göras bättre samt vad man kan göra annorlunda 

till nästa sprint för att leverera så bra som möjligt. P6 betonar retrospektivens betydelse efter 

varje sprint, eftersom det är den delen där man får bäst feedback som ligger till grund för 

förbättringsarbete. 

 

Vidare menar P5 att även de använder två olika agila metoder i projektet. De delar från 

Scrum metoden som har valts är retrospektiva möten som görs för att samla feedback och 

förbättra arbetet. Enligt P5 är det ett bra sätt för teamet att hålla varandra uppdaterade om 

projektet och finnas tillgängliga för varandra om problem uppstår eller när man behöver få 

överblick över arbetet och planera nästa steg för förbättring. I kombination med detta 

använder man Kanban som enligt P5 visualiserar arbetet bättre. 

 

Även P3 redogör för att de använder Scrum och Kanban i projektet som P3 ansvarar över. 

Man jobbar med sprintar som varar i en månad och därefter framförs en presentation av 

produkten via demo. Feedback har man efter varje demo och även här betonas de som en 

viktig del för förbättring av arbetet. Anledningen till att man kombinerar Scrum med Kanban 

är för att det enligt P3 kan ske väldigt mycket under en månadssprint och man upptäckte att 

arbetet skulle fortlöpa mer effektivt om de kompletterade med en Kanban-tavla. 

Anpassningen sker alltså utifrån projektet. 
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Samtliga projektledare, har i princip valt samma delar från Scrum metoden att använda i sina 

projekt. Daily stand-up meetings, sprintar, demo och retrospektiv är delarna från Scrum som 

framkommer i högsta grad av projektledarnas berättelser. Ett återkommande mönster som har 

noterats bland samtliga projektledare är vikten av att använda retrospektiv inom projektet. Att 

få feedback för sitt arbete och kunna diskutera bland projektdeltagarna och även med kunden 

ses som en viktig aspekt för kunna utveckla sitt arbete. Alla projektledare förutom P5 berättar 

att de använder sprintar i projekten. Sprintens längd varierar mellan projektledarnas 

berättelser, mestadels beror det på projektens förutsättningar. Daily stand-up meetings hålls i 

P1, P2 och P4 projekt och ses som ett bra sätt att uppdatera varandra i projektgruppen om hur 

arbetet fortlöper. Ännu ett mönster som noterats är demo, som framgår i samtliga förutom P5. 

 

Både P1 och P2 menar att de anpassar metoden till projektet och att de själva väljer de 

delarna ur Scrum som ska användas. Översättningen av Scrum kan då kopplas till det som 

Røvik (2000) benämner som översättning med karaktären av delvis imitation. Detta då endast 

utvalda delar av Scrum har adopterats. Projektledarna menar att Scrum metoden har plockats 

isär, för att de sedan skulle kunna bestämma vilka delar som ska användas utefter projektets 

förutsättningar och projektgruppens kompetenser. Delarna som ansågs vara nödvändiga för 

projektet har adopterats och översatts, resterande delar som man inte ser som nödvändiga har 

man inte tagit hänsyn till. Røvik (2000) menar att det kan finnas olika anledningar till att 

endast ett fåtal element ur metoden har adopterats och att organisationer kan ses som 

“rational shopper” när de endast väljer enstaka element ur receptet. För att ses som en 

“rational shopper” bör man veta vad man själv behöver, ha koll på hur hela metoden fungerar 

och att man utefter detta med omsorg väljer delarna som man behöver. I detta fall har 

samtliga projektledare och dess projekt valt att “plocka russinen ur kakan” vilket kan få de att 

framstå som “rational shopper”. 

 

Vidare kan vi se att P3, P4, P5 och P6 kombinerar Scrum och Kanban. Dessa projektledare 

uppger att de har adopterat delar från Scrum och Kanban som anses passa deras verksamhet. I 

dessa fall kan vi notera att översättningen har skett med karaktär av det som Røvik (2000) 

kallar för kombination. Delar från de båda metoderna har kombinerats vilket lett till att lokala 

kombinationsformer har skapats. Med detta menas att metoderna har anpassats med hänsyn 

till lokala behov och förutsättningar, det vill säga till projektet. 
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Trots att samtliga har översatt och anpassat metoderna till det egna projektet, kan man se 

tydliga mönster på ett liknande tänk bland de olika projektledarna och projekten när det gäller 

översättning av receptet. Vad kan detta bero på? Då de delar som valts i stor utsträckning är 

de samma skulle man kanske kunna säga att det är just dessa delar som är möjliga att 

översättas och anpassas. Det kan också vara så att metoden ger möjlighet att arbetet kan 

redogöras genom dessa termer, det vill säga daily stand-up, sprint, demo och retrospektiv. 

Det kan noteras att samtliga projektledare brukar metodens terminologi. Dessa skulle kunna 

sägas vara både belägg för att metoden har använts men också att det lätt kan kopplas till ett 

modernt tänk som metoden ger uttryck av att göra anspråk på. 
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6. Slutsatser och diskussion 
 

I detta avslutande avsnitt har vi i enlighet med studiens syfte dragit slutsatser och fört en 

diskussion om agila metoders spridningsmöjligheter utifrån den valda teorin. Vi har även 

dragit slutsatser och fört en diskussion om vår analys av projektledarnas utsagor gällande 

motivering till användning och implementering av agila metoder. 

 

6.1 Slutsatser 

Undersökningen har haft som syfte att dels studera möjligheterna för agila metoder att 

spridas, om agila metoder har de egenskaper som krävs för att få spridning. Syftet har också 

varit att studera projektledares erfarenheter med avseende på motivering och implementering 

av agila metoder. Det vill säga hur de motiverar användningen av agila metoder, och hur 

agila metoder implementeras i projekten utifrån deras berättelser. 

 

Med utgångspunkt i de sju egenskaper som Røvik (2000) menar att ett recept behöver för att 

kunna spridas har undersökningen, utifrån den valda konceptlitteraturen, visat på att agila 

metoders möjligheter till spridning förefaller vara svag. 

 

Utifrån de intervjuade projektledarnas utsagor gällande hur de motiverar användningen av 

agila metoder i projekten kunde det uppmärksammas återkommande mönster som är 

gemensam för samtliga. Begreppen iteration, kommunikation, kunden och flexibilitet 

uppgavs för att redogöra för motiveringen till användningen av det agila arbetssättet. 

 

Avseende implementeringen av agila metoder framkom det av projektledarnas berättelser att 

det sker en anpassning, översättning när agila metoder adopteras i projekten. Översättningen 

har utförts utifrån projektets förutsättningar och med projektgruppen i beaktande. I samtliga 

projekt har delar av Scrum använts medan några kombinerat delar av Scrum med delar av 

Kanban. 

 

6.2 Diskussion 

Med denna undersökning har avsikten bland annat varit att studera agila metoder och dess 

möjligheter att uppnå stor utbredning. För detta ändamål valde vi att utgå ifrån Røviks (2000) 



41 

 

sju egenskaper för receptens spridning. Resultatet för undersökningen visade svaga 

möjligheter för agila metoder att spridas. 

 

I konceptlitteraturen har vi sett en svag social auktorisering hos agila metoder. Det finns 

emellanåt intentioner att förmedla associationer till andra socialt auktoriserade förebilder. 

Detsamma skulle kunna sägas om teoriseringen som kan identifieras genom presentationer 

utifrån starka argument med koppling till institutionaliserade normer, för bra organisering, 

som till exempel kundfokus, delaktighet och flexibilitet. Tidsmarkeringen kan utan svårighet 

tydas i presentationen utifrån det metoderna erbjuder som moderna lösningar jämfört med 

traditionella projektmetoder. Agila metoder erbjuds mer som ett förhållningssätt än en 

produkt då det är en överordnad benämning på flera olika metoder. Det medför att det inte 

går att prata om en produktivering. Möjligheterna till harmonisering i en organisation vid 

adoptering kan inte belysas med enkelhet då förespråkarna av metoden beskriver de befintliga 

styrformerna som trögrörliga. Då agila metoder förespråkar för laganda och lagarbete i första 

hand så skulle det kunna tolkas som ett svagt argument för att väcka intresse hos den enskilde 

medarbetaren i en organisation. Dramatiseringen med den korta beskrivningen av den 

“historiska” sammankomsten verkar vara väl genomtänkt. Initiativtagarna till begreppet agile 

träffades då för att besluta om ett gemensamt namn för gemensamma intressen. Det skulle 

samtidigt kunna tolkas som snävt inriktat mot bestämda målgrupper. Inte minst utifrån att 

man väljer att ange platsen för träffen. 

 

Eftersom agila metoder är ett samlingsnamn för flera olika metoder kan det vara otillräckligt 

att prata om enbart ett recept. Det kan sägas att det snarare handlar om flera recept. Detta 

innebär att en slutsats gällande den mer överordnade benämningen agila metoders 

möjligheter till spridning kan bli onyanserad och inte helt korrekt. Om syftet däremot hade 

varit att undersöka spridningmöjligheterna för en specifik agil metod hade resultatet 

förmodligen sett annorlunda ut. 

 

Ett annat syfte med undersökningen var att analysera projektledarnas utsagor om varför de 

använder och hur de implementerar agila metoder i sina projekt. Här uppmärksammade vi 

återkommande och gemensamma mönster i deras berättelser. Motiveringen till användningen 

av ett agilt arbetssätt beskrevs med hjälp av begreppen iteration, kommunikation, kunden och 

flexibilitet. Iterationen är ett viktigt begrepp för receptet som framhåller detta som ett bra 

verktyg både avseende ett problem och på samma gång erbjuder detta som en lösning. Med 
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andra ord är det svårt att planera allt i förväg och följa den planen, vilket har framhållits av 

projektledarna. Då är det istället bättre att genom iterationer upptäcka eventuella fel och 

åtgärda dessa i god tid. Detta i kombination med begreppet flexibilitet kan sägas vara som 

grundpelare för argumenten. Flexibilitet och iterationer beskrivs av projektledarna liksom i 

konceptlitteraturen som nödvändiga för att möta allt mer snabbare förändringar som sker i 

omvärlden. Genom de flexibla arbetssätten erbjuder receptet projekten bättre möjlighet att 

fråga kunden direkt vid iterationerna. På så sätt anses även kundens förändrade preferenser 

vara lättare att ta reda på genom att jobba agilt. Det sker genom kontinuerlig kommunikation 

och samarbete. Det agila arbetssättet uppges av projektledarna förbättra kommunikationen 

både interkollegialt inom projektet men också med kunden. Kommunikation och kund är två 

områden som alltid håller sin centrala plats under olika perioder oavsett om dessa behöver 

jobbas mer kring eller inte. Det kan också finnas annan organisationsintern verklighet som 

förminskas till en kommunikations- eller kundfråga. 

 

Oavsett vilka benämningar som brukas så används agila metoder i dessa 

projektorganisationer. Med Røviks (2000) benämning för anpassning sker en översättning när 

dessa adopteras i projekten. Översättningen redogörs dels utifrån projektets bästa, dels med 

hänsynstagande till projektdeltagare men också för att agila metoder är lämpade för att kunna 

översättas och användas. Delar av Scrum används i samtliga projekt. Några av projektledarna 

framförde även att delar av Scrum har kombinerats med delar av Kanban. Metoderna har 

anpassats genom att ta lokala behov och förutsättningar i beaktande, med andra ord har 

delarna valts utifrån projektets förutsättningar och med hänsyn till projektgruppen. 

 

Begrepp såsom iterationer, sprintar, daily stand-up, demo, retrospektiv, Scrum of scrums, 

scrum-team och backlog används återkommande av projektledarna oavhängigt i vilken 

utsträckning metoderna används. Här kan det konstateras att terminologin har anammats av 

projektledarna med en möjlig förklaring att dessa kopplas till den modernitet och den 

tidsanda som agila metoder framhäver som eftersträvansvärd. 

 

De delar som valts och används är de samma utifrån projektledarnas utsagor. Utifrån det 

skulle det kunna vara möjligt att uttala sig om att det går att översätta och använda vissa delar 

av metoden. En annan förklaring kan vara att det är just dessa delar, och inga andra, som är 

möjliga att översätta. Det är svårt att säga eftersom det i denna studie inte har undersökts hur 
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exakt metoderna används i praktiken och i vilken grad anpassningen avviker från metoderna i 

deras originalform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Referenser 
 

Anderson, David J. (2010). Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology 

Business. Sequim, WA: Blue Hole Press 

 

Berggren, Christian & Lindkvist, Lars. (2001). Projekt - Organisation för målorientering och 

lärande. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt. (2012). Kvalitet - från behov till användning. 5. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Blomberg, Jesper. (2013). Myter om projekt. Upplaga 2:2. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Bryman, Alan & Bell, Emma. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Campanelli, Amadeu Silveira & Parreiras, Fernando Silva. (2015). Agile Methods Tailoring - 

A Systematic Literature Review. The Journal of Systems & Software, 110, s.85-100. 

 

Denscombe, Martyn. (2016). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Upplaga 3:3. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Dingøyr, Torgeir, Nerur, Sridhar, Balijepally, Venugopal & Moe, Nils Brede. (2012). A 

decade of agile methodologies: Towards explaining agile software development. The Journal 

of Systems & Software, 85(6), s.1213-1221. 

 

Dybå, Tore & Dingsøyr, Torgeir. (2008). Empirical studies of agile software development: A 

systematic review. Information and Software Technology, 50(9), s.833-859. 

 

Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styhre, Alexander. (2015). Organisation och 

organisering. Upplaga 4. Stockholm: Liber AB. 

 



45 

 

Fitzgerald, Brian, Hartnett, Gerard & Conboy, Kieran. (2006). Customizing agile methods to 

software practices at Intel Shannon. European Journal of Information Systems, 15(2), s.200-

213. 

 

Gustavsson, Tomas. (2013). Agil projektledning. 2. uppl. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 

 

Görling, Stefan. (2009). Att arbeta med IT-projekt. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Hoda, Rashina, Noble, James & Marshall, Stuart. (2011). The impact of inadequate customer 

collaboration on self-organizing Agile teams. Information and Software Technology, 53(5), 

s.521-534. 

 

Lalsing, Vikash, Kishnah, Somveer & Pudaruth, Sameerchand. (2012). People factors in agile 

software development and project management. International Journal of Software 

Engineering & Applications, 3(1), s.117-137. 

 

Matook, Sabine & Vidgen, Richard. (2014). Harmonizing Critical Success Factors in Agile 

ISD Projects. In AMCIS 2014: 20th Americas Conference on Information Systems. 

Association for Information Systems Conference. 

 

Nerur, Sridhar, Mahapatra, Radhakanta & Mangalaraj, George. (2005). Challenges of 

migrating to agile methodologies. Communications of the ACM, 48(5), s.72-78. 

 

Røvik, Kjell Arne. (2000). Moderna Organisationer - trender inom organisationstänkandet 

vid millennieskiftet. Upplaga 1:5. Stockholm: Liber AB. 

 

Schwaber, Ken & Sutherland, Jeff. (2016). Scrumguiden (Juli 2016). (Översatt till svenska av 

Sebastian Buks). http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2016/2016-Scrum-Guide-

Swedish.pdf [2017-11-29] 

 

Singh, Amandeep. (2012). Agile: Analysis of its Problems and their Solutions. International 

Journal of Computer Applications, s.32-35. 

 

http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2016/2016-Scrum-Guide-Swedish.pdf
http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2016/2016-Scrum-Guide-Swedish.pdf


46 

 

Söderlund, Jonas. (2012). Projektledning & projektkompetens - Perspektiv på 

konkurrenskraft. Upplaga 1:3. Malmö: Liber AB. 

 

Tonnquist, Bo. (2016). Projektledning. 6. uppl. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

 

Ågerfalk, Pär J., Fitzgerald, Brian & Slaughter, Sandra A. (2009). Introduction to the Special 

Issue - Flexible and Distributed Information Systems Development: State of the Art and 

Research Challenges. Information Systems Research, 20(3), s.317-328. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

1. Kan du berätta om projektet och vad du har för roll? 

2. Har du tidigare jobbat med agila metoder? 

3. Varför valde ni att använda agila metoder i projektet? 

4. Hade ni god kunskap om agila metoder när ni gjorde detta val? 

5. Vilken eller vilka agila metoder använder ni i projektet? Varför just den/dessa? 

6. Har ni anpassat metoden eller metoderna till projektet? I så fall hur? 

7. Vilka delar av den valda metoden eller metoderna har ni valt? Varför just dessa? 

8. Om ni inte har anpassat metoden, vad beror det på? 

9. Kan du beskriva hur ni använder den agila metoden? 

10. Har ni en projektmodell eller mall som ni följer i projektet? 

11. Används metoden även av andra projekt i organisationen? 

12. Vilka fördelar eller möjligheter finns det med den/de valda metoden/metoderna? 

13. Finns det några nackdelar eller begränsningar? Vilka? 

14. Vad är kvalitet för er? 

15. Hur följer ni upp och mäter kvalitet? 

16. Hur bidrar den valda agila metoden till att uppnå uppsatta mål gällande kvalitet? 

17. Hur ser ni till att kontinuerligt förbättras? 

18. Hur ser uppföljningen ut i projektet? Hur samlar ni in feedback? 

19. Hur ser arbetet med kunden ut? 

20. Hur involverad är kunden i projektet? 

21. Vad betyder kundens involvering för projektet? 

22. Vill du tillägga något som du tycker vore intressant för studien? 
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Bilaga 2: Intervju med P1 

Vad har du för roll i projektet? 

 

Jag är projektledare för detta projekt. 

 

Hur länge har du jobbat i organisationen och med projektet? 

 

Tre år har jag jobbat här i Scania, och projektet har pågått i tre år. 

 

Har du tidigare jobbat med agila metoder? 

 

Nej, det är faktiskt första gången jag jobbar med agila metoder. Däremot har jag jobbat som 

projektledare i 20–25 år nu. Så jag har en hel del erfarenhet av det. 

 

Kan du berätta lite om projektet? 

 

Det vi gör är att vi bygger en applikation för en global planering av produktionen, ett 

systemstöd för det. 

 

Och vad är syftet med projektet? 

 

Utveckla applikationen för att se till att det blir en så bra planering av produktionen som det 

går att bli. Och då pratar jag om alla lastbilar, alla växellådor, alla hytter allting sånt som ska 

hänga ihop. 

 

Hur långt tid har projektet pågått och hur långt tid kommer projektet att pågå? 

 

Det är ganska svårt att säga och det ligger ju i det agilas natur egentligen. Men planerna som 

vi har nu är så är det åtminstone till nästa sommar, sen får vi se. Fram tills idag har det pågått 

i tre år och sen till nästa sommar blir det fyra och ett halvt år då. Men det är ju det här som är 

det agila. De som styr projektet alltså produktägarna kan säga vi vill ha fler grejer utvecklade 

eller nej men nu bryter vi projektet och så vidare. Så inget är helt hundra om man säger så. 
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I vilken fas befinner ni er? 

 

Någonstans i mitten skulle jag säga. Samtidigt kan man ju också säga såhär då, att delar av 

system är i produktion idag och om vi inte hade jobbat agilt så hade vi aldrig varit i 

produktion idag. Så de agila arbetssättet har hjälpt oss väldigt mycket. 

 

Hur många personer är involverade i detta projekt? Hur stort är projektet? 

 

Om man tittar i projektgruppen så är vi 23 stycken på heltid, och det påverkar ganska många 

fler, det påverkar stora delar utav produktionen. 

 

Har ni märkt av några begränsningar med att vara så många i gruppen? Med tanke på att 

agila metoder anses vara bättre lämpade för små grupper? 

 

Ja, man kan säga såhär att projektet ha vuxit hela tiden. Lite drygt hälften av gruppen är 

utvecklare, så tio-tolv stycken är utvecklare i projektet och det är för mycket för att kunna dra 

runt det. Så det vi har gjort nu är att vi har delat upp det i två team, för att kunna ha den där 

närheten till varandra i grupperna och komma till snabba beslut och så vidare. 

 

Så det är två del team i projektet? 

 

Ja, utvecklarna är två del team. Lite drygt hälften är utvecklare och resterande är verksamhets 

folk, alltså folk från verksamheten som kommer att använda det här senare. Så det är 

utvecklings delen som är delad i två team. 

 

Varför valde ni att använda agila metoder i projektet? 

 

För att det är ett ständigt lärande hela tiden skulle jag vilja säga. Du kan inte lära dig allting 

innan du kan börja liksom, utan du måste börja med något och så lär du dig under hela 

processen. Du kan inte ta beslut utifrån en kunskap du inte besitter. Utan du tar beslut i 

samma grad som kunskapen man besitter och sen itererar man och lär sig på vägen och utökar 

sin kunskap och då kan man ta fler och fler beslut med ökad kunskap. Du fattar beslut utifrån 

den kunskap du har när du fattar beslutet men sen så under resans gång så kanske du bygger 

upp mer kunskap och du kanske måste justera de beslutet sen. Vi kan ju inte allt i slutet än 
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men vi bygger på kunskap under vägen, tar till vara på de lärdomar man får under resans 

gång. När det kommer till vattenfallsmetoden försöker man ta reda på alla förutsättningar och 

sen börjar man bygga. Alltså då försöker du ta beslut för hela projektet redan från början. Och 

det kan sluta illa. Jag menar, det är svårt att ta beslut för grejer som kommer att hända i 

framtiden och som du inte har någon kunskap om än. Marknaden kan ändra sig, kraven på 

projektet kan ändras under tidens gång men vid vattenfallsmetoden då har man redan specat 

och gjort klart hur det ska gå till under hela projektets gång, så även om marknaden ändrar på 

sig så kommer man att fortsätta på samma spår som man körde innan. Och detta kan 

exempelvis leda till att man i slutändan står med en färdigutvecklad produkt som funkar helt 

perfekt men som ingen har någon användning av då tex marknaden hann ändrats och 

produkten inte längre är aktuell eller att kunden ändra sina krav och inte längre är i behov av 

den produkten det vill säga. Ett exempel bara. 

 

Hade ni god kunskap om agila metoder när ni gjorde detta val? 

 

Ja, det skulle vilja säga. Därför att det var ett annat projekt, ett systerprojekt som man kan 

kalla det, som hade kört agilt i två år redan, så vi tog en del av dem som hade varit med i det 

projektet till det här projektet. 

 

Vilken eller vilka av de agila metoderna använder ni i projektet? 

 

Vi Scrummar varje morgon. Kanban använde vi vid några korta tillfällen, men framförallt så 

är det Scrum. Jag skulle också vilja säga att om man backar tillbaka två år eller något sådan 

så jobbade vi på ett annat sätt kanske inte helt olikt dagens arbetssätt men det finns ändå en 

skillnad. Så vi försöker hela tiden skruva på metoderna och anpassa dem efter vårt projekt. Vi 

försöker lära oss, anpassa oss och ändra på den hela tiden för att få ut det bäst av metoden för 

oss. Så anpassningen pågår under hela projektets gång. 

 

Är det bara Scrum och Kanban ni har använt er utav eller finns det fler metoder ni använt? 

 

Nej, det är framförallt de två. 
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Finns det någon specifik anledning till att det blev just de två? 

 

Nej, det tror jag inte. Inget direkt aktivt val så att säga. Det fanns erfarenhet av dessa metoder 

från det tidigare projektet, och det fanns erfarenhet av folk som kom utifrån och jobba med 

det här projektet. Det handlade mest om att vi försökte se vilka som passade oss bäst, och 

kom fram till att de var dessa. 

 

Okej, ni har alltså anpassat metoderna efter ert projekt, vilket betyder att ni inte använder 

Scrum och Kanban rakt av? 

 

Det där är ju jättesvårt. Det handlar hela tiden om att anpassa sig. Man tar ett skelett och så 

säger man såhär är min uppfattning utav det här. Så använder man sedan detta och så skruvar 

man på det så det passar en själv hela tiden. Beroende på var i projekt processen du befinner 

dig i, samtidigt beroende på vilka kompetenser som finns i projektet, vilka problem du står 

inför och så vidare. Så du skruvar på det hela tiden. Och det är det som är nyttan i det också 

att man kan anpassa och skruva så att det passar en själv perfekt. 

 

Kan du beskriva arbetet med metoderna lite närmare? 

 

Okej, så fort det dyker upp något så skriver man in det i jira, i backlogen som det kallas för. 

Sedan om den inte är fullständig, den user storyn, så har vi ett möte som kallas för story prep. 

Man lägger till, drar runt och diskuterar och får alla att förstå utformningen. Det kan vara så 

att man måste gå tillbaka för att man upptäcker att man missat information och det måste man 

bygga på mer. Sen när man tror att user storyn är klar så skickar man ut det till alla berörda 

via mail och sen om det är okej så lägger vi det på ett ställe som kallas för ready for sprint. 

Sen har vi en planering då. Varje sprint börjar med en planering, och då tittar vi på det som 

ligger för ready to sprint. Sen utav våra tidigare kunskaper hur kapaciteten är på utvecklingen 

så tar vi in de user story som vi får plats med för just den sprinten. Den från verksamheten 

som prioriterar dessa ärenden, i denna ready for sprints, så ligger de prioriterade. Och så ser 

man utifrån uppskattningen av hur komplex varje user story är och kapaciteten på våra team 

och då kan vi flytta in så många user story in i sprinten som vår kapacitet säger att vi kan. Sen 

bryter vi sönder user stories för de kan vara flera olika typer av utveckling som ska göra för 

en storys. Det kan exempelvis vara de som gör skärmbilden, de som gör själva programmet 

bakom, det ska testas också. Så varje user story blir ett antal tasks då, sen så går den här 
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iteration runt då, och sen när vi är nöjda med underhållet i en sprint så trycker vi på knappen 

och säger nu börjar vi med sprinten. Varje morgon har vi tio minuters möten, stand-ups, där 

vi står upp och var och en får berätta vad de har gjort, vad det är som planerat att göra för 

dagen som kommer och om det är något som hindrar dem från att göra dagens planering. Alla 

får gå igenom, berätta hur de ligger till. Sen efter de sista som görs för varje sprint är att vi 

håller i en demo för våra stakeholders och där berättar vi vad vi har gjort under den senaste 

sprinten och sen efter det har vi en lessons learned, där vi samlas och sitter och snackar om 

vad som är bra, vad som är dåligt, vad vi kan göra för att det ska bli bättre och så vidare. 

Feedback prat, eller retrospektiv. Och det är utifrån lessons learned som vi kommer fram till 

hur vi ska skruva på och anpassa metoderna efter vårt projekt. Sen bestämmer vi oss för vad 

det är vi ska ta med till nästa gång. Ett exempel är att förut jobbade vi med jira mycket mer 

än vi gör idag. Nu är det mycket lappar och whiteboards som vi flyttar på. I dessa lessons 

learned är det ett ganska stort spektrum. Vi diskuterar allt möjligt, kan även vara så att vi 

pratar om hur vi är mot varandra och så vidare, i gruppen alltså. 

 

Hur lång är en sprint? 

 

Vi har gjort så att det blir två veckors sprintar. Det kan vara lite olika. Men vi tycker att två 

veckors sprintar passar ganska bra. Det är tillräckligt långt för att göra en större utveckling 

och tillräckligt kort för att man ska kunna se slutet redan när vi börjar. Men det passar oss just 

nu. Det går att skruva på det också. Sen har vi gjort såhär då att varannan gång har vi en 

demo för bara projektgruppen och varannan gång för alla intressenter, alla stakeholders. De 

brukar vi kalla för liten eller stor demo. Och varje typ är var fjärde vecka då. Var fjärde vecka 

en stor och var fjärde vecka en liten. På de stora demon brukar det vara ungefär 50-60 

personer. 

 

Stakeholders, vilka är dem? 

 

Det är användare, beslutsfattare, det kan vara angränsande system som vill veta vart vi 

befinner oss. Alla intressenter. 
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Är det one-size-fits-all här på Scania? Har ni satt ett namn på projektmodellen ni använder? 

 

Nej, det är det inte. Det finns ett önskemål från Scania it att it-avdelningen och även 

förvaltningen ska vara agilt. Meningen är att vi ska jobba väldigt agilt. I alla fall när det gäller 

Scania it så finns detta önskemål. 

 

Okej, används agila metoder i resten av organisationen? 

 

När vi började så var vi inte så många som jobbade agilt, men de blir mer och mer och det 

finns ambitioner att jobba mycket mer agilt även i förvaltningsorganisationen då. 

 

Vilka fördelar och möjligheter tycker du det finns med agila metoder? 

 

Fördelen är att det blir en otrolig kraft i projektet, i och med att man har ett ganska tydligt mål 

inom en ganska närtid. Så blir det en otrolig kraft i projektet. Nackdelen är att det ibland kan 

bli för mycket kraft i det. Om man håller på såhär för länge kan det bli ett väldigt högt tempo. 

Det finns en annan sak som vi också var tvungna att anpassa oss till och det är att vår 

omgivning är mer vattenfallsorienterad och i gränslandet mellan en vattenfallsorganisation 

och agil organisation har vi varit tvungna att anpassa oss en hel del till det då. Därför att man 

inte pratar. Jag menar i vattenfallsorganisationen har man budgetar per år och man har en 

organisation med individer där man planerar långt i förväg och så vidare. Medan en agil 

organisation där det mer är snabba puckar, och detta var väldigt tungt inledningsvis. Men vi 

har mer planer nu än vad vi hade inledningsvis. 

 

Känner du att dialogen eller kommunikationen mellan teammedlemmar och med kund kan 

vara en fördel med agila metoder? 

 

Absolut. Som jag berättade tidigare så var vi för stora och var tvungen att dela upp grupperna 

just på grund av det här som vi tycker är så viktigt. Närhet och den snabba kommunikationen 

för att få svar på de frågorna man vill ha svar på snabbt. Vi sitter till och med i grupperna på 

ett strategiskt sätt som gör att vi snabbt kan fråga varandra och få svar, vilket leder oss vidare 

i arbetet och hjälper oss att inte fastna. Det är alltså inte en slump att projektdeltagarna sitter 

som de sitter utan de finns en baktanke med det och det är att vi vill att de ska ha tillgång till 
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varandra när de väl behöver det. Vi jobbar jättemycket med att alla ska vara involverade i så 

mycket som möjligt, kommunicera, ta ansvar, komma med förslag på lösningar och så vidare. 

 

Vad är kvalitet för er och hur definierar ni kvalitet? 

 

Det finns på lite olika nivåer av tycker jag. Man kan ju säga att kvalitet är att vi levererar det 

som förväntas av oss att vi ska leverera. Det är en form utav kvalitet. När det gäller system så 

kan det också vara kvaliteten i systemet exempelvis hur mycket buggar som finns i systemet. 

Ett annat kvalitetsmått kan ju också vara hur folk mår och så vidare. Beror lite på vad man 

vill mäta. 

 

Följer ni upp och mäter kvalitet? 

 

Vi mäter riskerna, vi följer självklart upp alla buggar som vi hittar till exempel. Det är 

omöjligt att skriva ett buggfritt program. I någon utsträckning följer vi upp kvalitet. 

 

Hjälper agila metoder er att uppnå den kvaliteten ni vill uppnå? 

 

Absolut. Det gör de. Den största kraften i agila metoder är ju att man tar med in i en sprint 

vad man ska göra de närmsta veckorna. Om det är något som man har gjort och som man 

måste ändra så kan man ta in de i nästa sprint och justera och ändra för att förstärka 

kvaliteten. Så att absolut på detta sätt kan man bygga kvaliteten. 

 

Hur ser ni till att kontinuerligt förbättras? 

 

Väldigt bra fråga. För det går mycket ut på att förbättras hela tiden. Och det är genom våra 

lessons learned som vi har. Där vi hela tiden jobbar på att bli bättre, utvärderar situationerna, 

pratar om vad som är bra och dåligt och försöker förbättras och utvecklas hela tiden till det 

bättre. Som jag sa tidigare det är mellan högt och lågt i lessons learned. Otroligt viktigt med 

det här retrospektiva. Och dessa har vi direkt efter våra demon när sprinten är slut då. Så 

varannan vecka har vi dessa. 
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Hur ser arbetet med kunden ut? Och hur pass involverad är kunden i projektet? 

 

Jag kan visa er. Här är vi som jobbar, på vänstra sidan har du utvecklare och sen på andra 

sidan finns verksamhetsdelen kan man säga. Och det här är alltså folk som kommer från 

verksamheten. Vi sitter alla tillsammans och det är verksamheten som prioriterar vad som är 

viktigt. Det är dem som tar emot och det är dem som testar och så vidare. 

 

Okej, så det är de som kan ses som kunden då? 

 

Ja, det tycker jag definitivt. De är ju med i projektet hela tiden alla jobbar 100 procent.  

 

Så då är kunden väldigt involverad i projektet? 

 

Absolut, det är styrkan också i projektet. Och vi sitter allihopa här tillsammans som jag 

berättade tidigare. Det är lätt att få överhörning, lätt att få hjälp, lätt att få tag på information. 

Det är absolut en utav framgångsfaktorerna. Det är framförallt den här sidan då, 

verksamhetssidan, och sen så har vi demon som vi har varannan vecka och sen naturligtvis 

styrgruppen från projektet som också är från verksamheten. 

  

Vill du tillägga något som skulle kunna vara av intresse för studien? 

 

Jag kan tillägga en grej. Om man läser det agila manifestet så finns det en del som tycker att 

man ska jobba rakt efter de. Och det innebär i princip att man inte ska ha någon budget, man 

ska se vad man ska åstadkomma. Det är ytligheten tycker jag. Jag tror att det är svårt att driva 

en sån här typ av projekt därför att man måste ha lite ramverk, man måste ha lite planer. Det 

behöver inte vara så detaljerade planerna men man måste veta på ett ungefär vad det är man 

vill, en ungefärlig plan. Man måste ha stora delmål under resans gång för annars blir det 

ganska svårt. Man har ju mål för sprinten till exempel. Men jag tror att man behöver det. Och 

framförallt om du är i en agil organisation. I en vattenfallsorganisation så måste man anpassa 

sig efter varandra. Det blir lite en blandning av de båda men däremot så kan man säga att när 

vi jobbar i själva sprinten så jobbar vi väldigt agilt. Men om du exempelvis tar den 

ekonomiska uppföljningen eller om vi behöver flera utvecklare så jobbar vi lite mer med 

planer och såna strukturer då. Till exempel vår budget bygger på hur många individer vi har 
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med oss i projektet, inte vad vi ska åstadkomma. Utan vi har de här individerna och så får vi 

göra så mycket som möjligt utav dem. Så har vi lagt upp det här då. 

 

Så de agila metoderna i dess originalform är mer som en utgångspunkt? 

 

Absolut, visst är dem det. Att hantera förändringar är en också en annan otrolig fördel med att 

jobba agilt. Det värsta som finns när man jobbar med vattenfall är att när man bygger upp en 

plan och så är det något som påverkar den här planen, alltså något annat som kommer in från 

sidan då, och det är det värsta som finns för då måste man ju göra om planen. Samtidigt vet 

alla att det är saker och ting som händer utanför hela tiden som vi måste hantera och just att 

kunna hantera förändringar med det agila sättet är jättebra för det funkar på ett naturligt sätt 

och ganska enkelt sätt. 

  

Det känns som att ni har plockat lite av de här punkterna i de agila manifestet? 

 

Absolut, vi tittar ju på det agila manifestet som en slags grund. Men sen måste vi anpassa 

dem efter vår omgivning och efter vårt projekt. 
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Bilaga 3: Intervju med P2 

Vad har du för roll inom projektet?   

 

Delprojektledare för projektet, handläggning och distribution. Jag har jobbat på Skatteverket 

sedan 2007. Jag kom hit som utvecklare och har jobbat i ungefär tre och ett halvt år som 

projektledare. Jag har jobbat med agila metoder sen 2003, började med det på det andra 

företaget som jag jobbade på då. 

 

Kan du berätta lite om projektet? 

 

Det är en lag som börjar gälla för vissa nästa år. Det innebär att arbetsgivardeklarationerna 

som arbetsgivaren deklarerar varje månad ska ha ökad informationsmängd. Man tar över 

kontrolluppgiftssyftet lite grann så att den blanketten man får varje år av arbetsgivaren inför 

deklarationen istället kommer varje månad. Alltså, blanketten som säger hur mycket man har 

tjänat och som man får inför deklarationen varje år, kommer nu istället komma varje månad, 

så att man kan samköra och se att arbetsgivaren har gjort rätt. Det går också att se till 

exempel för försäkringskassan om det går att ge bostadsbidrag. Vi är runt 80 personer i 

projektet. I mitt delprojekt är vi runt 36 personer och vi sitter mestadels här. Vårt ansvar är att 

kunna handlägga dessa arbetsuppgifter men också att kunna skicka ut uppgifterna till andra 

nyttjare både interna och externa mottagare. 

 

Är det ett avgränsat projekt eller delar ni resurser med linjen? 

 

Alltså de går ju in i projekt. Det är ju nyutvecklingsprojekt så man äskar ju resurser ifrån 

linjen för att kunna genomföra projektet och vi gör ju också en hybrid med ett gammalt 

system och då tar vi resurser från linjen för att kunna genomföra de. Sen har vi runt omkring 

oss fyra-fem stycken leverantörer, eller samverkande projekt här på Skatteverket då. Så vi har 

fem Scrum team och fyra-fem samverkande projekt som är delaktiga i planeringen. Det här är 

alltså det största projektet här på Skatteverket just nu. Hela projektet är budgeterat till 264 

miljoner kronor, och det går också att läsa om på Skatteverket. Detta för att lagen genomförs 

och den kommer slå igenom i alla it-system för allt är byggt på årskostnad, är tanken, och nu 

kommer de istället att komma månadsvis. Så det är en stor förändring. 
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Hur länge pågår projektet och i vilken fas befinner ni er just nu? 

 

Just nu är vi i genomförandefasen. Maj 2019 är sista leveransen och sen ska det lämnas över 

till förvaltning, och det ska fortgå där så jag räknar med hela 2019, och sen är då projektet 

slut om det inte blir några förseningar. 

 

Okej, så det är ett stort projekt med 80 personer involverade och 36 personer i delprojektet 

som du ansvarar över. Hur många delprojekt finns det? 

 

Vi är tre delprojekt i projektet. Ena har hand om filerna, vi har handläggning och distribution 

och så finns ett delprojekt som har hand om kommunikationen internt och externt, helt enkelt. 

Sen har vi ju projektägare, produktägare, huvudprojektledare över oss då och styrgrupp 

naturligtvis. 

 

Varför valde ni att använda agila metoder i detta projekt? 

 

Det är den inriktningen vi har, och man kan också läsa om det på Skatteverket också, där vi 

sätter det nya digitala arbetssättet eller agendan. Det är det som drivs nu med hela 

Skatteverket att vi ska jobba agilt. Sen har vi inte satt exakt hur vi ska jobba agilt eftersom att 

det är lite olika från projekt till projekt. 

 

Men finns det någon särskild anledning till att ni använder agila metoder i projektet? 

 

Vi kan välja att jobba med Kanban och Scrum, sen kan man välja att jobba med något annat 

också. Men Scrum är den som är mest vanlig att ha i nyutvecklingsprojekt och det är den som 

vi tillämpar här på Skatteverket i detta projekt alltså. När det är förvaltningsprojekt vill man 

jobba mer med kanban-tavlor, vi har jira-tavla, digital tavla alltså där man kan skapa sin egna 

kanban-tavla men digitalt. Men vi kör alltså Scrum i våra projekt då. 

 

Har ni anpassat metoden ni använder till projektet? 

 

Många använder Scrum kanske som någon form av bibel alltså att det måste gå till på ett visst 

sätt, men vi använder inte Scrum rakt av direkt, utan för mig är Scrum att man väljer de 

metoder som passar för projektet. Och i vårt fall nu i vår organisation så har vi inga 
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produktägare som går ner och ställer kraven eller kravställer utan vi har systemanalytiker. 

Och produktägaren och projektägarens roll är egentligen att bestämma prioritering omfång 

per leverans. Och budget alltså pengarna. Och jag som delprojektledare tar ju emot deras 

prioriterade backlog och så skickar man ut det per team. Vi är hårt regelstyrda, det här är 

skattebetalarnas pengar, vi kan inte bara säga, ja men vi får väl se när vi får det här klart. 

Utan vi har en lag som går igenom och då kan vi inte bara rycka på axlarna och säga ja men 

vi jobbar ju agilt och vi har bara kommit såhär långt, utan vi måste anpassa oss till det. Det 

handlar om att vi måste tala om vad vi kan leverera på den här tiden. Och det är ju en 

kompromiss mot de agila principerna. 

 

Okej, så det är en liten blandning av projektmodellerna? Kanske vattenfall och agilt? 

 

Ja, det är det, en liten blandning kan man säga. Och jag tänker att det är inte så många som 

har Spotify organisationer eller liksom att man inte har ett mål som man måste vara klar med. 

Men på Skatteverket där är det ju lagar oftast som slår igenom och då ska skattebetalarna 

kunna få de stöd de behöver. 

 

Vilka delar av de agila metoderna använder ni? 

 

Det är morgonmöten, daily stands, det är retrospektiv, backlog och demo och även 

kundinvolvering kommer vi att börja med nu då. Vi kör Scrum of scrums för att styra scrum-

teamen mellan olika delar. 

 

Kör ni med sprintarna också? 

 

Ja, tre veckors sprintar kör vi. När det är lov, eller semester och så vidare då har vi fyra 

veckors sprintar. 

 

Angående kundinvolvering, är det en intern kund då? 

 

För handläggningsstöd är det en intern kund, det är ju handläggaren. Men sen har vi också 

externa kunder, och då är det en av våra samverkande projekt som har ansvar att gå ut mot 

slutkund alltså företag och betalningsmottagare, medborgare alltså. 
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Scrum masters som är moderator för processen och så har du teamet som ska komma fram till 

lösningarna egentligen och där jobbar vi lite med att få det igång. Vi har haft väldigt mycket 

per roll innan och nu försöker vi få teamet att växa ihop då. 

 

Har ni någon projektmodell eller mall som ni följer? 

 

Nej, inte än men jag tror att det kanske kommer mer riktlinjer än vad det har funnits innan. I 

och med att vi jobbar med att försöka få förvaltningen också att jobba agilt och hela 

Skatteverket, och alltså att hitta vårt sätt att köra agilt. Ett sätt då kanske. Det är en resa vi står 

inför då helt enkelt. 

 

Vilka fördelar och möjligheter finns med de agila metoderna och den valda metoden? 

 

Fördelen är ju att man snabbare hittar fel. Vi valde ju att köra agilt ganska tidigt in på 

projektet, vilket är lite ovanligt kan jag säga. Redan i uppstarten innan det ens hann bli ett 

projekt körde vi agilt alltså, i förstudien innan vi skrev projektkontrakt. Vi satte ihop ett team 

och började bocka lite saker och det är något som inte görs. Oftast brukar systemanalytiker 

och arkitekter torr simma men vi hade så stora tekniska utmaningar för att se om lösningarna 

skulle hålla och redan där jobbade vi agilt med det. Hitta fel snabbt i processen för att se om 

lösningarna kunde hålla och det tyckte jag var bra. Sen tycker jag en fördel är att folk pratar 

mer, dialogen mellan folk inom projektet. Vi har många kloka människor här, runt omkring 

oss och som är väldigt duktiga och det känns som att det agila får alla att kommunicera mer. 

När det inte är agilt så blir det många dokument och artefakter vilket egentligen finns nu 

också, men det jag gillar mest är att inom agilt tar folk mer ansvar och kliver in och kommer 

med lösningar och så vidare när man jobbar på det här sättet. Hela teamet försöker 

tillsammans att komma på med lösningar, och även själva komma med lösningar. Alla är 

delaktiga, för diskussioner och dialoger och så vidare. Dialogen blir som en kärna i det hela. 

 

Okej, så agila metoder leder till att det blir mer och bättre kommunikation mellan teamet och 

även med kund? 

 

Ja, absolut. Kunden är också delaktig och blir indragen i demos. De är också med oss som 

verksamhetsutvecklare och är med och kravställer. 
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Är alla i teamet här på detta kontor? 

 

Folk är utspridda i olika orter. Men i det här projektet sitter vi på detta kontor men det finns 

också många som jobbar i Gävle eller Hudiksvall som reser hit tre dagar i veckan. Ett av 

delprojekten sitter i Visby. Och det man också kan nämna är att det blir lättare med 

uppföljningen, alltså hur statusen ser ut, om folk varje morgon uppdaterar sina lappar, då ser 

man ganska tydligt hur långt man har kommit, vilken status man har och så vidare. Om man 

måste börja planera om, alltså om något inte funkar direkt. Eller när man inte kan komma 

vidare, för det hände i februari att vi satt fast och kravanalytikern försökte fixa det men kom 

fram till att det var något annat fel. Ännu en fördel kan vara att exempelvis ett annat projekt 

vi hade, så var det så att budgeten drogs ner. Så då var vi tvungna att planera om. Men de tog 

ungefär en halv dag sen var vi igång igen. Så det är inte så svårt det blir liksom inte som en 

pråm som man kör som är tung eller något liknande, om ni förstår mig. Så det här med att 

planera om, det går fort och det är en bra fördel. 

 

Finns det några nackdelar eller begränsningar med agila metoder? 

 

Eftersom att det kan bli en hel del ändringar under projektets gång så kan det faktiskt bli lite 

för rörigt för vissa människor har jag fått erfara. Vissa gillar inte förändring så mycket. Alltså 

när de väl har börjat jobba på ett visst sätt och lärt sig det systemet och den planeringen och 

så vidare, så planerar vi om och förändrar deras arbetssätt. Vissa trivs inte med ständiga 

förändringar. Sen jobbar vi ju agilt i en organisation som inte är så agila. Det är regelstyrt så 

det blir svårt för oss. Särskilt när man pratar budget. Det är mycket tidsestimeringar för 

budget. Om man jobbade fullt agilt så hade man ju inte lagt ner den tiden på budgeten. Men 

det kan vi inte så att för oss blir det ju en nackdel. Vi måste kunna tala om vad vi kostar och 

vi kan alltid få en revision på oss där de går igenom och tittar och granskar och det innebär att 

vi måste ha alla dokument på plats. Vi måste kunna berätta varför vi kostar pengar, hur långt 

vi har kommit och att det finns artefakter alltså dokument som stödjer exempelvis arkitektur 

beskrivningen, hur vi testar systemet och sånt. Det måste vara ordning och reda, just för att 

det är Skatteverket, och hårt regelstyrt. 
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Det här med att ni är ett stort projekt, alltså många deltagare, har det varit en begränsning? 

Med tanke på att agila metoder anses passa bättre på mindre projekt? 

 

Vi började ju med ett team, och varje gång man ska utöka till ännu ett team då ett projekt är 

stort, så får man ganska så mycket overhead. Jag har en bra bild som jag ska visa er. Vi 

började ju för ett och ett halvt år sen, med mig i projektet och så har vi växt till 36 personer. 

När man har ett projekt så har man verksamhet, kravanalys och en utveckling som ska lira 

ihop. Och börjar man röra i något av dessa hjul då ställer man till det för de andra. Men har 

man flera team eller flera samverkande projekt, så innebär det att så fort vi ändrar om i vårt 

projekt så förstör vi deras planering och så lägger vi till flera projekt. Och det här kan vi 

applicera på del teamen. Det är precis på samma sätt, ju fler team desto mer administration, 

och då måste man hitta en lösning, för det går inte att alla har sina egna planeringar, och så 

får man ha fyra-fem stycken status möten med olika projekt, det här går inte. Så det vi har 

gjort då är att vi har dragit tillbaka alla till ett hjul. Så alla i projektet har samma andning, vi 

har samma sprintlängder, samma Scrum of scrums, alltså vi är på samma möten, samma 

förplaneringsmöten och efterplaneringsmöten för att se vad som kom in i sprinten. 

 

Samma rytm för alla delprojekt alltså? 

 

Precis, vi ska ha samma andning och samma rytm men det är ett pussel att få ihop det. Men 

det är alltså så vi har löst det nu. Men vi får utvärdera och se om det funkar och så vidare 

snart. Men det kan bli så att velocityn blir lidande om man sitter och väntar på något i ett 

annat team eller en leverantör och det där är jätte kostsamt. Så alla måste vara med i samma 

båt. Vi har en plan. Jag kan visa er planen också. Då har vi alltså produktmålen som står 

skrivna i effektplanen och projektkontraktet, och sen har vi detaljerat rutt mål och så har vi 

också lagt in funktion för att man ska kunna prata utåt vad det är man ska leverera, och så har 

vi knutit ihop detta med hur det sitter ihop. Och vi har också som en huki-modell där man 

talar om vilken som är ansvarig och så är man tvungna att rapportera in till våran plan hur det 

ligger till, när man är klar måste man in och uppdatera. 

 

Vad är kvalitet för er och hur definierar ni kvalitet? 

 

Vi styrs ju med tkq, i vårt fall så har vi fast tid, i och med att det är en lag som går igenom. 

Kostnad, tid och kvalitet är det vi kan påverka. Kvaliteten får vi säga är good enough, i och 
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med att tidsramen är så snäv så allt lull-lull går bort till första leveransen om man säger så. 

Man ska leverera det som de behöver och sen till nästa leverans så tittar man på vad som kan 

förbättras. Till första leveranser handlar det mycket om att få det att fungera bara helt enkelt. 

 

Så ni delar upp leveransen? 

 

Vi har flera leveranser, första leveransen är 1/7-2018. Vanligtvis kallas det för stegvis 

införande. Och komplett införande är 1/1-2019. Och sen kommer övrig och det är 

distributionen i leverans fem som ligger i maj 2019. 

 

Och varför delar man upp leveransen? Är det för att kunden inte bara ska sitta och vänta? 

 

Det är för mycket. Det är för stort för att göra på en gång. Det går helt enkelt inte. Jag kom in 

i maj 2016, och då skulle lagen träda igenom 1/1-2018, och då hade vi ett och ett halvt år på 

oss att förändra jättemycket. Alltså man ändrar ju kärnan av skattesystemet. Då får man 

liksom titta på vad det är som måste finnas på plats, som är högst prioriterat och få det att 

funka och vad kan vi ta som nästa. Alltså just kvalitet, vi har ju kvalitet på systemet vi 

utvecklar också, där har vi ett gediget arbete med test och automat tester, och hur 

kvalitetssäkra alla dokument är och så vidare. Ett stort arbete som görs för att se att kvaliteten 

på det vi levererar är väldigt bra. Där får vi inte gå ner alls. 

 

Hur bidrar de agila metoderna till att ni uppnår kvalitet? 

 

Definition of done. Det är så vi knyter det. Du är inte klar med ditt arbete om du följer 

definition of done som vi har satt upp i jira-tavlan då, och där ingår liksom testfallet och 

annat också. Det ska vara dokumenterat, det ska knytas ihop. Om någon säger att det är 

färdiga funktionaliteten, och då om man har följt definition of done, då är det bra kvalitet på 

det som är klart. För att sätta definition of done så är hela teamet med. Vi har olika definition 

of done för olika roller. Krav har en, test har en, och utveckling har en då och så vidare. 

 

Hur ser ni till att kontinuerligt förbättras? 

 

Det är ju via våra retrospektiva möten och så tar man upp det som skaver och det som 

behöver förbättras och en massa andra grejer som kan leda till förbättring. Även på 
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morgonmöten också men mest egentligen retrospektiva mötena och retrospektiva punkterna. 

Och de går ända till huvudprojektet, och titta på liksom projektledarnas avstämningar kan 

man gå igenom det som man kanske behöver hålla extra fokus på och förbättra och så vidare. 

 

Hur ofta har ni dessa retrospektiva mötena? 

 

Det är i varje sprint, var tredje vecka. Vi har en demo och så kör vi retrospektiven efter. Per 

team då, och så får scrum-mastern lyfta fram vad teamet tycker och vad de behöver hjälp med 

för att ändra och förbättra. 

 

Hur ser uppföljningen ut i projektet? Hur samlar ni in feedback? 

 

Det är ju demo vi har, det är nog det som är den största punkten. Fast jag tycker att 

retrospektiven också är feedback på nåt vis. Och feedback är ju kundinvolvering som vi nu 

kommer köra var tredje vecka med slutkunden och handläggningsstöd. Vi har handläggarna i 

teamet som jobbar som verksamhetsutvecklare och förutom det kommer vi ta in handläggare 

som inte är så färgade som vi kallar för superusers. De kommer få vara representanter om det 

sker krångligheter då de kan systemet väldigt bra. 

 

Hur ser arbetet med kunden ut? 

 

Lite svar från förra frågan. De är väldigt involverade. Särskilt nu när vi får igång superusers 

ordentligt. Det blir ungefär varje vecka där vi plockar fram saker som vi vill ha synpunkter 

på. Men också att de kommer vara med i acceptanstesterna också då man säger att det är 

klart. Så de är med i våra projekt och utanför och förankrar. Och så kan man också nämna det 

här med kvalitet så är acceptanstesterna en väldigt stor punkt. 

 

Tänkte bara för förtydligandet, använder ni Kanban också eller är det bara Scrum ni kör? 

 

Nej, vi har fem team och man vill ha viss rörlighet mellan teamen, så det är bra att ha viss 

enhetlig sätt att jobba på inom projektet. Och sen kan jag också säga att man måste följa de 

här röda tråden som vi har man ska kunna ha transparens rakt ner, och så har man också valt 

en metod alltså nu kör vi Scrum. Sen har jag också erfarenhet av att om man lägger allt för 

mycket tid och energi på processen än att gör jobbet är inte heller det bra för hela projektet. 
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Teamen kör retrospektiven på lite olika sätt, en del kör fika, vissa kör med lappar och så 

vidare, och det säger jag inget om. Så det är frihet men med vissa ramar. Semiautonom 

självstyrande inom vissa ramar. 

 

Anpassning av metoden? 

 

Ja, vi plockar russinen ur kakan om man säger så, man väljer de saker som passar, man 

behöver inte köra exakt allt. Men de blir ofta en krock, det är som en lag, här måste man köra, 

annars är det inte agilt och då är det ingenting att ha, och det tycker jag är synd för egentligen 

är det att plocka russinen, vi vill ju få jobbet gjort. 
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Bilaga 4: Intervju med P3 

Vad har du för roll i projektet? 

 

Jag är projektledare och i projektet finns det också då huvudprojektledare från kunden som 

man kan säga fungerar som min styrgrupp. Det är alltså kunden som leder projektet, 

internkunden, och man kan säga att jag från it är leverantör. Jag är också senior certifierad 

projektledare, IPMA B heter det. 

 

Hur länge har du jobbat i organisationen? 

 

Jag har jobbat i organisationen i ett och ett halvt år. 

 

Har du tidigare jobbat med agila metoder? 

 

Här börjar det bli lite intressant, för agil systemutveckling har funnits ganska länge. Agil 

projektledning eller agil företagsledning håller fortfarande på att formas. Så med agil 

systemutveckling har jag jobbat i ungefär fyra år och med vad det gäller agil projektledning 

så har jag jobbat med det i två år. Det finns egentligen inget framework för agil 

projektledning utan det är på något sätt lite mer personliga egenskaper än så länge, men det 

håller på att ändras och formaliseras. 

 

Kan du berätta lite om projektet? 

 

Projektet är ett internt projekt inom företaget, och det är att vi ska utveckla en applikation 

som ska ersätta en befintlig applikation som har nått end of life som det heter, blivit för 

gammal. Så den här ska både vara modern och betydligt mer skalbar och billigare att drifta, 

vilket egentligen är syftet med den. Väldigt enkelt kan man säga att det är som en service 

desk applikation ungefär 

 

När startade projektet och hur lång tid kommer projektet att pågå? 

 

De startade i mitten av 2015 och kommer nog att pågå åtminstone till 2020. 
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Du nämnde att det var ett stort projekt, hur många personer är involverade i projektet? 

 

Vi har ungefär femtio stycken heltidspersoner. 

 

Och i vilken fas befinner ni er nu? 

 

Vi är egentligen i mitten av systemutvecklingen, ungefär mitten/slutet. Och därefter följer en 

testfas och sen en utrullningsfas som kommer att pågå i ungefär två år. 

 

Och det är alltså i genomförande fasen ni befinner er just nu? 

 

Ja, exakt genomförandefasen. 

 

Varför har ni valt att använda agila metoder i projektet? 

 

Huvudsyftet till att man valde att införa agila metoder och ett agilt arbetssätt var för att det 

var väldigt svårt att specificera exakta krav i början av projektet, dels för att det är ett system 

som byggs på under lång tid, femton år, och sen är det som så att det är resursproblem att få 

resurser som verkligen är insatta att släppa den operativa delen och speca kraven, man har 

inte riktigt råd eller möjlighet att ha. Så därför har man valt agilt så att man har regelbunden 

avstämning längs med vägen kring produkten. 

 

Feedback man får efter varje iteration alltså? 

 

Ja exakt, och även att man har tagit kraven beroende på vilken del man ska utveckla. Först 

ville man sätta arkitekturen, den är ju hyfsat fast då, vilka interface, gränser man har. Men 

utöver det har det varit iterativt. Det är helt nödvändigt. Det är så att längs med vägen när 

man itererar så hittar man saker som man inte kände till från början. Och egentligen kan man 

säga att man planerar om projektet varje månad. Man vill hela tiden hitta saker, efter varje 

iteration få feedback och kunna göra bättre ifrån sig. Man vill kunna påverka längs hela 

projektet, och det är styrkan då. Plus att du inte behöver lägga ett jättejobb i början och speca 

alla kraven. Man måste ju givetvis ha någon sorts ide till att börja med, men att man i 

samverkan med kunden bygger det här. Och det som sker då är att det går väldigt fort sen blir 

det naturligtvis en högre risk, med risk för att göra något fel. Risken balanserar av att det är 
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omöjligt att sitta och teoretiskt komma på alla problem i första fasen, det går inte, speciellt 

inte i ett sånt här stort system. På så vis sparar man också tid och resurser. Det är väldigt 

effektivt. Det som är viktigt här för er är att man behöver ha agila ledare om implementerar 

det agila sättet. Och det skulle jag säga inte är självklart att man får en agil ledare. Det finns 

inte riktigt något som heter agil ledare men man har liksom hittat vilka egenskaper som skulle 

passa en agil ledare. Det är lite svårt att bedriva ett agilt projekt för att även om 

systemutvecklingen är agil så kanske inte kunden tänker agilt utan exempelvis kanske de vill 

ha statusrapporter regelbundet, och de kan fråga hur går det, när blir vi klara med det här, och 

så vidare. Det passar helt enkelt inte det agila sättet. Rapporteringen är ett problem. Om 

slutkunden förväntar sig en mer statisk rapportering med pengar så är det ganska svårt att ge 

en sån rapportering. Så det är viktigt med rätt ledarskap, att få med allihop i samma båt. 

Annars blir det väldigt svårt att uppnå den framgången man söker. 

 

Hade ni god kunskap om agila metoder när ni valde att använda de i ert projekt? 

 

Vi hade god kunskap när vi valde att använda agila metoder, dels genom erfarenhet och dels 

genom utbildningar och så vidare. Det är två saker som man bör tänka på egentligen. Som 

ledare och beställare bör man kanske förstå att man inte kan bocka av en fullständig spec från 

början. Men sen brukar man prata om agil systemutveckling, och då finns det två metoder 

som är populära. Den ena är Scrum och den andra är Kanban. Man kan ju lära sig de 

metoderna utantill och följa de, som en grund dvs. Då är det ju oftast systemutvecklingen då. 

 

Vilka metoder har ni använt er utav och vilka specifika delar av dessa metoder har ni då valt 

att använda om ni inte använder de rakt av? 

 

Vi använder både Scrum och Kanban i utvecklingen. Det är väldigt enkelt. Vi har tre scrum-

team och ett kanban-team. Vi ser att scrum-teamen inte är lika anpassningsbar. Vi har en 

månadsprintar och det betyder ju att det blåser rätt mycket under en månad, och ibland 

kanske skopet ändrar sig snabbare och då har vi Kanban, som inte har de här månadsprintarna 

och inte har den här månadsplaneringen, för scrum-team vill helst inte bli störda, de tänker ni 

stör oss en gång i månaden det räcker medan Kanban inte har den begränsningen. Så därför 

använder vi båda. Scrum då för månadsprintarna som blir lite mer tydligt, ja men det här ska 

vi göra, och kanban för lite mer snabba puckar. Vi använder båda dessa modeller parallellt. 
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Har ni någon specifik projektmodell som ni kanske har satt ett namn på då? 

 

Nej, det är det som inte finns. Den är så att säga skräddarsydd då. Och detta har vi itererat 

fram. Vi la till Kanban i efterhand när vi märkte att vi måste in i de här sprintarna mer ofta 

för att få mer information om hur det går. Och då hade vi valet att i princip strunta i scrum-

processen och bara gå in och styra vilket inte är populärt då, eller korta sprintarna och kanske 

få in veckosprint. Men då skulle det bli fruktansvärt mycket overhead som vi såg det och sen 

tredje alternativet var att lägga till ett kanban-team som kan bryta på det från dag till dag om 

det så krävs. 

 

Man kan då inte säga att ni har en one-size-fits-all i organisationen? 

 

Stämmer inte riktigt, vi har XLPM på en hög nivå och sedan så finns det ju då en 

projektmodell som är för Trafikverket. Och den bygger ganska mycket på traditionell 

vattenfall men att vi har gates där man säger nu får projektet starta och nu ska projektet 

stoppas och så vidare. Det beror på att olika ledningsnivåer har olika gates. Sen till detta 

projekt har vi anpassat det eftersom att vi inte har kunnat jobba med gates på samma sätt då, 

så vi har fått anpassa vårt arbetssätt efter utmaning då. Den här firman är ju väldigt 

processtyrd men inom vår bubbla har vi definierat om det. 

 

Kan du nämna fördelar och möjligheter med den valda metoden? 

 

Ja, fördelen är ju att man inte behöver veta allt från början, utan man har möjlighet att planera 

om när man får ny information. Och den riktigt stora fördelen är att man kan stämma av 

produkten och slutprodukten med kunden en gång i månaden eller hur ofta man nu väljer att 

göra det. För att även om man har kraven så kan man ändå få fram minst två varianter av 

produkten som båda uppfyller kraven men som ändå är olika. Så då måste man stämma av 

slutprodukten med kunden och då har vi hittat ett väldigt bra sätt att slajsa produkten och 

kunna visa bitar av den i tur och ordning, de där är väldigt traditionell projektledning, först 

ska gör vi det här sen gör vi det här och så vidare. Hur produkten blir till och exakt vad den 

innehåller, det är agilt. Men vi vet ju precis, vi har milstenar, vi har allting i projektet, den 

milstenen då ska vi ha gjort klart de här flödena. Vi använder ju traditionell projektmetodik 

men det är desto större frihet i genomförandet. 
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Hur ser arbetet med kunden ut och hur pass involverad är kunden i projektet? 

 

Kunden är involverad på en massa sätt. Bland annat är kunden med i projektet och har en 

viktig roll. Det finns en styrgrupp med alla intressenter, det finns en referensgrupp med så att 

säga slutanvändare chefer och så vidare, och så har vi fått en projektmedlem, en 

slutanvändare som har blivit projektmedlem som då kan gå in och påverka slutprodukten 

alltså. Sen finns det väldigt många parallella projekt, men då är det ju mer inne på 

projektplaneringen att saker kommer i rätt fas. 

 

Vilka är slutkunderna? 

 

Det är två slutkunder, den ena heter underhåll och den andra heter trafikledning så det är två 

organisationer som båda kommer att använda systemet, plus att det finns ytterligare en 

intressent då, och det är norska staten som också kommer ta del av resultatet. 

 

Finns det några begränsningar eller nackdelar med de valda metoderna? 

 

Begränsningar kan man ju säga att det är så mycket man inte vet om slutprodukten och sen så 

är det ju all planering blir ju mycket overhead, och sen vissa saker som man kanske kastar 

bort när man upptäcker att de inte behövdes eller att de inte skulle vara där man hade placerat 

de innan, så det blir ganska mycket waste. Man prioriterar snabbhet framför inte framför 

effektivitet men produktivitet och det är naturligtvis en nackdel och ytterligare en nackdel är 

om man har en beroende till en leverantör så kräver de ju en spec på vad de ska göra innan 

och då kan man inte jobba agilt. Då jobbar man traditionellt och det man isåfall kan säga är 

att agilt för en leverantör är ju det som kallas för löpande räkning. 

 

Finns det någon anledning till att det blev just Kanban och Scrum som ni använder? 

 

Anpassningen var just att man behöver stämma av slutprodukten ofta, det stora skälet till att 

vi använde just dessa är att vi i det här fallet inte har haft en tydlig produktägare för de sitter 

operativt och de hinner inte gå in och svara på alla våra frågor, så vi har på något sätt fått till 

delegerat till oss mycket av produktägarskapet, detta har varit en specialare då, för det 

stämmer inte med modellen för där ska du ha en tydlig produktägare som ska säga så ska det 

vara. Så vi har fått fylla de skorna själva lite grann och engagera slutkunden minimalt. 
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Kan du beskriva hur ni använder de agila metoderna? 

 

I det här fallet använder vi dem hela vägen, ledarskapet, kravställningen, design, 

systemutveckling och test, och det är de som är lite sådär special då att vi använder de genom 

hela livscykeln, oftast är det så att man bara har de i systemutveckling eller i test. Det gör att 

vi tycker att vi har kommit extremt långt i det här och att vi kan säga att vi kör agil 

projektledning, om du bara kör en del isolerad i agil får du inte utnyttja på samma sätt. 

 

Vad är kvalitet för er och hur definierar ni kvalitet? 

 

Det finns såhär projekttrianglar med tid, kostnad och kvalitet. Nackdelen med det är att 

kvalitet kan både vara att produkten är felfri eller att man faktiskt levererar det som kunden 

vill ha. Och kvalitet är inte direkt definierat där. Vi siktar på att leverera relativt buggfritt, och 

det kunden vill och kanske till och med det kunden inte visste att de ville ha. Om man tycker 

att allting är kvalitet så satsar vi väldigt brett på kvalitet då. Kvalitet handlar lite om att slippa 

göra om också känner vi. Alltså man kan ju tänka sig dels att man släpper ut rätt saker från 

produktionen men med en massa fel, Och då måste man ändra det hos alla kunder vilket är 

dyrt. Sen kan det vara så att man levererar något som ingen vill ha även fast det är felfritt. 

Och då måste man också göra om. Det här att leverera buggfritt är inte så konstigt, det är bara 

att testa det och se att det funkar. Men det här att lista ut vad det är kunderna verkligen vill 

ha, det är 90 procent av utmaningen, och det är god projektledning. 

 

Så det kan vara så att kunderna ibland inte vet vad de verkligen vill ha? 

 

Absolut, framförallt är det en massa detaljnivåer de kanske inte vet. Eller att de vet 

detaljnivåerna men inte har tänkt igenom effektmålen, varför gör man det här? Är det för att 

användarna klagar eller för att produkten är för dyr att underhålla, eller att man behöver ny 

funktionalitet och så vidare. 

 

Följer ni upp och mäter kvalitet? 

 

Ja, i varje sprint gör vi det. 
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Och det är genom sprintarna ni samlar feedbacken? 

 

Ja, det är enda sättet. Via sprintarna varje månad och via dialog med kunden försöker vi hela 

tiden få feedback på vårt arbete. Dialogen med kunderna är ju åtminstone i slutet av varje 

sprint när man har en del, demo, av produkten. Sen har vi separata möten där man pratar om 

produkten eller ibland har vi möten där man inte alls pratar om produkten utan där man bara 

sitter och pratar om allmänna grejer för att skapa förtroende för att kunden kanske ska öppna 

upp sig mer. Relationsbyggandet och att se att produkterna gör det som man vill att de ska 

göra. Relationsbyggandet gör ju att man får en bra bild av vad det är kunden vill ha och det 

väl just det här att kunden kanske inte vet alla detaljer och inte vet vad som är möjligt att 

bygga. Så då kan det vara så att i dialog med kunden så säger kunden okej skulle man kunna 

göra det här så att systemet inte behöver tas ner så ofta, för det skulle hjälpa väldigt mycket 

men detta har de inte nämnt som ett krav exempelvis. Och detta kommer man ju fram till 

genom att bara träffas och prata om vad som helst bara bygga upp relationen. 

 

Har de agila metoderna hjälpt er att uppnå kvalitet? 

 

Ja, men stryk det där ordet kvalitet för det är så himla dumt. Om man ska skapa rätt produkt 

och en god kundrelation så är agila metoder jättebra. Men om det bara gäller att få fram en 

felfri produkt så skulle jag säga att vattenfall är precis lika bra om inte till och med bättre än 

agilt. Då har du definierat produkten från början, vi ska bygga den här båten och den ska vara 

exakt så här stor och så vidare. 

 

Hur ser ni till att kontinuerligt förbättras? 

 

Genom löpande avstämningar med olika teams, helt enkelt. Dialog är kärnan i det hela. Och 

det är just det här dialogen, alltså det ska inte vara så att man inte alls har en plan man kanske 

snarare har en vision och milstenar men att man tror att man får fram mest information med 

dialog och det är också väldigt viktigt för att om man ska skriva mycket dokument ger en 

overhead för man vet inte vilka dokument kunderna faktiskt kommer att läsa för man har 

skrivit brett. Allting som de kan tänka sig vilja läsa skriver man ner för man vet inte exakt 

vad det är de vill läsa. Men om du för en dialog så får du ju bättre information om vad det är 

exakt de skulle vilja veta och läsa och är intresserade av. Jag skulle säga att alla som har 

jobbat länge ihop glider mot det agila hållet. Om man har jobbat i 20 år tillsammans vet man 
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nästan direkt vad den andra ska svara. Så alla blir nästan agila efter ett tag. Tidigare har det 

agila ansetts slarvigt och oprofessionellt men nu har det setts som en officiell metod. 

 

Det handlar alltså mycket om att man försöker vara flexibel för att hela tiden kunna ändra 

sig efter marknadens och kundens krav, då marknaden förändras och även kunderna inte 

alltid vet exakt vad dem vill ha? 

 

Ja, absolut. Det handlar mycket om att man ska kunna planera om väldigt ofta också. 

 

Det här med anpassningen, hur gör man på bästa sätt? 

 

Jag skulle säga att man behöver vara väldigt teoretisk för att veta vad de olika modellerna har 

för styrkor och svagheter. Ju mer teoretisk bakgrund du har, ju mer erfarenheten du har desto 

lättare är det att värdera olika förändringar och se att den här metoden skulle passa bra här 

exempelvis. Man behöver helt enkelt vara påläst gärna kanske ha en form av utbildning helt 

enkelt. 

 

Känner du att du vill tillägga något som du tycker vi har glömt att fråga? 

 

Nej, vi har tagit upp kärnan i det egentligen. Jag kanske också kan säga att anpassningen då, 

eftersom att det är den som är intressant, bygger både på erfarenhet från tidigare projekt och 

så vidare och de bygger också på teorier då alltså studier och annat. Och så gör man 

anpassningar iterativt, exempelvis vårt samarbete med Norge har varit en väldigt iterativ 

process. Att hitta något som man tycker är en bra nivå då. Egentligen ska alla anpassningar 

leda fram till någon nytta, och man värderar då vems nytta. En andra intressant sak är en 

portfoliomanager, alltså den som är ansvarig för att monitorera alla projekt som finns i 

organisationen, en del har och en del har inte då. Den personen ska i princip följa upp alla 

projekt i organisationen, vilka går bra vilka går dåligt, varför har vi dessa projekt, vad ska de 

vara bra för och så vidare. Så det kan man ju säga är en Scrum master på corporate nivå. En 

Scrum master kan ju kolla i sprinten, vad gör vi, är det något vi ska plocka bort, vad ska vi 

lägga till, vad går bra, vad går dåligt. En portfoliomanager gör samma sak fast på 

företagsnivå, så att egentligen använder man det här även fast man kanske inte uttalar att man 

gör det. Men det är liksom lite best practice. Och det är som så att best practice, nu när det 

inte finns något framework som egentligen stödjer det utan det är just en anpassning, då 
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kallar man det för best practice, Vi vet inte riktigt varför vi gör det här men det funkar. Det 

driver på det här med att förändringar som du säger då att de kan komma väldigt fort och ett 

tips där då är att studera lite grann Tesla, där har dem en hel fabrik som är utvecklade enligt 

Scrum, de har sju Scrum fabriker i den stora fabriken. De här fabrikerna bygger bilar och om 

någon av fabrikerna hittar ett fel exempelvis eller om de har hittat något nytt, så betyder det 

att de kan göra förändringar i nästa bil direkt, vilket gör att de får ut saker snabbare än 

konkurrenterna. 

 

Du ansvarar ju för ett stort agilt projekt. Enligt vissa studier är agila metoder bättre lämpad 

för små projekt och team. 

 

Tvärtom, eller jag skulle snarare säga att det är skalbart. Det är jättebra för små team, men det 

är hur skalbart som helst. Det är just exemplet med portfoliomanager som jag pratade om 

tidigare, högsta företagsledningen så kör de enligt någon form av Scrum princip och då är det 

ofta att de har avstämning per kvartal eller varje år, ska vi lägga ner ett projekt, ska vi starta 

upp ett projekt och det är egentligen Scrum liknande, att man värderar och så vidare. Man 

skulle kunna tänka sig att man startar upp ett projekt och så kör man det tills de är klara. Men 

man har ju faktiskt möjligheten att lägga till projekt ta bort projekt under året och värdera 

projektets nytta under hela livscykeln, och det är lite grann scrum tänk, att man omplanerar, 

förändrar, omvärderar och så vidare. 
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Bilaga 5: Intervju med P4 

Det jag säger här är inte Digitalist åsikter eller något liknande utan det är jag som 

projektledare här. Så det jag uppfattar kanske inte stämmer överens med min arbetsgivares 

uppfattning, så det kan finnas en skillnad, och jag ville bara säga det. 

 

Självklart, det förstår vi. Kan du berätta om din roll i projektet? 

 

Absolut. Jag är anställd som projektledare och rollen som projektledare innebär att man 

arbetar med en kundansvarig som alltså är säljare. Man har det yttersta ansvaret för kunden 

och dess affär med budget. Och jag är en projektledare som har ett team med mig och teamet 

består, eller kärnteamet består av utvecklare och just nu så jobbar jag med tre stycken 

utvecklare och för några veckor sen var vi fem stycken. Så det varierar lite grann och beror 

mycket på vilket projekt eller vilken kund det är. Portföljen ändrar sig också. Och min roll är 

att så fort säljaren har sålt in ett projekt så tar jag vid och försöker driva det vidare med 

kravställning och alla andra processer som finns innan utvecklingen drar igång och vi kan 

leverera något. Så det är jag som är språkröret mellan kund och team. Och team organiserar 

vi i cirklar kan vi säga. Vi har teamet med utvecklare och det kan vara flera stycken. Säg att 

det är tre stycken i det här fallet, sen har vi folk med olika kompetenser runt omkring. Det 

kan vara design, där vi kanske med ena kunden arbetar med den designen och med den 

kunden arbetar med den designen. Sen har vi förvaltning, och då är ju det allt som har med 

hårdvaran och server att göra. Sen finns det Google analytics och mer allt som har med 

spårning och trackning och så vidare att göra. 

 

Så de här är alltså olika team runt omkring ditt team som ni jobbar med? 

 

Precis, och de i design teamen har ju dem sin egna cirkel och vi är knutna till någon av de. 

Det hade ju varit bäst om varje team hade sin egna designer men vi har inte tillräckligt med 

designers så alla team kan inte ha en egen. Så då måste designers jobba med olika team och 

olika kunder. Hade också varit bra om alla team hade en varsin Google analytics expert men 

som sagt vi har inte tillräckligt många och därför måste de jobba med olika team och olika 

kunder. Vi ser potential att växa allt eftersom att vi får fler kunder eller större kunder eller 

kunderna ändrar behov eller vart de befinner sig i resan. Förvaltning är också en stor del, för 

det som händer är att, om vi säger att man börjar på noll och sen så utvecklar man en del, vart 
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ska den ligga sen då, vilken server ska den bo hos då, vilka säkerhetsuppdateringar ska den ha 

och så vidare. Och då måste den ju bo någonstans och då oftast är det förvaltningen som tar 

hand om den. Mitt lilla team består utav jag och mina utvecklare. Säljarna är också ett team, 

och då kan dem exempelvis komma till mig och mitt team och säga vi ser att ni har en lucka i 

schemat här, skulle ni kunna fixa ett litet projekt för mig. Så inget är hugget i sten direkt. 

 

Varför väljer man att jobba med agila metoder? 

 

Det finns många svar på det. Antingen är man nyfiken och vill jobba med något nytt då man 

alltid har jobbat med vattenfallsmetoden. Eller så känner man att vattenfallsmetoden inte är så 

framgångsrik och man vill testa detta. Eller så har man inte arbetet så strukturerat alls och 

tycker att detta passar bra. Eller så är man inbiten agilista som vi på Digitalist kallar oss 

själva. 

 

Hade ni god kunskap om agila metoder? 

 

Alla här på Digitalist har gått någon form av agil utbildning. De flesta utvecklare är scrum-

masters. De flesta projektledarna har gått olika agila utbildningar. Kunskapen är god, men 

man kan aldrig säga att man är fullärd. Man springer alltid på olika scenarion och så vidare. 

Man lär sig alltid nytt. Vi brukar säga att vi inte endast arbetar agilt utan att vi är agila. Vi 

agerar i en komplex värld som är i ständig förändring, och vår relation med kunden styr 

affären. Det betyder att om kunderna ser ett behov som vi kan uppfylla eller om vi själva i 

teamet ser ett behov som vi kan uppfylla så försöker vi naturligtvis fixa det. Utvecklarna 

kanske själva ser att en sajt saknar en funktion som hade varit superbra för kunden då kan vi 

själva komma med förslag om en eventuell lösning på problemet till kunden. Och detta 

bygger på att man har en bra relation med kunden som ingår i teamet. Normalt sätt brukar 

man säga att man har ett jätteprojekt men vi försöker göra så att vi har små saker att göra hela 

tiden istället. De flesta vill antingen göra något nytt med oss eller att vi tar över från någon 

annan eller bygger på det de redan har och gör något av det. Varenda kund och projekt är ju 

olika. Om man säger att något nytt ska tas fram, då brukar vi prata om att det finns en 

discovery fas, en designer fas, en delivery fas och en drive fas och drive är då förvaltningen. I 

discovery måste man ha insikt och effektmål och en förståelse för de tekniska 

förutsättningarna etc. Sen för att kunna leverera något så måste man ha en förståelse för hur 

designen ska se ut och då pratar jag inte om färg och form utan den bakomliggande 
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arkitekturen i saker. Vi brukar säga att outtalade förväntningar är orsaken till alla brustna 

hjärtan. Så talar man inte om för oss att man vill ha den och den funktionen, så är det svårt för 

oss att veta om det. Så ju mer dialog och kommunikation man kan ha så tidigt som möjligt 

desto bättre. 

 

Menar du kommunikation med kunden då? 

 

Med kund men även internt såklart. Sen har vi olika hjälpmedel för att vi ska kunna förstå 

kunden, vi har corporation workshops, och vi brukar ha kickoff, vi praoar hos varandra, vi 

brukar sitta och jobba hos kund och även kunden brukar sitta här hos oss och jobba här med 

sitt dagliga jobb och så vidare. För att få feedbacken. Vi behöver prata ihop oss med kunden, 

se jaha det där är bra, det där är mindre bra. Sen kan man också säga så att kunden får en del 

av varan och kan jobba med den. Kunden behöver alltså inte vänta tills hela varan är färdig 

det vill säga. Sen finns det flera sätt att göra detta på. Det vi jobbar med mest som ett verktyg 

är Jira. Men innan man har kommit fram till Jira måste man ha gjort klart en kravning, man 

måste veta exakt vad som ingår i detta, man måste också veta en prioritering, vad är högst 

prioriterat och vad är lägre prioriterat. 

 

Används agila metoder i hela organisationen i samtliga projekt? 

 

Ja, till och med när vi har interna processer. Exempel när vi bytte namn på företaget, köptes 

upp, blev det ju en process som behandlades agilt. 

 

Ja, det fanns information om det, Wunderkraut, på hemsidan. 

 

Ja, vi har blivit uppköpta. För ett år sedan köpte de upp just den här delen av Wunderkraut i 

Sverige. Ett finskt företag som heter Digitalist gjorde köpet. Vi har inte märkt så mycket av 

bytet än. Det vi tror att våra kunder gillar och varför de väljer oss är att vi tror de gillar att vi 

har den här agila mentaliteten, och att vi jobbar med drupal. Drupal är lite speciellt. De ägs 

inte av någon utan drupal är gratis och drivs av en community och våra utvecklare är det 

communityt. Inte alla än men snart har alla bidragit med en kod för att göra drupal bättre. 

Vilket betyder att vi är väldigt kvalificerade och insatta i just den produkt som vi säljer, 

egentligen inget vi säljer eftersom det är gratis. Så det är även ett av våra huvudargument. 

Välj oss det är gratis. Det är bara själva utvecklingen som kostar, så det är en stor fördel. Vi 
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vill helst ha en produktägare. En produktägare är den här sparringpartnern på andra sidan som 

ingår i teamet. En produktägaren är den som vet mest om vad det är vi ska göra. Det är ju 

någon ute hos kund som är produktägare. Den enskilt viktigaste personen för projektet. För 

om man inte har någon som säger du ska göra det här, vi förväntar oss det här och så vidare, 

då har man ingen att göra något för. Så ju bättre produktägare man är desto bättre produkt får 

man, alltså bättre leverans kan vi göra. Och självklart är vi med och stöter upp i hela den 

processen och hjälper till med förslag och så vidare till produktägaren. Styrgrupp är mest till 

för att oftast är det inte produktägaren som har de yttersta budgetansvaret utan det har nog 

förmodligen en chef. Så här talar man om övergripande saker, exempelvis vision för hela 

företaget och så vidare. 

 

Vilka agila metoder använder ni er utav? 

 

Det är inte så att man säger, nu ska vi jobba enligt denna metod. Man försöker i gruppen 

komma fram till att man väljer de verktygen eller modellerna eller metoderna som passar 

bäst. Det är väldigt fritt. Men oftast kan jag ändå säga att det blir Scrum eller Kanban eller 

kanske till och med en blandning av de båda där man plockar russinen ur kakan och tar det 

som man tycker passar bäst till projektet. 

 

Så ni anpassar metoderna? 

 

Ja, det är projekt för projekt, använder vi den metoden som passar bäst. Och hur man kommer 

fram till vad som är bäst är genom att iterera. Till och med kan vi inte ens säga att vi alltid 

kör på ett sätt med samma kund utan det beror verkligen på alltså man måste kunna anpassa 

till kundens behov och kundens krav och projektet. Och det är något man sätter upp reglerna 

för i början. 

 

Vilka delar av metoderna använder ni? Det brukar oftast vara så att man väljer specifika 

delar ur de olika metoderna verkar det som? 

 

Ja, exakt. Vi väljer de som passar in för oss. Och på dessa stand-ups vill vi hemskt gärna ha 

kunden med oss också. Allt som krävs är uppkoppling till nätet egentligen eller bara genom 

att de finns med på telefon. Viktigt att vi kan föra dialogen bara. I bästa fall så säger ju 

kunden direkt på mötet exempelvis oj juste du saknar vilken specifik blå färg, jag menar ju 
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himmelsblå och då har man ju svaret direkt. Det är det som är så himla bra med dessa möten 

att man kan få svar direkt och lösa eventuella problem, istället för att tänka att nästa möte är 

om tre veckor och då får vi samla på oss frågorna och vänta på mötet. Det gillar vi inte utan 

vi vill ha svar på en gång. Oftast jobbar vi även i sprintar, och dessa sprintar varierar i längd 

från varje team. Vi anpassar dem efter kunden och hur stora projekten är. I vårt team brukar 

vi har två till tre veckors sprintar, och ibland är det full fart ibland är det halvfart. Om det är 

halvfart så betyder det att man har jobbat 50 procent alltså fyra timmar per dag ungefär, i 

oftast en längre period då. Det kan vara så att kunden inte hinner med och testa i den 

utsträckning som vi vill jobba, exempelvis om vi har tre stycken utvecklare som sitter åtta 

timmar per dag och jobbar med detta, det blir då väldigt högt tempo och en massa tickets att 

testa och godkänna och det är inte alla som hinner med detta tempo för de kan ha andra grejer 

att göra, andra möten att sitta i och så vidare. Så det är inte alltid kunden hinner med så då 

försöker vi anpassa oss så mycket som möjligt till det arbetstempo kunden kräver. Ibland kan 

kunden ha en hård deadline. Det kan vara så att de måste ha klart arbetet inom några månader 

eller liknanden, ja men då får vi anpassa oss efter det och lägga upp arbetet på ett annat sätt. 

Men efter varje sån här sprint som vi har haft så brukar vi ha en retrospektiv. Det är för att 

veta vad vi gjorde bra den här gången, och då går vi igenom allt som gick bra, från stand-up 

möten till teamkänslan, och vad vi kan göra bättre, och vad vi vill göra bättre. Sen får man 

prioritera och ta in det i nästa process. Dessa gör man självklart med kunden för att få 

kundens syn på detta också. Sen har vi ju egna team retrospektiv och de har vi varje vecka för 

att själva kunna se vad som går bra och mindre bra i teamet. Exempelvis var kritiken för 

några veckor sen du är aldrig här, och då var det för att jag var med en annan kund hela den 

veckan, och det är ju klart att det inte är bra, för då får de svårt att få tag på mig. Då får man 

se till att man gör en annan prioritering. Vi har alltid demo. På demot ska det egentligen vara 

en no brainer. Den ska vara självklart för kunden har ju varit med och testat. Demot går till 

för att visa att så här ser helheten ut, för ibland kanske kunden bara har testat små delar, och 

nu ska de få testa helheten av det man kommit fram till. Hur stor ska en sprint vara då? Det 

måste man ha hyfsat koll på då. För något man aldrig kommer ifrån är att det alltid finns tid 

och de alltid finns budget. Och helst ska man klara både tid och budgeten, det är inte alltid 

självklart att man gör det. Därför är det viktigt att man gör saker i små bitar så att man fort 

kan säga oj den här biten som såg så liten ut, när man började skrapa på ytan betyder det att 

det kommer upp tre nya bitar, vilka ska vi då ta bort. Så att vi fortfarande kan hålla oss inom 

budget och tid. Och detta hjälper Jira oss med väldigt bra. Teamen ska vara crossfunctional, 

vi har kunden, vi har utvecklare, vi har arkitekter, vi har designers, testare, vi har analys och 
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vi har en produktägare och vi har en scrum-master. Och scrum-masterns roll är att se till så att 

formalia runt allt funkar. Jag som projektledare ser till att folk är här, folk mår bra, kunden 

vet vad vi gör, funkar som mellanhand mellan kund och team och så vidare. Scrum-mastern 

ser till att puffa på sina medarbetare i teamet, exempelvis jag ser att du är klar med den här 

ticketen, varför har du inte flyttat den vidare. Såna små saker. 

 

Så ni har både en projektledare och en scrum-master? 

 

Ja, precis. Scrum-mastern skulle kunna vara projektledare, men det är en roll som vem som 

helst kan ta på sig den hatten men då gäller det att man är tydlig med det. Så tydlighet och 

kommunikation är viktigt. 

 

Använder ni då både Scrum och Kanban? 

 

Ja ibland, men alltså inte riktigt ändå. Alla team jobbar lite olika beroende på projektet man 

jobbar med. Men vi använder burndown chart, och burn up och vi har alla möjliga 

mätverktyg. Man kan mäta på alla olika sätt. 

 

Men det beror alltså på, exempelvis i ett projekt kanske ni behöver en kanban-tavla och 

använda er av Scrum och i ett annat kanske ni inte alls behöver det? 

 

Ja, precis! Det finns till och med projekt där vi sätter upp Jira och sen bara släpper vi lös 

ändå. Det beror lite på storleken av projektet och hur säkra utvecklarna är. Hur mycket man 

måste hålla varandra i handen och hur mycket man litar på varandra och så vidare. Jira är 

oslagbart när det gäller att hålla koll. Som projektledare älskar man Jira, men som utvecklar 

tycker man ja, det är ännu en administrativ grej att göra. Så det är balansgrej det där, hur 

mycket man ska pusha och så vidare. 

 

Jira är en sorts spec då eller? 

 

Ja, precis. Vi har en backlog och här ligger det saker som inte är utvecklade ännu. Här finns 

även prioriteringslistan också. Högst upp ligger det som är högst prioriterat och så jobbar 

man sig neråt. De är också uppdelade i olika kategorier. Det kan vara buggar, en enkel 

uppgift eller en större task. Sen när man går in och arbetar med det här så har vi en sida som 
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kallas att göra. Där finns pending, rejected, in progress, ready for stage deploy, design 

verification, test, client test och sen när vi har kommit så långt för klienten att testa då blir det 

en annan vy utav den här Jira som tar vid. Så kunden behöver inte se de tidigare stegen utan 

de kan bara bry sig om okej, vad har jag för uppgift idag, vad ska ja testa och godkänna. Men 

de får naturligtvis vara inne och titta på vad vi jobbar med idag, vad som ska göra senare och 

vad det är som ligger och väntar på besked. Det kunden sen gör är att den går in och läser vad 

det är de ska testa för något. Sen säger de accepted eller rejected eller pending, för de kanske 

tycker att något är oklart och som dem vill ha svar på, eller tvärtom för oss, exempelvis ni sa 

att det här var rejected men vi förstår inte riktigt varför och skulle vilja ha svar på det. Så det 

här är som en slags ping pong match man vill skjuta allting framåt, så allt hamnar på done. 

Just det här projektet har alla hamnat på on hold. Vi har gjort utvecklingen men kunden sa 

stopp. Vi har inte hunnit göra färdigt release just nu så då får de stanna på on hold. Även 

detta händer och det är helt naturligt. I de flesta fall så kör man igenom detta ganska fort. När 

det är done så klickar man på knappen så involveras alla igen och sen då ut med de i 

marknaden så det blir publikt. Så på de sättet är Jira fantastiskt, att man verkligen ser vad som 

är på gång, och vad vi har att göra. Men vägen dit att kunna skriva alla dessa ticketsen, om vi 

tittar på denna backlogen. Exempelvis som denna som säger, när man har gjort ett quiz så ska 

man få en bild på tummen upp. Då vet utvecklaren okej, det är så och så jag ska göra. Nu 

finns det en demo för kunden att läsa och testa. Så då går kunden till den här adressen på 

webben och när de genomför quizen så ska en tumme upp komma fram. Så det blir som en 

arbetsorder eller en arbetsgång på vad det är som ska hända. Så detta är ett av verktygen som 

vi använder, alltså Jira. Och Jira använder vi i deliver fasen, när vi håller på och utvecklar 

saker. Och det är den som kallas för the product backlog. Så den har en prioriterad lista av 

alla kraven. Den ägs utav kunden. Vi kan inte gå in och ändra ordning på den här utan det är 

kundens uppgift att lägga upp prioriteringar så vi ser vad som ska göras. Det är en ständig 

dialog vi för. Vi har en gemensam definition av done, så vi vet när saker är klara. De ska vara 

estimerade. Det betyder att man vet i tid och komplexitet hur svår en uppgift att vara. Man 

gör en estimering av hur stort arbetet är, man uppskattar tiden med mera. Om arbetet blir mer 

komplicerad kan det kräva mer resurser också. Vi arbetar med levande dokument och vi 

uppdaterar allting hela tiden. Och det här med backlogen då, den ska vara detaljerad och den 

ska vara med bästa prioritering först och vi ska alltid veta vad det är som levereras och det 

här med iterationer är att vi gör små cirklar av jobb hela tiden och försöker bygga på. Alltså 

vi försöker hela tiden komma fram till det bästa av varan vi ska leverera. Så det som menas 

med cirklar är att vi testar en grej, man får feedback från kund och inom teamet och så vidare, 
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okej det funkar inte, vi testar något annat, okej det här funka bättre, och så itererar man sig 

fram sådär. Varje dag så träffas jag och teamet. Vi börjar alltid dagen med ett stand-up möte 

där vi går igenom vad varje teammedlem gjorde dagen innan och vad som gick bra och dåligt 

och vad man räknar med att hinna göra under dagen, och även om det finns något som 

hindrar teammedlemmen att göra det de ska göra under dagen. Då kanske han eller hon säger, 

ja det står att den ska vara blå men det står inte specificerat vilken blå, så detta hindrar mig 

för jag kan inte leverera denna till kunden om jag inte vet exakt vilken blå färg de vill ha. Och 

då är det mitt jobb att som projektledare ta reda på detta genom att kontakta kunden eller 

design teamet och sen återkopplar jag och då kan utvecklaren i mitt team göra sitt jobb. Så på 

vårt möte på morgonen ställer vi frågorna, vad gjorde du igår, vad gör du idag och vad 

hindrar dig. På detta sätt vet man vad alla ska göra, och så kan alla fortsätta med sitt jobb och 

så har man avstämningar under tiden. Nu råkar mitt team vara helt distribuerad, de sitter på 

olika platser just nu. 

 

Det här upplägget speciellt med frågor på morgonen är väldigt scrum-likt? 

 

Ja, precis. Vi försöker följa Scrum så mycket som möjligt, men det går inte alltid då vi kanske 

inte har alla förutsättningar och så vidare. Men vi försöker att plocka russinen ur kakan om 

man säger så. 

 

Men Jira, kan det liknas med Kanban eller? 

 

Jira är Kanban. Man kan sätta upp Jira på olika sätt bara men den funkar på samma sätt som 

en kanban-tavla då. Vi kan titta på en riktig kanban-tavla här. Live använder den, och de har 

kanban-tavlan bakom sin kalender. Så det första man ser är ju då denna kanban-tavla i deras 

kalender. Live och Obs är team som jobbar med förvaltningen. Så att egentligen är vi som två 

lag i samma liga, vi är inte konkurrenter men vi gör olika grejer bara. Vi i mitt team är ett 

utvecklingsteam, vi kör nyutveckling. Live och Obs har förvaltningen av akuta grejer, 

exempelvis den här funktionen funkar inte när man trycker på den, vad har hänt. Då går detta 

över till Live och Obs. De är mer snabba puckar och heta åtgärder på en gång. Men vill man 

exempel att en release ska släppas på en produktionsdeploy hos en kund och då bokar man in 

det så man vet vad man ska göra. Och på deras backlog som är jättestor har de också en 

kanban-board som är lite enklare, det är inte lika många swimlanes det vill säga. 
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Enklare än den ni jobbar med alltså eller den du nämnde tidigare? 

 

Precis. Här kan man filtrera och så vidare på olika teammedlemmar. De har uppgifter att göra 

på just denna kanban-tavla. De ska uppgradera en box verkar det som, en box kopierar man 

sen bygger man nytt ifrån den och nu verkar det som att den behövde uppgraderas. Det kan 

vara en säkerhetsåtgärd eller liknande. Så den har ju in progress, pending, on pre pro, och 

done. Vi har sprintar och så har vi kraven. Och oftast kan man i den här backlogen då dela in, 

så att man redan i början av planeringen, vet att kunden vill ha x budget, man vill göra, det 

behöver inte vara kravspecad redan vad det är de vill att vi ska göra nästa år men gärna en idé 

så man vet på ett ungefär. 

 

Vilka fördelar eller möjligheter finns det med agila metoder? 

 

Beror lite på. Fördelen är oftast att ledtiden är kortare. I traditionellt vattenfall så är det mer 

att var sak har sin plats. Man gör en del sen lämnar man över till en annan och då har man 

inte med grejen att göra längre. Med agila metoder är det så att alla följer med på hela resan. 

Alla involverade får säga sitt. Det är crossfunctional. Det är inte rätt eller fel utan det är bästa 

möjliga. Man diskuterar och jämkar hela tiden. När man börjar ett projekt i 

vattenfallsmetoden så vet man inte så mycket om själva projektet, men ändå ska man ta 

jättemånga beslut med den lilla kunskapen man har. Kunskapen och förståelsen ökar utefter 

tiden men det är i början man tar alla beslut. Så när man väl har fått all kunskap och förståelse 

så upptäcker man att besluten man tog inte är de bästa, de stämmer inte längre med det man 

egentligen behöver. Så det man försöker göra när man använder agila metoder är att man vill 

ta beslut i samma grad som kunskapen man har. Vi vet så här mycket, ja men då tar vi beslut 

så här mycket. Och sen utvärderar man, var det bra, då kanske man kommer fram till att man 

nu vet ännu mer, då tar man ännu mer beslut. Och så bygger man på genom hela projektet 

med mer kunskap och mer beslut. 

 

Man tar alltså till vara på de lärdomar som man får genom hela resan? 

 

Precis. Man slipper ha den här kraschen. Det är fördelen. Många snabba små beslut. Vi 

brukar säga att man ska fail fast, man ska göra fel fort och tidigt, för det är enda sättet att 

kunna göra något bättre. 
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Då vill man alltså hitta fel löpande i processen? Det blir som ett kvitto på att man kan göra 

bättre ifrån sig? 

 

Precis. Vi har ju ingen hierarki eller någon som är bättre än någon annan. Men den vi tycker 

bäst om är testaren påpekar det som är fel, tidigt. Utan test så vet vi inte hur varan är. 

 

Finns det några nackdelar eller begränsningar med agila metoder? 

 

En nackdel är ju att man måste ha någon som är engagerad. Detta gör att jobbet hela tiden 

flyter på. För blir det på annat sätt alltså någon som ej är engagerad så kommer man få dåliga 

ledtider, alltså det vi egentligen vill komma bort ifrån. 

 

Hur definierar ni kvalitet och följer upp det? 

 

Det är genom sprintarna, alltså när vi får feedback från kund om vad kunden tycker om vårt 

jobb hittills och kundens krav. Samt även retrospektiven alltså att vi hela tiden försöker samla 

på oss feedback och så vidare. Man måste ju även anpassa sig efter tiden och budgeten och så 

vidare och försöka få bästa möjliga kvalitet på produkten. Man kommer överens om det 

innan. Sen har vi ju stenhårda krav på kvalitet internt. Om vi gör något dåligt så kommer 

kunden inte tillbaka. Så om vi säger att vi har testat och godkänt en grej som vi utvecklat då 

ska det vara testat och godkänt. Kunden ska inte behöva komma tillbaka och säga att man har 

testat produkten men att den inte funkar och så vidare. Man måste då ha definierat för kunden 

vilka funktioner som ska funka. Detta ska vara klart innan man levererar, annars funkar det 

inte. 

 

Hur pass involverad är kunden i projektet? 

 

Kunden är väldigt involverad. Vi vill kunna ha så bra kommunikation som möjligt med 

kunden. Som jag nämnde innan är de också med på våra morgonmöten och så vidare och 

ibland sitter de här på kontoret och jobbar och vi sitter på deras kontor och jobbar. Detta för 

att direkt kunna nå varandra och vara tillgänglig för varandra om det dyker upp frågor och så 

vidare. Kärnan i det hela är dialogen och kommunikation. 
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Hur följer ni upp projekten? 

 

Det finns budgetuppföljningar, estimatuppföljningar. Vi har olika sätt att estimera saker. 

Oftast så använder vi en skala en, två, tre, sju, tolv. En tolv är stor så den kan man inte göra 

på en dag själv utan den måste brytas ner i flera tickets. En etta kan man göra själv utan att 

fråga någon ens och den kan man göra nästan på en halv dag. Det gäller att man har 

specificerat det för varje team man jobbat med och även för kunden. 

 

Har ni en projektmodell eller mall? 

 

Den varierar. Kunderna kan vara organiserade på olika sätt. Ibland kanske de har en 

marknadsavdelning och kanske en förvaltningsavdelning. Ibland kanske de har en 

underavdelning till marknad som heter för webb. Här kanske man kan få dem att vara med 

och iterera väldigt mycket. Men så fort man kommer till förvaltning då kanske det handlar 

om ett kundsystem. Där man har en superuser och en massa kundcenter som sitter överallt 

och om man kör samma process med förvaltning då kan man inte iterera på samma sätt. Det 

är enklare i marknadsavdelningen än i förvaltningen där man måste försöka anpassa sig. 

 

Hjälper de agila metoderna er att uppnå utsatta mål för kvalitet? 

 

Den hjälper oss att definiera vad kvalitet är från början. Det är iterationerna i början som ger 

oss så bra feedback som möjligt så vi sen förstår vad det är exakt vi ska göra, hur det ska se ut 

och så vidare. Vad kvalitet är för oss kanske är säkerhet i ett fall, det ska inte gå att hacka och 

så vidare. Men kunden kanske säger att de struntar i att bli hackade. De kanske inte bryr sig 

om det. Vi kan ju ge förslaget om att man inte bör göra så men om kunden beställer det så 

kan vi inte göra så mycket mer än att ge förslaget om vad vi tycker är kvalitet. 

 

Hur ser ni till att kontinuerligt förbättras? 

 

Vi skickas på alla möjliga utbildningar, för att få så mycket kunskap som möjligt och hela 

tiden lära oss mer och förbättras. Sen har vi våra team retrospektiv, kund retrospektiv, projekt 

retrospektiv. Och hos oss ska man aldrig vara rädd för att lyfta fram det som är bra, mindre 

bra och det som vi kan jobba med och förbättra. Och jag blir inte förvånad om någon kollega 

kommer fram och vill att vi kör lite retrospektiv. Man ska vara öppen för det här. Oftast är det 
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de outtalade förväntningarna som gör att något skaver. Man måste tala om vilka 

förväntningar man har annars blir det sällan bra. 
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Bilaga 6: Intervju med P5 

*Namnet på organisationen har hållits anonymt och anges i texten som [organisationen] 

 

Kan du berätta om projektet och vad du har för roll? 

 

Min titel som jag är anställd som är it projektledare och även agil coach. Som it projektledare 

agerar jag just nu som scrum-master eller team leader i en grupp, som då inte är ett projekt 

alltså ett projekt som kommer att avslutas utan det finns i linjen som vi brukar säga, men det 

är ändå ett nytt team som vi har startat upp bara nu i slutet av våren. Och sen då som agile 

coach är min roll att stötta andra olika grupper och team och även utbilda inom agila metoder, 

arbetssätt och synsätt. Jag är inte direkt scrum-master. Det är därför jag säger scrum-

master/team leader. Vi vill jobba med ett agilt arbetssätt men vi har inte riktigt alla 

förutsättningar för det. Så det ser lite annorlunda ut. Men jag är den som är ansvarig för att 

coacha teamet att jobba mer agilt, och som ni kanske vet är det inte direkt svart eller vitt utan 

vi försöker se det mer som en skala. Okej, hur kan vi förbättra arbetssättet, hur kan vi bli 

snabbare och bättre, hur kan vi jobba mer med feedback till exempel. Sen vad det innebär är 

ju som sagt att coacha min grupp. Hur kan vi komma framåt snabbare, hur lägger vi upp det 

här för att få snabbare feedback. Men också att hålla retrospektiv, alltså återblickar, vad är det 

vi gör och hur kan vi utvecklas. Men det kan också vara mer frågor om till exempel resurser 

som jag har tillsammans med vår produktägare, för att säkra att vi har rätt kompetens i vårt 

team. 

 

Hur länge har du jobbat i organisationen? 

 

Jag har jobbat i gruppen sen i maj. Så det är en nystartad grupp. Eftersom att man ville ha ett 

tätare samarbete mellan affär och it, så det är uppdelat i olika enheter mellan it och affär, men 

man ser att man behöver kommunicera och bli mycket bättre på att arbeta tillsammans och 

det är också det som agila metoder går ut på, att inte se det dom olika saker utan att man vill 

ha olika kompetens i samma team för att hjälpa varandra och det funkar inte riktigt om vi 

bara har affärssidan som säger, det här ska vi producera och beställa från it. Utan vi vill ändra 

på det där och då kommer agila metoder in i bilden. 
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Har du tidigare erfarenhet av arbete med agila metoder? 

 

Jag har haft eget företag och då har vi jobbat agilt så mycket som möjligt, men då var det i en 

ganska liten skala jämfört med [organisationen], som är otroligt stort och även komplext. 

 

Hur stort är ditt team nu? 

 

Nu är vi sju personer, men vi samarbetar väldigt nära med andra team också, som i sig är 

många personer. Så det blir många att hålla reda på och samverka mellan. Det vi jobbar med 

är logistik, till exempel hur får man en vara hem till någon. Om du beställer en telefon på 

[organisationen].se, hur kommer den hem till dig, eller att du kan hämta den hos posten, och 

då kollar vi på lösningar angående, hur kan det gå snabbare, hur kan vi få till olika lösningar. 

Till exempel kan du hämta den på olika sätt. Kan den komma hela vägen till din dörr och så 

vidare. Och detta kräver olika it-system, så att det är där min roll som it projektledare blir 

viktig för det är mycket fokus på it delarna och att hålla koll på dessa. Det är inte bara ett 

system utan om du liksom ska få med hela kedjan så är det fem-sju olika it-system som är 

inblandade vilket betyder också att just nu på [organisationen] är vi uppdelade i silos. Vi 

jobbar liksom i komponenter, så att varje system har typ en grupp som jobbar med det, vilket 

betyder då om vi ska göra en snabbare leverans eller implementera något nytt så måste vi 

samarbeta med alla sju olika team. Så min grupp försöker ha ett övergripande ansvar över 

hela processen. 

 

När du säger processen, menar du då de här silosarna? 

 

Nej, då menar jag mer så här. Okej, från ide till kunden, hur går det till. Vi vill alltid ha ett 

kundfokus. Hur ser processen ut från att vi får en ide till att den implementeras och kunden 

får ta del av den. 

 

Kan du berätta kortfattat om projektet? 

 

Det är lite så som jag har varit inne på nu. Det handlar om hårdvara och logistik. Det är också 

det vårt team kallas för. Så det är helt enkelt, hur kan vi göra det lättare för våra kunder att få 

varor. Och då ser vi logistik som en fördel, alltså något som vi kan vara bättre på än våra 

konkurrenter på marknaden, och när våra kunder funderar vart ska jag köpa en ny mobil, och 
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då kanske man väljer det företaget som levererar mobilen snabbast. För oftast kanske det är 

så att ens mobil går sönder och man behöver en ny så fort som möjligt. Om man då kan få 

leverans inom exempelvis en timme då kanske man väljer [organisationen] på grund av att vi 

är snabbast. Det kanske känns lite sådär, logistik, men det har faktiskt blivit mycket mer 

viktig faktor på senaste tiden då vi också handlar mycket på nätet. 

 

Bara för att förtydliga, syftet med projektet är alltså, detta med att hur kan ni leverera så 

snabbt som möjligt, hur kan ni få kunden att bli mer nöjd? 

 

Just precis. Hur kan vi göra kunden mer nöjd. Hur kan vi leverera så snabbt som möjligt till 

kunden. Just nu jobbar vi med att få till 24 timmar leverans till alla i hela Sverige. Om man 

bor i Norrland just nu får man inte varan förräns 48 timmar eller kanske längre också. Och 

detta vill vi förbättra, och det handlar om alla varor vi har, vi vill förbättra allt, exempelvis 

kanske man sitter och tittar på tv och så slutar ens tv box att fungera och man måste då 

beställa en ny så snabbt och få den levererad så snabbt som möjligt för något viktigt går på tv. 

Så då skulle vilja snabba upp den processen, och göra alla våra kunder nöjda. Så det är ett 

exempel snabbare leveranser till Norrland. Men vi kollar också på alternativ till hur man kan 

hämta ut en vara i närmsta butik eller om man kan få den i alternativa vägar kan vi kanske 

använda drönare i framtiden, alltså att man försöker tänka utanför boxen och se hur logistik 

ser ut nu och även om fem-tio år, och hur vi ska göra för att vara i framkant, vi tävlar ju inte 

bara mot andra telekom företag utan även mot till exempel Amazon. När de kommer till 

Norden blir det en väldigt stor konkurrens, och de kan också tillhandahålla de varorna vi har. 

 

Varför väljer ni att använda agila metoder i projektet? 

 

Man har sett att det finns ett litet glapp då, mellan affär och it. Man har tidigare haft en 

beställare struktur alltså att de som jobbar på affär sidan exempelvis kommer på att det här 

skulle kunna vara till nytta för våra kunder, och så beställer funktionen till it. Men när man 

har det på det sättet då tappar man väldigt mycket fart och det går inte lika fort. Och det är 

väldigt svårt att veta om jag som beställare lämnar över ett dokument till dig som ska utföra 

det i vårt it-system och säger det här vill vi ha. Ja, men vad är det här för något, vad menar ni 

med det här, vad betyder det här, eller det här förstår jag inte, eller det här är inte ens en 

lösning som vi kan göra, eller så här borde vi lösa det istället, kan då den som ska utföra det i 

it-systemet tänka, och man tappar då liksom samverkan på det sättet. Man brukar säga att det 
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är som att kasta över en manual vid en mur och försöka fånga den på andra sidan och så har 

man inte ens tillgång till att fråga om det är något man undrar. Agila metoder är ett sätt för 

oss att komma närmare varandra och diskutera oss fram. Vi vill ha en agil kravhantering, 

samla all kompetens i rummet för att komma fram till den bästa möjliga utvecklingen och för 

att det ska gå snabbare och blir bättre kvalitet och ge mer värde för kunden. Så det är bland 

annat det vi har sett att agila metoder kan hjälpa oss med. Och det är inte bara i vårat projekt 

som man jobbar agilt utan det är i många andra delar i organisationen också. 

 

Hade ni god kunskap när ni valde att införa agila metoder? 

 

Eftersom att jag jobbar som agil coach, vilket kan ses som, vad ska man säga typ en 

expertroll eller coachande roll så har ju jag god insikt i det. Vi är sex agila coacher på 

[organisationen] Sverige, sen finns det även på koncernnivån ett par, som är till för att finnas 

lite mer ute i organisationen och stötta och coacha för hur vi ska kunna jobba med det här. 

Sen de som har varit i min grupp, har lite blandad kunskap och erfarenhet av agila metoder 

och de flesta har ingen erfarenhet alls av agilt arbetssätt. Men det är också därför jag finns här 

för att coacha och bygga upp och starta upp den här gruppen. 

 

Vilken eller vilka agila metoder använder ni i projektet? 

 

Vi är mycket inspirerade av Scrum, eftersom att det är en av de största agila metoderna. Men 

jag skulle inte säga att vi kör Scrum direkt, och det är för att vi inte har alla förutsättningar för 

att göra det, till exempel i Scrum säger man att man bara ska ha med utvecklare i teamet och 

det har inte vi för att våra utvecklare, som jag sa tidigare, sitter i olika komponent team, och 

de sitter inte här i kontoret utan vi har de outsourcade till Indien. Så vårt projekt och grupp är 

ju distribuerad, utspridd bland annat men vi är väldigt influerade av Scrum, det är en stor 

inspirationsmodell, men vi kör även med en kanban-tavla till exempel och har mer av ett 

Kanban flow, för att det passar oss bäst just nu. Med Kanban menar jag inte bara tavlan utan 

allt vad de innebär, kanbans principer, att kunna visualisera allt arbete och minska bottleneck 

och så. 
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Så ni har valt att anpassa Scrum och Kanban till ert projekt? 

 

Ja, det skulle jag säga. Sen så jobbar man just nu alltså hela [organisationen] Sverige med att 

få in agila metoder i verksamheten. Så det pågår ett arbete just nu där man vill se vilken eller 

vilka agila metoder som passar hela verksamheten, så att vi kan implementera det i hela 

organisationen, alla jobbar agilt på samma sätt och att det inte blir per team utan att, okej, på 

[organisationen] jobbar vi såhär och varför måste vi göra det, jo, för att på [organisationen] är 

vi så stora och så himla många så vi kan ha program alltså jättestora projekt som kan ha 20-

30 team och då måste man tänka till. Det är inte som att ha ett team vilket Scrum utgår ifrån 

utan då blir det helt enkelt ett skalat agilt arbetsätt och då tittar man lite på vad finns det för 

ramverk inom skalat agilt, och de största är safe eller less men [organisationen] kommer nog 

inte ta någon av de rakt av utan de kommer mer se, vad behöver vi, men att de kanske 

inspireras av de två ramverken. 

 

Så det finns en sån intention i [organisationen] nu, att man är på väg mot agila arbetssätt? 

 

Ja, vi har pratat mycket om att vi vill transformeras, på olika sätt. Dels är det att vi har många 

olika gamla system, system som vi har haft sen 60-talet. De funkar men de behöver bytas ut 

och moderniseras. Och i det här att byta ut något vill vi också förnya vårt arbetssätt, för att 

kunna vara snabba och liksom kunna agera på hur marknaden fungerar också, och hur våra 

kunder väljer och så vidare. Helt enkelt att kunna bli snabbare och mer flexibla och då har 

man tagit beslutet att man ska jobba mer kunddrivet och agilt. Så det beslutet har tagits nu på 

högsta lednings nivån i [organisationen] Sverige. Jag tycker det är väldigt spännande men det 

kommer vara en otroligt lång resa och kulturresa, en förändringsresa, eftersom att det handlar 

om människor. 

 

Finns det några andra metoder inom agila metoder som ni använder er utav förutom Scrum 

och Kanban? 

 

Andra metoder som vi också använder eller verktyg kanske man ska säga, är story mapping 

och impact mapping dessa är mer specifika verktyg som handlar mer om att se framåt och 

göra en planering, så de är inte riktigt en hel metod utan vi tar olika delar som verktyg också. 
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Har ni en mall som ni följer? 

 

Nja, det är lite så att man ska kunna jobba enligt vattenfall och man ska kunna jobba agilt. 

Beslutet om att hela [organisationen] Sverige ska jobba agilt kom inte förens i våras så det är 

fortfarande ganska nytt. Det har varit lite underifrån, alltså från it sidan förut, men nu kom 

beslutet från ledningens sida vilket är något positivt, eftersom att jag tror det behövs från 

båda delarna. Men just nu kallar vi inte projektmodellen för något speciellt och jag tror inte 

heller att man behöver kalla det något nytt när vi tar verktyg som redan finns. Men vi baseras 

ju jättemycket på, vad är de agila värderingarna, och där finns det ju redan nedskrivet liksom, 

och när vi har utbildningar så är det ju de agila värderingarna och de tolv principerna från det 

agila manifestet som är grunden i utbildningen det är liksom alltid basen. Du kan utvecklas 

och arbeta agilt bara om du fokuserar på dem och sen kommer metoderna som ett lager 

ovanpå och sen ytterligare kanske olika verktyg, om man exempelvis vill kolla på, ja men hur 

gör vi en bättre release planering? Ja men vi använder story mapping. Eller hur kan vi skapa 

större effektmål? Ja men då använder vi impact mapping. Så det är bara olika sätt att jobba 

på, precis som att du också kan hålla en retrospektiv på hundra olika sätt. 

 

Kan du berätta lite närmare hur ni använder metoderna? 

 

Ja men om jag tar de här story mapping, som är ett av verktygen. Där har vi oftast workshops 

som vi precis kört i vår grupp. Och då försöker vi träffas vilket är en utmaning eftersom att 

många i teamet inte sitter här. Men vi träffades fysiskt för två veckor sen i Göteborg och då 

hade vi en medarbetare från Indien, två från Estland, en från Göteborg, en från Norrköping, 

en från Örebro och så en härifrån. Så att bara få alla i samma rum är en utmaning. Men det är 

riktigt bra för det underlättar kommunikationen, och i det verktyget vill vi kunna få en 

överblick om vad är det vi vill göra, hur ser kundens process ut, kundresan, och sen mappar 

man upp helt enkelt vad det är vi behöver utveckla, vad måste vi göra? Om vi tittar på 

kundresan, kunden väntar på en leverans, vad händer nästa steg och så försöker man mappa 

upp det på en vägg. Och sen sätter man upp sina ideer och brainstormar, så det är ett verktyg, 

praktiskt alltså, att man har en workshop och försöker visualisera, vad det är vi behöver göra 

så att alla i gruppen har samma syn och pratar och diskuterar. Sen har vi retrospektiv. Just nu 

så har vi det en gång i månaden, just för att alla i vår grupp inte jobbar heltid. Annars skulle 

jag vilja ha det mer ofta. Vi jobbar inte i sprintar, utan vi jobbar mer enligt Kanban men vi 

har fortfarande retrospektiv. Och retrospektiv tycker jag är jättebra då det gör att man kan 
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sätta arbetssättet under lupp och se okej hur jobbar vi nu, vad behöver vi förbättra, vad funkar 

mindre bra och vad funkar bra. Men också att kunna ge direkt feedback till varandra direkt i 

gruppen, och när man har gjort det vid ett specifikt tillfälle är det sen lättare att ha en sån 

konversation utanför också, att man föder den kulturen. Vi vill ge feedback för att kunna 

förbättras. 

 

Skulle du kunna nämna några fördelar eller möjligheter med de här metoderna som ni 

använder er utav? 

 

De största fördelarna är ju att vi levererar rätt saker till våra kunder. Det vill säga om vi kan 

anamma en kultur av feedback blir det så att vi också vill ha feedback från kunder för att veta 

vad är det de vill ha? Vill de ha 24 timmar leverans eller vill de ha det på 15 minuter eller 

vart vill de kunna hämta ut sakerna? Så det handlar mycket om att fråga kunderna och om vi 

gör det så får vi ett resultat som faktiskt ger värde, istället för att bara tänka, ja det här är nog 

bra, och inte fråga kunden och utveckla något och sen ett år senare när man utvecklat klart så 

säger kunden men det här är ju inte det vi vill ha. Så det handlar mycket om att kunna komma 

närmare kunden och liksom att ha ett tätt samarbete. Så det är en stor fördel, att man faktiskt 

levererar rätt saker för att man hela tiden har en nära kundrelation. Man är nära kundens 

behov men det är också att man kan försöka leverera i små bitar. Levererar man i små bitar 

kan man få högre affärsvärde. Vet inte om ni har sett de här fyra olika diagrammen som 

pratar just om att om man levererar i små delar så kan man få högre värde, eftersom att 

kunden inte behöver vänta ända till slutet av produktionen. Säg att jag ska bygga något 

jättestort men istället för att leverera hela när den är helt klar levererar jag den i små bitar, då 

kan ju du som kund med fördel under tiden istället för att behöva vänta, använda varan och 

berätta vad man de tycker, då får kunden större värde och även affärsvärdet blir högre. Sen 

kan det ju bli mindre risk eftersom att vi har ständig dialog med kunderna och levererar i små 

delbitar vilket gör att vi minskar risken för att leverera något stort som sen visar sig vara helt 

fel. Kanske på grund av att marknaden har förändrats, och när vi väl leverera i små delar blir 

det så att vi får lättare respons och vi vill hela tiden få feedback. Så kundvärdet blir högre, 

affärsvärdet blir högre, det blir mindre risk, och vi blir snabbare för att det inte går lika 

långsamt att svänga det vill säga, till exempel traditionell projektmetodik säger, om ett år ska 

vi leverera det här. Då är det väldigt svårt att svänga, om vi redan har sagt att vi ska leverera 

detta och sen efter ett halvår inse, men det här är ju helt fel, och då kanske vi ändå måste 

bygga klart och det är ju helt onödigt. Så vi vill kunna stoppa och svänga om vi hittar något 
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som inte är bra och göra något annat för att leverera rätt och bra. Så att vara flexibel och 

kunna vara snabb och agera på marknaden efter kundernas behov. 

 

Vad är kvalitet för er och hur skulle ni definiera kvalitet? 

 

Bra fråga. Det första jag tänker på är ju att det beror på vad man gör. Till exempel om man 

utvecklar kod. Då vill man ha en kod och en viss arkitektur som är tillräckligt bra för att man 

ska slippa göra om det. Vi vill ha kvalitet, dels för att det vi programmerar ska hålla en hög 

nivå, vi vill kunna ta emot inte bara hundra kunder utan femhundratusen kunder. Det krävs ju 

att kvalitet är något som är hållbart, att ta liksom en stor mängd kunder, men att den också är 

stabil i arkitektur. Så kvalitet beror mycket på vad man jobbar med. Men det vi gör ska vara 

väldigt bra. Men man kan också prata om kvalitet i kravhantering alltså om man har tänkt på 

allt när man nu ska bygga en ny funktion, har man fått med alla aspekter, vad händer om 

kunden tänker på ett eller annat sätt, man måste hela tiden tänka på olika scenario, om det 

inte går som man tänkt eller om det blir fel som också kan vara en viss kvalitet, att utveckla 

det agila kravarbetet i rätt kvalitet så att man inte bara hafsar i väg något utan att man vet vad 

man är ute efter. 

 

Hjälper de agila metoderna och det agila arbetssättet er att uppnå kvalitet? 

 

Jag tycker det gör det. Dels för att de agila metoderna/arbetssättet gör så att vi för en konstant 

dialog med kunderna så att vi vet vad vi ska utveckla, och att det vi utvecklar då blir riktigt 

bra. Om vi inte frågar och inte pratar med kunderna vet vi då inte vad vi ska tillverka, och det 

vi tillverkar blir inte heller bra. Och att vi hela tiden jobbar med feedback. Dels att det är 

korta iterationer och också att det är små batcher, vilket gör att vi får feedback och det gör att 

vi kan förbättra oss, dels liksom i en grupp där man exempelvis kan säga, hur har du gjort det 

där, det här skulle du kunna förbättra och så vidare. Detta gör att vi hela tiden tänker på 

kvalitet, att uppnå kvalitet på bästa möjliga och effektivaste sätt, att vi anammar detta synsätt 

att feedback inte är något negativt utan det är något man vill ha och ge för att kunna bli bättre 

och kunna leverera sin vara med högsta möjliga kvalitet på bästa sätt. 
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Finns det några nackdelar eller begränsningar med de agila metoderna? 

 

Det finns ju tillfällen då agila metoder inte passar in, till exempel om man vet exakt vad man 

ska göra och när man ska göra det och hur man ska göra det och så vidare. Så agila metoder 

passar bäst när något är komplext. Vi brukar prata om att man försöker förstå vad är man i för 

domän, alltså vad är det för område jag rör mig i just nu och hur hanterar jag de problemen 

som finns i det här området. I en simpel domän, där kanske man redan vet exakt vad man ska 

göra, man kanske har en checklista som man bara bockar av. En simpel domän där man vet 

vad man ska göra och då behövs inte agila metoder, men man kan ju fortfarande bli 

inspirerad av de och kanske utveckla den här checklistan och få feedback och så vidare, 

absolut. Men det är mer i komplexa miljöer, komplexa domäner eller mer komplicerade 

domäner där vi inte vet riktigt vad vi ska utveckla, okej vi ska utveckla något, men vi vet inte 

riktigt hur det ska se ut, eller hur vi ska göra det. Det betyder att vi måste jobba med teser, vi 

måste jobba med hypoteser, hypotesdrivet och testa oss fram, trial and error, eftersom att 

målen och kraven är diffusa och vi inte vet exakt vad vi ska göra så är det superbra med agila 

metoder. För då får vi de här korta looparna, iterationerna. Vi kan stämma av med kunden 

och varandra under tiden, okej vi har en hypotes nu, vi testar den. Så, många iterationer 

istället för att göra en jättestor och sen göra jättemycket fel i slutet. Så istället gör vi små fel 

som kanske inte kostar lika mycket som det stora felet man skulle ha gjort om man bara 

försöker göra något utan att ha testat sig fram först. Vi vet att vi inte vet allt, så är det bara 

och så är det oftast också när man ska utveckla något helt nytt. Och då passar agila metoderna 

in. Testa dig fram, få feedback, gör bättre ifrån dig, leverera kvalitet och det kunden vill ha. 

 

Hur ser arbetet med kunden ut? Hur involverad är kunden? 

 

I min grupp har vi både privatkunder och företag som kunder, slutkunder är ju mer något som 

vi kallar för enterprise alltså företagskunder eller consumer som är privatkunderna. 

Kundens involvering och närhet är ett område som vi jobbar mycket med att förstärka och 

som vi hela tiden vill förbättra. Detta för att vi vill ha mycket mer kundnärhet. På 

[organisationen] har vi till exempel en avdelning som bara jobbar med customer experience 

och nu så har vi precis startat upp ett samarbete med dem. Vi lånar in kompetens från dem till 

vår grupp för olika delprojekt för att titta på vad det finns för kundinsikter. Vi gör ju enkäter 

och undersökningar hela tiden på [organisationen], vad har vi för information? Behöver vi 

någon ny information? Hur kan vi ta kontakt med kunder? Vi har en kundpanel där de som 
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redan är kunder kan signa upp sig och bli intervjuade. Detta är också något som min grupp 

måste bli bättre på. Att helt enkelt kontakta och prata med riktigt kunder. Sen har vi jättenära 

samarbete med våra leverantörer som Postnord till exempel. Det är vår distributör som är den 

som kör ut paketet. 

 

Hur vet man om hur man ska anpassa metoderna för den egna verksamheten? 

 

Man testar helt enkelt. Vi har en hypotes, vi tror detta är bra för oss, vi testar. Sen kan man ju 

se att vissa saker passar bättre för vissa grejer. Man måste titta på vad vi har för behov, vad är 

bäst för oss. Att testa är bästa sättet. Men det handlar också lite om att [organisationen] då 

försöker bygga upp hur vi ska jobba agilt i hela [organisationen] Sverige och då kan inte varje 

team bara göra sin egna grej, utan alla måste jobba efter det som [organisationen] då kommer 

fram till om man säger så. Om vi till exempel ska ha en viss hastighet eller så då kanske alla 

team/grupper måste ha likadana sprintar för att vi lättare ska kunna synka med varandra om 

vi till exempel ska ha tio team som jobbar samtidigt, det kan vara en fördel att alla har demos 

samtidigt istället för att ha helt olika. Detta är grejer som måste bestämmas på högre nivå 

eller tillsammans. Men annars är det ju mycket upp till teamen. På [organisationen] har vi 

sagt att teamen ska vara semiautonoma. Med autonoma menar vi att vi ska kunna vara 

självständiga och med semi menar vi att vi ska vara autonoma till en viss nivå eftersom att 

det är så komplext och det hänger ihop på många olika sätt. 

 

Är teamen självorganiserade? 

 

Min grupp är ju som sagt lite speciell eftersom att vi har mer av ett övergripande ansvar över 

hela logistikområdet och samarbetar då med flera olika it-system eller it-grupperingar. Ett 

mer agilt arbetssätt skulle innebära att man till exempel har ett tvärfunktionellt team, det vill 

säga att man har kompetens som inte bara är i silos för varje olika system utan att det är mer 

breddat, så att man i gruppen kan säga att man har kompetens inom alla silos områden. Så ser 

det inte ut just nu och det är det som kommer vara en del av att det är en väldigt lång resa för 

[organisationen] att implementera detta recept. 
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Bilaga 7: Intervju med P6 

Vad har du för roll i projektet? 

 

Jag är projektledare och nu även sektionschef, så det betyder att jag är chef över alla 

programmerare som jobbar på it-avdelningen, på Skatteverket här då. Just nu har vi 24 

personer som är anställda. Och det vi har gjort inom det här kontoret, det var ju egentligen 

innan jag började då, eftersom att jag började där 2013 men min kollega och chef då som är 

chef för alla projektledare. Men när kontoret var lite mindre för sju år sen så ville man börja 

jobba agilt, gjorde man en satsning på Skatteverket här då man tog in ett konsultbolag som 

utbildade alla projekt i agilt arbetssätt samtidigt. Alla projektledare och alla som var med i 

projekten blev utbildade och fick börja arbeta agilt på en gång. Scrum jobbade man med då 

tillsammans. De var ungefär 35 personer på kontoret då. Alla projekten började jobba Scrum 

och nu har vi jobbat så i sju år. Vi har 25 it-applikationer, varje applikation har inte ett eget 

team utan vi har bildat team som har hand om ungefär en till fem applikationer beroende på 

hur stora de är. Så som jag sa innan har vi jobbat Scrum i sju år nu och jag var projektledare 

tidigare till tre utav de här teamen. Jag kan prata från projektledarens perspektiv och 

ledningens perspektiv, så ni får gärna ställa följdfrågor så jag säger rätt saker. Nu har vi tagit 

beslut på hela Skatteverket att vi ska jobba agilt. 

 

Finns det en intention att föra in agila metoder i hela organisationen och inte bara i ett 

enskilt projekt då? 

 

Nej, nu har det kommit beslut om att hela utvecklingsorganisationen ska bli agil och börja 

jobba agilt. Och det är både utvecklingsverksamheten och it-verksamheten, samarbetet där. 

Så jag och tre kollegor har under hösten infört agilt arbete i vår ledningsgrupp också. Vi 

träffas en gång i veckan på Skype och en gång i månaden live. Vi kör en slags Scrum Kanban 

variant. 

 

Har ni influenser från andra metoder också eller är det just en kombination av Scrum och 

Kanban ni använder? 

 

Det är främst de två, eller främst Scrum till och med, ibland Kanban. Vi är organiserade 

genom olika team och teamen sköter både utveckling och förvaltning av produkterna, och 
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därför blir det kanske mer Kanban fokus när det gäller förvaltning för att man inte riktigt kan 

planera på samma sätt. Man kan inte sätta sprintar det är inte alltid på samma sätt utan man 

följer Kanban planeringen, och mer Scrum fokus när det kommer till utvecklingen, då vi 

jobbar med sprintar, demo och så vidare. 

 

Kan du berätta om de specifika delarna från Scrum och Kanban som ni använder? 

 

Alla har ju morgonmöten, stå-upp möten och sprintplaneringar, demo och retrospektiv, alltså 

de stora delarna. Sen har vi i väldigt få projekt kommit fram till att man releasar ofta eftersom 

bristen inte riktigt är med på tåget. Vi har en separat organisation som fortfarande kör på 

tjänstekatalog och kommunicerar genom att man beställer saker i ett system och man behöver 

lite tajtare samarbeten för att kunna releasa varje sprint men vi har ett par projekt som har 

haft pionjärer så de har fått en hel del hjälp och de releasar varje vecka. Så det kan se lite 

olika ut. Och sen har alla en backlog och kör backlog grooming. Sen är det också olika vilken 

utveckling verksamheten är med på och i vissa fall så får de som jobbar som kravanalytiker 

att agera lite som produktägare eftersom vi inte har tillgång till en riktig produktägare och där 

har man gjort det på lite olika sätt. Men annars är det ofta de här stora delarna av Scrum 

momenten och även Kanban, regelbundna planeringstillfällen och så vidare. 

 

Varför valde ni att använda agila metoder? 

 

Egentligen för att vi ville bli mer lättrörliga, och det här klassiska sättet att utveckla it-system, 

vattenfallsmodellen och där planerar man ju först och för hela projektet och utvecklar sen och 

så levererar man en produkt. Och det är väldigt vanligt i den här verksamheten att när man 

sitter och skissar på ett papper så får man en helt annan känsla av användandet av produkten 

och tänker det här var ju inte det jag beställde och så tittar man på texten för 

kravspecifikationen och ser att jo men det var ju visst såhär jag beställde det, så då blir ingen 

nöjd. Så det är egentligen det här med att man ska jobba tightare med sin organisation och 

inom sitt projekt och inom verksamheten, kortare iterationer för att få sin feedback och för att 

kunna kommunicera inom team och med kund om vad som är bra och dåligt och vad som kan 

göras bättre för att utveckla så bra produkt som möjligt, även att låta användarna få känna på 

vad det är de har beställt under tiden som projektet pågår. Man kan leverera i små delar, alltså 

delleveranser. Om vi säger att du vill ha en bil, så kan du inte använda den förrän bilen är 

färdig. Men om du säger att jag vill ha något som rullar och tar mig framåt då kan vi börja 
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med att bygga en skateboard kanske för att du ska kunna rulla framåt. Sen så säger du att vi 

får sätta på något som jag kan styra med, och då utvecklar vi något som kan få dig att styra 

också. En ratt exempelvis. Kunden ska inte behöva stå och vänta på att hela produkten ska 

utvecklas utan man vill få med kunden i processen för att höra vad han har att säga och hur 

han vill att utvecklingen ska gå till samt att han får använda och känna på produkten under 

tiden. Sen har man de här 80–20 regeln, 20 procent av funktionaliteten tar 80 procent av 

tiden. Eftersom att man hela tiden jobbar med prioriteringar och vad som är viktigast så 

känner man till att man ska lägga energin på rätt saker också. 

  

Hade ni god kunskap om agila metoder när ni gjorde detta val? 

 

När vi började med agila metoder och införde det i Skatteverket så var det ingen som hade 

provat att jobba med det förut, utan man hade läst på om det och gått utbildningar. Så det var 

lite som ett test också att ta in det och utvärdera hur de fungerade, man hade inte hundra 

procent koll på vad man gjorde men man itererade sig fram. Man kollade på hur andra arbetar 

och gick på utbildningar osv. men nu har vi bra och god kunskap om det. 

  

Har ni en färdigutvecklad mall för de agila metoderna ni använder eller väljer ni specifika 

delar beroende på projekt? 

 

De flesta jobbar ju med Scrum, man försöker få in de här momenten som ligger i metoden. 

Men det är mycket att vi anpassar metoderna efter projektet. Det brukar inte se exakt likadant 

ut för projekten, men de har en hel del influenser alltså då menar jag anpassningen av 

metoderna till projektet. Vissa använder jira, vissa använder andra verktyg och så vidare. Vi 

har inte skattefierat Scrum på något sätt utan vi anpassar Scrum till projekt för projekt, alltså 

ingen one-size-fits-all. 

 

Har ni försökt anpassa Scrum metoden till era projekt? 

 

Vi har fått scrum-utbildning ”by the book” om man säger så och sen så anpassar varje projekt 

metoden så som den passar dem. Så det är mycket plocka russinen ur kakan, per projekt. Vi 

använder inte Scrum rakt av, vi använder de delar av Scrum som är användbara för projektets 

vinning. Vi vill inte slösa tid på metoder från Scrum som vi inte har någon användning utav 

det vore ju onödigt. Beror mycket på vilken produktutveckling vi har, vilken förvaltningen, 
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vad man har tillgång till, om produktägaren är tillgänglig och engagerad eller om man har 

alldeles för lite tid för verksamheten för att kunna vara riktigt agil. Sen har vi en 

budgetprocess som är allt annat än agil som man behöver anpassa sig efter och planera efter 

och så vidare. Vi jobbar inom Skatteverket, det är väldigt hårt regelstyrt och vi måste kunna 

anpassa oss till det också samtidigt som vi vill vara agila. Verksamheten är väldigt olika 

beroende på de olika projekten. 

  

Vad finns det för fördelar och möjligheter med agila metoder? 

 

Det allra viktigaste eller det bästa med de är att man jobbar väldigt tight ihop med 

verksamheten och man säkerställer hela tiden att man gör det som är viktig för dem och att 

man har det här med nytta och värde aspekten på saker hela tiden, vad kommer att ge oss 

mest nytta och vad ska vi lägga mest tid på just nu för att vi ska kunna få ut största möjliga 

värde. Det är mycket viktigt för oss som hanterar skattepengar tycker jag och det kan bli extra 

illa om vi sitter och gör fel grejer. Sen också så tycker jag att det är roligt, det ger en annan 

känsla till jobbet, ett aktivt samarbete inom teamet, då finns det förutsättningar för många att 

kunna ta mer ansvar och beslut, kunna föra dialoger och kommunicera, att kunna ta lite av en 

ledarroll. Våra dagliga stand-ups där får ju alla berätta hur det går för dem de blir som ett 

forum för medarbetarna att berätta hur det går. Har du fastnat eller har ett hinder framför dig 

så hjälps man åt för att åtgärda det så att man kan fortsätta jobba och arbetet flyter på, annars 

kanske man sitter själv i tre dagar och försöker klura på det här problemet man har och det är 

inte så effektivt. Man finns där för andra och det blir en annan känsla inom teamet när alla 

sitter i samma båt och jobbar mot samma mål. 

  

Och vad finns det för nackdelar och begränsningar med agila metoder? 

 

Lite kräver det, det här att man strävar efter viss självorganiserade team och det förutsätter att 

man har personenheter och att människorna har kapaciteten och förutsättningar att bli 

självorganiserade och detta passar inte alla. Vissa människor behöver ramar och så vidare 

som ska tala om vad de exakt ska göra och att det ska vara tydligt. Så det gäller ju att 

rekrytera rätt personer som ska jobba med det här, och om man ska införa agilt arbetssätt i en 

organisation som redan har sina anställda kan detta krascha. Folk som inte kan jobba agilt 

måste då anpassa sig till det agila och detta kan ju leda till dålig stämning och massa andra 

negativa händelser. Vissa människor gillar inte det här med omplanering och att jobbet och 
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arbetsuppgifterna hela tiden kan ändras och så vidare och det förstår man ju alla är olika. Ett 

exempel så har jag av egen erfarenhet sett att programmerar ibland kan vara väldigt duktiga 

fast väldigt introverta och inte kunnat komma till sin rätt på de här samlingarna. Så det är ju 

något som man måste ha i åtanke. Därför tycker jag också att det är väldigt viktigt att man 

fortfarande har projektledare som ändå ser till gruppdynamiken och som fungerar som 

mellanhand och så vidare. 

  

Det finns vissa studier som säger att agila metoder är svår applicerade i hårt regelstyrda 

organisationer. 

 

Alltså jag tycker faktiskt inte det. Det klart att det är viktigt att vi följer lagar och regler som 

finns för oss, men jag tycker också att om man ska utveckla ett system som, till exempel 

handläggarsystem för hur vi kan hantera att följa reglerna kring de, och då har vi krav på 

tillgänglighet och de här sakerna. Det är fler saker att ta in liksom men det är samtidigt så när 

vi har ständiga kommunikationen och den här ständiga prioriteringen kan man också se till att 

man verkligen får in att man gör det som är viktigt först. 

 

Hur många personer sa du var involverade i projektet? 

 

I våra projekt så är det mellan två till sju utvecklare per team beroende på projektets storlek 

och sen brukar det i stort sett alltid finnas en kravanalytiker, en projektledare och en 

testledare i varje projekt. De flesta har breda kompetenser och kan en hel del om mycket om 

man säger så. 

 

Okej, skulle du säga att det är optimalt de antal personer som ni är, och att man försöker 

undvika att vara allt för många i gruppen? 

 

Vi brukar vara ca sju till tio personer i gruppen, de kan vara mer och de kan vara mindre 

beroende på projektet storlek som sagt. Vi försöker hålla oss till det här antalet per team då 

för att ha kvar den här känslan av närhet till varandra och att kunna ta snabba beslut, och se 

vad som är fel och så vidare. Också för att det blir lättare att få alla att jobba mot samma mål 

och så vidare. När det är större grupper är det lätt att man tappar teamkänslan om man säger 

så. Men de här sju till tio personerna som jag sa innan har breda kunskaper och klarar av 

många fronter av arbetet om man säger så. Vi har ett större team i ett projekt som är över 20 
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personer men i det teamet har vi då bildat tre scrum-team för att ändå få de att vara mindre 

grupper i den stora gruppen. 

  

Kan du beskriva lite närmare hur ni använder er utav metoden? 

 

Alla har en backlog, och vi brukar ha tre veckors sprintar och veckan innan en sprint så har vi 

en backlog grooming sittning med en produktägare där man tittar över prioriteringarna i 

backlogen och ser att det är rätt. Och sen då så börjar sprinten, och vi brukar oftast ha en 

heldags sprint planering, där man tittar på olika saker som prioriteras och som ska göras 

under sprinten. Vissa saker tar flera dagar att fixa, vissa tar en dag och vissa tar några timmar 

bara så det är olika hela tiden. Det är mycket beroende på vad som ska göras. Men ja sen 

sätter ju sprinten igång och då har vi våra dagliga stand-ups, och så har man ofta såna här 

burndown chart eller burnup chart och sen jobbar man på tills det är dags för demo och kör 

man demo. En del kör demo internt bara och andra projekt där kör man demo för 

produktägarna och andra intressenter och så vidare. Så det kan ske på olika sätt. Sen har man 

alltid retrospektiv och där brukar man titta på vad som har gått bra i sprinten, vad som skulle 

kunna göras bättre, och vad man kan göra annorlunda till nästa sprint för att leverera så bra 

som möjligt. Sen väljer man ofta ut en eller två saker som man verkligen ska jobba med och 

förbättra till nästa sprint. Att vi hela tiden har förbättra oss attityd i teamet och projektet. Sen 

har vi alltid en eller två dagar mellan två sprintar där man andas ut lite, rensar upp det där 

sista man har kvar till den sprinten, utvärderar, samlar feedback från teamet och andra runt 

omkring och bara göra klart för att sedan kunna sätta igång med nästa sprint. 

 

Vad är kvalitet för er och hur skulle du definiera och mäta kvalitet? 

 

För oss är kvalitet att vi levererar det som våra kunder har beställt, alltså att vi levererar rätt 

saker. Att det vi utvecklar och levererar verkligen är det som våra kunder behöver och som de 

kan använda. Våra kunder är ju egentligen våra interna handläggare och alla medborgare. Om 

vi uppfyller det som våra handläggare och medborgarna behöver så har vi uppfyllt våra mål 

med kvalitet. Men det är svårt att mäta. Egentligen är ju vårt sätt att säkra kvalitet att ha 

någon som har en god förmåga inom kravanalys och kan samarbeta med verksamheten och 

någon som är duktig på testledning då som kan se till att man hela tiden testar att kraven är 

korrekt implementerade så det är väl egentligen så vi säkrar kvalitet i det dagliga arbetet. 
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Hjälper de agila metoderna er att uppnå kvalitet? 

 

Ja, det tycker jag. Jag tycker det är mycket bättre kvalitet på de agila projekt än de som inte 

gör det, alltså de projekt där man måste planera allting i förväg och sen försöka verkställa det 

och inte känna igen vad det egentligen var man skulle leverera. Det tycker jag är riktigt dåligt 

och inte ger lika bra kvalitet som de agila projekten. Så gör man ju ofta fortfarande, men de 

här agila projekten tycker jag är roligare, mer effektivt, ger mer nytta, kunden får det de 

verkligen vill ha. Det fungerar, så det blir kvalitet automatiskt när man hela tiden bollat fram 

och tillbaka mellan kund och inom team för att kunna leverera så bra som möjligt. 

  

Hur ser ni till att kontinuerligt förbättras? 

 

Dels är det ju att varje projekt har retrospektiv efter varje sprint där man går igenom det som 

var bra, som kan bli bättre och som ska göra annorlunda till nästa sprint. Vi går igenom en hel 

del grejer för att förbättras. Det är den största och bästa delen där man får bäst feedback för 

att kunna förbättra sitt arbete. Och på projektnivå är vi organiserade, hela it-avdelningen då, 

att en del fokuserar på leveranserna och en del är fokuserade på kompetenser, alltså att 

förbättra dessa. Det ingår i vårt uppdrag att hela tiden förbättra vårt arbetssätt, och vi har 

jobbat mycket med att utbilda agila coacher till exempel. Vi försöker hela tiden utbilda alla. 

För ett år sen hade vi agila dagar till exempel där alla fick en hel dags uppfräschning för att 

stärka sina agila kompetenser. Förbättring är en väldigt viktig del för oss. 

 

Hur involverad är kunden i projektet och hur ser arbetet med kunden ut? 

 

Det är väldigt olika. Det finns projekt där kunden är väldigt engagerad och jobbar väldigt tätt 

med projektledaren och projektdeltagarna. Alltså projekt där projektledaren och deltagarna är 

ett med kunden om man ska säga så. De jobbar väldigt nära då, och det är egentligen det 

optimala, det vill man. Om inte daglig kontakt så i alla fall veckovis kontakt med hela 

utvecklingsteamet. Det tycker jag är väldigt positivt, för då vet kunden precis vad alla gör, 

och om de måste göra det på ett annat sätt eller ändra något, vad som ska prioriteras och så 

vidare. Detta är också bra för projektdeltagarna för de kan då fråga kunden direkt och få svar 

på eventuella frågor istället för att gå runt och vänta, de kan vara effektiva och lägga tid på 

rätt grejer och så vidare. Sen finns det andra projekt där man inte har insett vikten av kunden 

och produktägaren i projektet och det blir inte lika bra för projektets resultat då tycker jag. 


