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Sammanfattning	
Titel: Grader av agil projektstyrning i en traditionell projektmiljö - Är agilitet verkligen 

svart eller vitt? 

Författare: Sebastian Lindh & Erik Östergren 

Handledare: Jonas Söderlund 

 

Bakgrund: Agil projektstyrning har växt i popularitet under de senaste åren och har i 

större utsträckning börjat användas utanför mjukvaruprojekt. Majoriteten av forskningen 

är dock begränsad till mjukvaruprojekt samt till att projekt antingen är helt agila, helt 

oagila eller en specifik hybridmodell. Det har medfört att det därför finns ett behov av 

ökad kunskap om hur agil projektstyrning kan användas och förstås i en “traditionell” 

projektmiljö. 

 

Syfte: Syftet med studien är att utveckla kunskapen om agila metoder i en “traditionell” 

projektmiljö med vad som kännetecknar samt påverkar graderna av agilitet inom de fyra 

dimensionerna. 

 

Metod: Denna studie är en flerfallstudie som är baserad på sex olika projekt. Studien är 

av kvalitativ karaktär och empirin är insamlad via semistrukturerade intervjuer på de 6 

fallprojekten. 

 

Slutsats: Resultaten från studien visar att agil projektstyrning går att dela upp i de fyra 

dimensionerna och inom dem i grader av agilitet. Till respektive grad och dimension har 

vi funnit tydliga karaktärsdrag samt vad som påverkar dem. Vidare har vi funnit att inga 

projekt är helt agila eller helt oagila samt att det inte går att urskilja någon specifik modell 

som skulle passa alla projekt vilket motiverar att det handlar om grader av agilitet.  

 

Nyckelord: Projektstyrning, Agil projektstyrning, Agila dimensioner, Grader av agilitet 

och Situationsanpassad projektstyrning 

  



 

  



 

Abstract	
Title: Degrees of agile project management in a traditional project environment - Is agility 

really black or white? 

Authors: Sebastian Lindh & Erik Östergren 

Tutor: Jonas Söderlund 

 

Background: During the last years agile project management has grown in popularity 

and to a larger extent been used as a method outside of software projects. The majority of 

the research is still limited to software project and regards that projects are either fully 

agile, not agile at all or one specific hybrid model. Therefore there is a need of increased 

knowledge of how agile project management can be used and understood in a traditional 

project environment. 

 

Aim: The aim of this study is to develop the knowledge of agile methods in a “traditional” 

project environment with what characterizes and affects the degree of agility in the four 

different dimensions.   

 

Methodology: This study is a multiple case study based on six different projects. 

Furthermore the study is of qualitative character and the empirical data is collected via 

semi structured interviews based on the six cases.  

 

Conclusions: The results of the study showed that agile project management can be 

divided into the four dimensions and within degrees of agility. To each degree and 

dimension we have found clear characteristics and what that affects them. Furthermore 

we have found that no project are fully agile, not agile at all and neither is there a specific 

model that would fit all projects which motivates that agile methods should be about 

degrees of agility. 

 

Key words: Project management, Agile project management, Agile dimensions, Degrees 

of agility and Contingent project management 
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1 Inledning	

1.1 Bakgrund	

När termen agilitet först nämndes var det inte inom området projektledning utan istället 

inom tillverkning av produkter år 1991. Då innebar ordet förmågan att kunna ändra 

konfigurationerna till ett system när oförutsedda förändringar skedde och osäkra 

marknadsförhållanden fanns. Arbetssättet tog fart under det tidiga 90-talet och fick fäste 

bland annat inom projektledning för utvecklingen av mjukvaror (Conforto, Amaral, da 

Silva, Di Felippo & Kamikawachi, 2016). Dessa metoder består bland annat av adaptive 

software development, crystal, extreme programming, feature-driven development samt 

Scrum och brukar gå tillsammans under namnet agila metoder (Dingsøyr, Nerur, 

Balijepally & Moe, 2012). 
 

Den hittills största milstolpen inom området var när “Manifesto for agile software 

development” publicerades (Agile alliance, 2001). Manifestet definierade grundbultarna 

för det agila arbetssättet med följande fyra underliggande värderingar: 

  

●      Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. 

●      Användbart resultat framför omfattande dokumentation. 

●      Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. 

●      Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan. 

  

Dessa underliggande värderingar innebär i praktiken att allt som är onödigt för att driva 

utvecklingen av en produkt framåt ska skalas av och endast det som driver arbetet framåt 

ska behållas. Manifestet är riktlinjer för hur mjukvaror på bästa sätt ska kunna utvecklas. 

Men även om manifestet är specifikt framtaget för mjukvaruutveckling kan dessa 

värderingar appliceras på mer eller mindre alla projekt enligt Špundak (2014). Det är 

något som vi även har stöd för i projekten vår studie bygger på eftersom vi funnit agila 

värderingar i olika utsträckning inom dessa projekt. 
 

Målet med agil projektstyrning att snabbare verkställa projekt, göra dem mer förutsägbara 

och till en lägre kostnad (Thamhain, 2014). Det är ett attraktivt löfte i vår starkt 
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konkurrenskraftiga affärsmiljö där organisationer ständigt är under pressen att öka 

effektiviteten och lönsamheten. Som resultat har agila metoder fått mycket 

uppmärksamhet av nästan alla chefer enligt Thamhain (2014). Även konsultbolag har 

börjat intressera sig för de agila arbetssätten. I en artikel för McKinsey & co förklarar 

Comella-dorda, Lohiya och Speksnijder (2016) att ett agilt synsätt med fördel kan 

implementeras i alla typer av affärsenheter och projektgrupper. Författarna anser att den 

agila projektstyrningen skulle kunna bidra till att skapa flexibilitet för att snabbt kunna 

svara på förändringarna som ständigt sker i vår omvärld (ibid.). Det stöds även av 

Thamhain (2014) som påpekar att många organisationer har med ett positivt resultat 

lyckats att implementera agila metoder i deras projekt i allt från mjukvara till hårdvara, 

produkter och tjänster. Däremot påpekar författaren att vissa projekt har haft många 

problem med detta och funnit svårigheter med att ställa om till agila metoder och därmed 

upplevt den agila projektstyrningen som ett totalt misslyckande (ibid.). 

  

De traditionella metodernas synsätt till skillnad från det agila ser istället att projekt är 

relativt enkla, förutsägbara och linjära. Genom det synsättet är omfattningen för vad 

projektet ska innehålla samt dess slutgiltiga mål tydligt definierat (Špundak, 2014). Det 

leder till att projektplaneringen blir enkel att följa i detalj utan större förändringar under 

projektets gång. Vidare förklaras det främsta målet med traditionell projektstyrning som 

optimering och kostnadseffektivitet. Enligt författaren ska det uppnås genom att följa den 

initialt detaljerade projektplanen för att avsluta projektet inom planerad tidsram, budget 

och omfattning. Därför kan traditionell projektstyrning vara att föredra när projektets mål 

är kända i förväg och det inte finns element som kan skapa osäkerhet över hur utförandet 

ska gå till för att nå målen (ibid.). Forskning visar även att användandet av traditionella 

metoder kan vara att föredra i mogna industrier, där osäkerheten i utfallet för projektet är 

låg samt vid rutinprojekt (MacCormack, Crandall, Henderson & Toft, 2012). Agil 

projektstyrning hävdar Špundak (2014) däremot är mer lämpat för projekt där innovation 

och kreativitet är viktiga inslag som exempelvis forskningsprojekt eller 

produktutveckling. 

1.2 Problemdiskussion	

Merparten av forskningen har handlat om agil projektstyrning inom mjukvaruprojekt. 

Däremot har bland annat Thamhain (2014) samt Conforto et al. (2016) undersökt agila 
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projekt i en “traditionell” projektmiljö1. Thamhain (2014) kom fram till att agila metoder 

har potential för att förbättra projektets effektivitet. Något författaren däremot inte 

undersökte var vilka faktorer som behövs för att möjliggöra en agil projektstyrning. 

Conforto et al. (2016) argumenterar för att vissa faktorer i den interna och externa miljön 

runt företaget indikerar möjligheten för att agil projektstyrning ska kunna implementeras. 

Författarna rekommenderar däremot att ytterligare forskning behövs på vilka dessa 

faktorer är samt hur viktiga de är för att agila projektet ska bli lyckade. Špundak (2014) 

påpekar att det finns olika faktorer som skapar förutsättningar för att framgångsrikt kunna 

använda agila metoder. Här finns det ett kunskapsgap eftersom samtliga dessa forskare 

beskriver att olika faktorer kan vara viktiga vid agil projektstyrning utan att specificera 

exakt vilka samt hur de påverkar. I detta finner vi även ett stöd från Thamhain (2014) som 

påpekar att vissa projekt har misslyckats när de försökt använda agil projektstyrning.  

  

När de agila metoderna presenteras är det ofta i kontrast till de traditionella 

projektstyrningsmetoderna där de beskrivs som motpoler till varandra (Petit och Hobbs, 

2017). Men på senare tid har många forskare även undersökt olika kombinationer av de 

agila och traditionella metoderna genom hybrida modeller (Cooper, 2016; Cooper och 

Sommer, 2016; Cram och Marabelli, 2017; Thamhain, 2014). Cooper (2016) påpekar att 

de agila metoderna dels används fristående, men det finns även forskning som bevisar att 

det kan integreras med redan befintliga styrsystem. Bland annat argumenterar Cram och 

Marabelli (2017) för att agila metoder kan integreras genom att byta ut delar från de 

traditionella som fungerar mindre bra mot mera agila inslag för att skapa positiva resultat 

i projekt. Författarna framhäver även vikten av att vara öppen för att utforska användandet 

av agila metoder och arbetssätt inom projekt. Författarna påpekar däremot att det är svårt 

att hitta en specifik projektstyrningsmetod som fungerar till allt. Vidare anser de att valet 

av projektstyrningsmetod bör utvärderas individuellt för olika projekt. Däremot 

specificerar inte författarna vilka faktorer eller egenskaper som gör att ett projekt bör vara 

agilt eller inte. Det är ett problemområde som även flertalet andra forskare på området 

också belyser. MacCormack et al. (2012) påpekar att det är svårt att hitta en specifik 

standardmetod för projekt eftersom olika kontexter kräver olika projektstyrning. Redan 

år 1967 drog även Lawrence och Lorch slutsatsen att olika styrsätt passar bäst i olika 

                                                             

1 Med en traditionell miljö menar författaren en projektmiljö som vanligtvis inte använder agil 
projektstyrning. Vilket är det vi även kommer att förhålla oss till när vi nämner traditionell projektmiljö i 
fortsättningen. 
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miljöer och att det inte finns någon universallösning på vilken typ av styrning som alltid 

är bäst. Även senare forskning stödjer en situationsanpassad projektstyrning. Shenhar 

(2001) anser att olika kontexter kan innebära att en viss projektstyrningsmetod är mer 

lämplig i en situation än en annan. Det motiveras vidare av Saucer, Reilly och Shenhar 

(2009) som hävdar att om projektstyrningen anpassas till ett projekts karaktärsdrag och 

kontext med en lämplig styrmetod leder det till minskad risk för att projektet ska 

misslyckas. 

  

Som vi har beskrivit tidigare i kapitlet har en del nutida forskning börjat handla om både 

hybrida modeller samt när delar av den traditionella styrningen byts ut mot agil 

projektstyrning. Thamhain (2014) undersökte agil projektstyrning i 37 fallföretag och 

fann där att de projekt som använder agil projektstyrning konsekvent gör något typ av 

modifikation för att få projektstyrningsmetoden att passa. Vi har gjort en liknande 

iakttagelse i vår studie där vi kunde se att samtliga sex projekt hade någon grad av agilitet 

men inget av dem var fullt agila och ingen av dem var heller helt traditionella. Det får oss 

även att undra varför dagens forskning fokuserar på vilka kontexter traditionell 

projektstyrning respektive agil projektstyrning fungerar i när vi ständigt ser någon form 

av kombination. Är det verkligen svart eller vitt? Vi anser att forskningen istället bör 

fokusera på att undersöka hur projekt med hjälp av sin egen kontext kan välja den 

kombination av traditionell samt agil som är mest lämpad. Eller som vi uttrycker det, 

vilken grad av agilitet som passar. 

  

För att undersöka de olika graderna av agilitet har vi skapat fyra olika dimensioner efter 

var vi med hjälp av tidigare forskning har identifierat agila karaktärsdrag2 i 

projektstyrningen. Dessa fyra dimensioner är planering, projektlag, arbetsgång samt 

kontakt med beställare. Anledningen till att vi utformar egna agila karaktärsdrag från 

tidigare forskare är att de agila principerna (Agile alliance, 2001) som finns att tillgå som 

riktlinjer för agilitet är anpassade för mjukvaruföretag. Eftersom projekt som inte är 

mjukvaruprojekt använder sig av agila metoder blir en del i vår forskning även att ta fram 

agila karaktärsdrag som är tillämpbara på alla typer av projekt. Inom de olika 

dimensionerna kommer sedan de olika graderna av agilitet identifieras genom att projekt 

                                                             

2 De agila karaktärsdragen är metoder, processer eller andra utmärkande drag som kännetecknar agilitet 
inom respektive dimension. Samtliga av de agila karaktärsdragen kommer redogöras i teorikapitlet. 
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uppfyller ett visst antal av de olika karaktärsdragen inom de olika dimensionerna. I vår 

studie kommer vi att avgränsa oss till tre olika grader för att kunna analysera dessa med 

ett djup. Vi kommer därmed att benämna de olika graderna av agilitet i analysen som låg, 

medel samt hög grad av agilitet. Denna gradering bygger på hur många agila 

karaktärsdrag som blir uppfyllda inom respektive dimension. 

 

För att sammanfatta forskningsgapet som vi har identifierat och som denna studie avser 

att bidra till är det för det första att agil projektstyrning inte är tillräckligt utforskat i en 

traditionell projektmiljö. För det andra handlar forskningen om agila metoder handlar 

oftare om antingen fullt agila, inte alls agila eller en specifik hybrid metod. För det tredje 

finns det inte heller tillräcklig kunskap om vad som gör att agila metoder fungerar eller 

inte. Studiens avsikt blir därmed att undersöka grader av agilitet närmare samt vad som 

påverkar respektive grad. Mer specifikt avser studien undersöka dels hur många av de 

agila karaktärsdragen ett projekt uppfyller inom respektive dimension, samt dels vilka 

faktorer som påverkar när ett projekt uppfyller olika grader av agilitet inom dessa 

dimensioner. För att undersöka detta genomförde vi en kvalitativ flerfallstudie. I studien 

undersöktes projekt med olika grader av agilitet och för att säkerställa att vi dels fick ett 

djup i undersökningen men även för att täcka de olika områdena valdes sex fallprojekt. 

Dessa projekt har använts för att göra en komparativ analys där vår egna modell 

appliceras. Inom projekten intervjuades projektledaren från respektive projekt för att få 

information från den som vi förväntade oss vara mest kunnig om projektets styrning. Vi 

hoppas att studien leder till att agilitet får en mer nyanserad bild och även bidrar till att 

projekt lättare kan välja den grad av agilitet som passar istället för att välja en 

projektstyrning som inte passar in med deras kontextuella faktorer. 

1.3 Syfte	och	forskningsfrågor	

Syftet med studien är att utveckla kunskapen om agila metoder i en “traditionell” 

projektmiljö med vad som kännetecknar samt påverkar graderna av agilitet inom de fyra 

dimensionerna. 
 

För att uppnå studiens syfte kommer vi att besvara följande forskningsfrågor: 

● Vad kännetecknar de olika graderna av agilitet inom de fyra dimensionerna? 

● Vad påverkar de olika graderna av agilitet inom de fyra dimensionerna? 



 6 

  



 7 

2 Metod	

2.1 Undersökningsdesign	

2.1.1 Val	av	ämne	

Agil projektledning är en projektledningsmetod som skiljer sig från de äldre traditionella 

metoderna. Då båda författarna är intresserade av projekt som arbetsform lockades vi in 

till att studera projekt. Hur traditionella projekt fungerar är ett område med mycket 

forskning kring. Nyare metoder för projektledning däremot är inte lika väl utforskade och 

då speciellt hur och varför agil projektledning kan vara en lämplig metod för projekt som 

inte är mjukvaruprojekt. Att studien skulle komma att handla om att studera grader av 

agilitet samt agilitet i “traditionella” projektmiljöer hade sin grund i att vi framförallt 

upptäckte ett stort kunskapsgap i område och där såg vi en möjlighet att göra ett bidrag 

till forskningsområdet agil projektledning. Vi fann även en förebildsstudie i Thamhain 

(2014) som visade i sin flerfallstudie att av de 37 projekt som undersöktes gjorde samtliga 

modifieringar i de agila metoderna. Detta var startskottet som sedermera ledde oss in på 

att studera grader av agilitet. 

2.1.2 Vetenskaplig	undersökningsmetod	

Studien vi genomfört grundades i att studera sex olika projekt med syftet att generera 

fördjupad kunskap om vilka faktorer som påverkar graderna av agil projektstyrning. När 

syftet med studien är att generera kunskap gällande processer, individer och 

organisationer menar Larsen (2009) att kvalitativa studier är lämpliga att använda. 

Eftersom vi har undersökt och jämfört fallprojekten med vårt egna ramverk var vår studie 

en kvalitativ studie. Hade vi däremot utfört en kvantitativ studie påstår Bryman och Bell 

(2017) att vi som forskare hade styrt resultatet. Men eftersom studien avsåg att fokusera 

på det som projektledarna uppfattade som viktigt och betydelsefullt blev en kvalitativ 

studie att föredra. Vidare förklarar Bryman och Bell (2017) att vid en kvalitativ studie är 

det deltagarnas uppfattning som ses som viktigt vilket ytterligare motiverar vårt val av 

vetenskaplig undersökningsmetod. 
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2.1.3 Vetenskaplig	ansats	

Enligt Bryman och Bell (2017) skiljer sig de vetenskapliga ansatserna åt utefter vad som 

är det slutliga målet med studien. Då det redan fanns tidigare forskning som gav oss en 

bra grund för den agila projektstyrningen förhöll vi oss delvis till existerande teorier. Men 

vi tog även en utgångspunkt i den empirin vi samlat in för att generera ny teori eftersom 

att bidraget med vår studie var att skapa ett eget ramverk som utvecklar den existerande 

kunskapen om de agila metoderna med grader av agilitet. Eftersom det innebär att växla 

mellan att förhålla sig till tidigare teori och ny empiri kännetecknar det en iterativ ansats 

(Bryman & Bell, 2017). Teori användes för att identifiera agila karaktärsdrag och bygga 

vår egna modell med de fyra dimensionerna. Karaktärsdragen inom de olika 

dimensionerna användes därefter för att undersöka och jämföra fallprojekten samt 

förklara vad som kännetecknade och vad som påverkar de olika graderna av agilitet inom 

de olika dimensionerna. Enligt Bryman och Bell (2017) blir det även ett logiskt val då 

studier med induktiv forskning är av ett iterativt slag i de fall studien har som avsikt att 

växla mellan empiri och teori. Där den data som samlats in sedermera utgjort grunden för 

generella slutsatser (Bryman & Bell, 2017). 

2.1.4 Typ	av	studie	

Studien som vi genomfört är en kvalitativ flerfallstudie. En flerfallstudie utgår från två 

eller flera fall där empiriska data har samlats in genom fallstudier från verkliga situationer 

(Bryman & Bell, 2017). I vår studie valde vi att utgå ifrån sex olika fallprojekt. Eisenhardt 

(1989) menar att bygga teori från fallstudier är en forskningsmetod som innebär att 

använda ett eller flera fall för att skapa teori från fallbaserade empiriska bevis. 

Anledningen till att vi valde att göra flerfallstudie är för det första eftersom en 

flerfallstudie enligt Eisenhardt och Graebner (2007) typiskt leder till en mera grundad, 

träffsäker och generaliserbar teori. För det andra för att om flera fall ger samma svar 

kommer det gå att argumentera starkare för våra slutsatser än om det endast gällt ett fall 

(Eisenhardt, 1991). För det tredje kommer vi genom att identifiera mönster och relationer 

inom och mellan de olika fallprojekten vi undersöker att skapa en grund för att generera 

teori (Eisenhardt, 1989). Fortsättningsvis förklarar Eisenhardt och Graebner (2007) att 

verklighetsförankringen genom fallstudier används vid genererandet av ny teori där 

deduktiv och induktiv forskning binds samman. Det görs genom att den teori som 

fallstudier genererat kan användas till grund för framtida deduktiv forskning där 
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teoriernas generaliserbarhet sätts på prov. Författarna beskriver även hur fallstudier leder 

till konstruktionen av detaljrika beskrivningar som sedermera summeras för att visa på 

olika samband i tabeller (ibid.). Genom att göra denna typ av studie var våra 

förhoppningar på studien att den skulle generera detaljerade beskrivningar av vad som 

kännetecknar samt vad som påverkar graderna av agilitet inom de olika dimensionerna. 

Där som ett resultat en teori skapas och som vidare kan testas genom deduktiv forskning. 

Förhoppningen är vidare att den genererade teorin ska kunna appliceras på olika typer av 

projekt som även har olika grader av agilitet. 

2.2 Urval	

Eftersom denna studie har komparativa inslag har urvalet grundats i att välja ut projekt 

som är dels olika i former av grader av agilitet, men även liknande i form av att samtliga 

ska ha agila karaktärsdrag. Eisenhardt (1989) menar att det är viktigt att ha en tanke med 

de fall som studeras för att möjliggöra insamlingen av relevant data i en flerfallstudie. 

Med detta till grund har projekten noga valts ut för att kunna spegla de olika grader av 

agil projektledning som vi vill undersöka. Vidare argumenterar Eisenhardt (1989) att en 

metod för att säkerställa att de fall som väljs ut passar in på det tilltänkta 

forskningsområdet är strukturerat urval. Genom ett strukturerat urval förklarar Eisenhardt 

(1989) vidare att det även ges möjligheter att vara mottaglig för nya upptäckter som skiljer 

sig från studiens huvudsakliga syfte. 

2.2.1 Val	av	företag	och	projekt	

Valen av projekt grundades på våra frågeställningar. Vi kontaktade projekt inom olika 

branscher och olika företag. Detta eftersom vi under själva intervjun undersökte dels hur 

agila projekten är, samt vilka faktorer som är påverkade vid de olika graderna av agilitet. 

För att hitta företag med skillnad i grad av agilitet anser vi att det är lämpligt att försöka 

undersöka projekt inom olika i branscher eftersom vi hade farhågor att projektet skulle 

kunna bli för lika i sitt sätt att styras annars.  
 

För att göra valen av projekt att analysera kommer vi att utgå ifrån följande förutbestämda 

kriterier: 

1. Det ska vara ett företag som i sina projekt på någon nivå arbetar agilt. 

2. Företaget ska ha en stor närvaro på den svenska marknaden. 
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3. Projekten ska inte bara vara agila, utan även tillämpa olika grader av agilitet. 

  

De första två punkterna har varit enkla att säkerställa. Eftersom vi har undersökt agilitet 

har samtliga informanter fått information om det innan genomförandet av intervjun. 

Vidare har fysiska intervjuer varit något att föredra och därmed företag med närvaro i 

Sverige. Den tredje punkten har däremot varit svårare att säkerställa innan själva intervjun 

genomförts då det är en av delarna vi vill få fram genom intervjun. Men för att kunna 

hitta projekt som förhoppningsvis arbetat olika när det gäller grader av agilitet har vi 

försökt att hitta olika typer av projekt på olika typer av företag. Med hjälp av dessa 

kriterier har vi undersökt projekt på sex olika företag. Projekten vi har undersökt är av 

lite olika karaktär och befinner sig i olika branscher men då det intressanta är att studera 

den agila styrningen i olika typer av projektet har vi sett detta som positivt. Vår 

förhoppning var även att urvalet skulle bidra till att göra ramverket mer generellt och 

applicerbart på olika typer av projekt i olika branscher och kontext. 

  

Utöver de projekten vi gått vidare med i studien med har vi även kontaktat en mängd 

andra företag vars projekt skulle kunna tänkas vara intressanta för vår undersökning. En 

del har valt att inte svara på våra förfrågningar och en del har av olika skäl inte haft 

möjlighet att ställa upp. Då vi inte försöker att beskriva en population utan snarare 

försöker generera teori har vi dock inte lagt stor vikt vid de som inte deltagit i och med 

att vi lyckades undersöka sex olika projekt samt att vi med dessa projekt kunde se olika 

grader av agilitet. 

2.2.2 Översikt	

Nedan presenteras en översiktstabell över informanten, vilket typ av projekt det är och 

vilken bransch projektet bedrivs i. Samtliga informanter var projektledare samt arbetade 

i olika organisationer och informanterna kommer i resultatdelen att benämnas anonymt 

enligt tabellen nedan. Företagens namn visas i det fall där det har varit ett önskemål från 

informanten. 



 11 

 

2.3 Insamling	av	data	

2.3.1 Primärdata	

Insamlingen av data har i första hand skett genom intervjuer. Bryman och Bell (2017) 

argumenterar för att intervjuer är en bra metod eftersom vi ville erhålla detaljerade 

beskrivningar om de olika dimensionerna från projektledarna. Då studien lägger mycket 

fokus på vad informanterna upplever blir intervjuer en lämplig metod eftersom 

informanterna då ges stora möjligheter att beskriva sin personliga syn av fenomenet 

(Bryman och Bell, 2017). Eftersom intervjuerna var grunden för uppsatsens resultat 

säkerställer vi kvaliteten i intervjuerna genom att förbereda frågor kring de områden vi 

ville belysa. Men vi lämnade även en öppenhet där informanterna själva gavs tillfälle att 

tillägga saker som kretsar kring ämnet men som de kanske inte fick fram genom frågorna.  
 

Förhoppningarna innan var att genomföra alla intervjuer på kontoret där projektledarna 

satt. Men för att förenkla för informanterna samt se till att intervjuerna verkligen blev av 

var vi flexibla. I sin helhet genomfördes fyra av intervjuerna på företagens respektive 

kontor, en på ett café samt en via telefon då det var enda möjligheten för att genomföra 

den intervjun. 

2.3.2 Kompletterande	data	

För att komplettera med ytterligare data där vi tyckt att det funnits gap i informationen 

har vi använt oss av årsredovisningar samt projektdokument i den mån vi fått tillgång till 

dessa. Eisenhardt (1989) förklarar att användandet av flera källor leder till att mer 

detaljerade beskrivningar kan skapas samtidigt som risken för ensidig och vinklad 

information minskas. 
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2.3.3 Intervjustruktur	

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. Valet av semistrukturerade 

intervjuer gjordes för att samla in empiri av en kvalitativ karaktär och eftersom strukturen 

tar hänsyn till vad informanterna upplever är viktigt. Samtidigt som vi fick möjligheten 

att bygga vidare på intressanta områden samt öppnade för att informanterna fick utveckla 

sina svar tydligare. Bryman och Bell (2013) menar att i kvalitativa intervjuer kan 

intervjun avvika från den satta intervjuguiden i stor utsträckning. Författarna menar 

snarare att det är önskvärt att låta intervjun röra sig i den riktning som informanterna leder 

den, eftersom då fångas det som informanten anser vara viktigt och relevant inom ämnet 

(ibid.). Eftersom vår studie har utgått från att fånga in det som projektledarna anser är 

viktigt motiverar det vårt val av intervjustruktur. 
 

I en semistrukturerad intervju använder sig forskaren av en lista med förhållandevis 

specifika ämnen som ska beröras. Vi använde oss av en intervjuguide (se Bilaga 1) med 

specifika teman som skulle beröras. Bryman och Bell (2013) förklarar att det är vanligt 

att det används någon typ av schema eller mall för att säkerställa att den semistrukturerade 

intervjun täcker de områden som behöver beröras. Det som skiljer semistrukturerade 

intervjuer från en strukturerad intervju är att frågor som inte ingår i intervjuguiden kan 

tillkomma om intervjuaren anknyter till något som informanten sagt (ibid.). Men 

samtidigt säkerställdes med hjälp av intervjuguiden att alla ämnen som vi ville ta upp 

berördes under intervjuerna. En ytterligare anledning som motiverar en semistrukturerad 

intervju är att vår studie är en flerfallstudie. Bryman och Bell (2013) argumenterar för att 

om studien avser flera fall kommer den som gör undersökningen sannolikt upptäcka att 

det krävs ett visst mått av struktur för att göra fallen jämförbara. Vi behövde dels en 

struktur för att få jämförande inslag mellan projekten samtidigt som vi dels var 

situationsanpassade efter vad informanterna lyfte eftersom att vi ville fånga in vad 

informanterna ansåg vara viktigt. 

2.3.4 Intervjuguide	

Intervjuerna vi genomförde utgick från en intervjuguide. Eftersom vi använde en 

semistrukturerad intervjustruktur utvecklade vi även följdfrågor under intervjuernas gång 

i de fall vi kunde anknyta till något intressant som informanten sagt. Intervjuguiden (se 

Bilaga 1) utformades utefter vår egna modell som förklaras närmare i nästa kapitel. Målet 
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med intervjuguiden var att täcka in de olika delarna tillhörande modellen för att sedan 

kunna integrera empiri och teori på ett adekvat sätt. Guiden strukturerades därför i fem 

huvudsakliga delar. Först en inledande del där vi berättat om vår studie och dess syfte 

samt ställde inledande frågor för att skapa oss en bild om informanten och dennes roll. 

Sedan använde vi oss av fyra separata delar som handlade om de fyra dimensionerna för 

att fånga delar som handlar om agilitet och vad som kan påverka dessa dimensioner och 

dess grad av agilitet. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) även vikten att vid 

intervjutillfället ge en möjlighet att fånga nya aspekter av det undersökta fenomenet 

genom att ställa öppna frågor. Intervjun avslutades därför med en öppen fråga där 

informanten fick möjlighet att komplettera med något informanten velat tillägga som vi 

missat att fånga. 

2.4 Analysmetod     	

Med vår studie ämnade vi att bygga teori utifrån den empiri vi samlat in och därför 

analyserades vårt insamlade data med en utgångspunkt i grundad teori. Enligt Bryman 

och Bell (2017) har grundad teori blivit den vanligaste ansatsen för att analysera den 

kvalitativa data. Den senaste versionen av grundad teori enligt Bryman och Bell (2017) 

definieras på följande vis: “Teori som härletts från data som samlats in och analyserats 

på ett systematiskt sätt under forskningsprocessens gång. I denna metod finns det ett nära 

samband mellan datainsamling, analys och den resulterade teorin” (Strauss & Corbin, 

1998 s. 12). Bryman och Bell (2017) förklarar vidare att det här innebär att inriktningen 

på metoden ligger på utvecklandet av en teori på ett grundval av data genom antingen ett 

iterativt eller rekursivt synsätt. Därmed att insamling och analys av data sker parallellt 

och i en växelverkan med varandra (ibid.). Eftersom att vi genomfört intervjuerna med en 

öppenhet först och sedermera analyserat den insamlade data med teori som passat genom 

ett iterativt sätt blev grundad teori en lämplig metod för analysen. 

 

Data som samlades in genom intervjuer har kodats till mindre beståndsdelar. I vår studie 

genomfördes tre steg av kodning vilka var öppen, axial och selektiv kodning (Bryman & 

Bell, 2013). Den öppna kodningen genomfördes genom att data bröts ner till de fyra olika 

dimensionerna. Därefter gjordes den axiala kodningen vilket innebar att data i 

dimensionerna kopplades till de olika graderna av agilitet. Avslutningsvis användes 
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selektiv kodning för att inom dimensionerna koppla vad som kännetecknar samt påverkar 

de tre graderna av agilitet.  

2.5 Etiska	aspekter	

I de intervjuer vi genomfört har vi tagit hänsyn till de etiska principer som gäller för 

svensk forskning (Bryman och Bell, 2017). Principerna är informationskravet, 

samtyckesperspektivet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska 

förespeglingar samt att informanterna inte ska ta skada av undersökningen (ibid.). För att 

följa dessa principer informerade vi innan genomförandet av intervjuerna först om syftet 

med undersökningen samt hur den kommer att utföras. Därefter förklarade vi att intervjun 

var frivillig och att det gick bra att avbryta om informanten inte ville fortsätta. Vidare 

förklarade vi att det insamlade materialet endast var för studiens forskningssyfte. 

Avslutningsvis har vi också säkerställt efter genomförd intervju att vi kan använda det 

som har sagts i vår uppsats. Detta för att försäkra oss om att informanterna känner sig 

trygga med att vi använder det material vi avsåg att använda. 

2.6 Kvalitetsdiskussion	

2.6.1 Trovärdighet	

Studien har granskats med ett resonemang om studiens trovärdighet eftersom att 

kvalitativ forskning bör använda begreppet trovärdighet som utgångspunkt för att granska 

studiens kvalitet. Då reliabilitet och validitet oftast används vid kvantitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2017) har vi endast granskat studiens kvalitet med trovärdighet som 

utgångspunkt. Denna studie har erbjudit samtliga informanter att granska sina svar för att 

öka tillförlitligheten genom informantvalidering (ibid.). Anledningen till det var för att vi 

ville säkerställa att vi hade tolkat informanternas svar på rätt sätt. Vi gjorde 

informationsvalideringen genom att skicka ut det material till informanterna som vi avsett 

att använda i studien. Informanterna gavs då möjligheten att granska, ändra och lägga till 

saker i sina svar. Fortsättningsvis genom att vi har gjort fylliga redogörelser för samtliga 

fallen anser vi att studien uppfyller vad Bryman och Bell (2017) menar är en 

överförbarhet i de studerade fallen. Genom att studenter i vår seminariegrupp samt vår 

handledare har givit feedback och granskat uppsatsen under arbetets gång går det även att 

argumentera för att det har ökat studiens pålitlighet (Bryman och Bell, 2017). Vi har även 
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försökt att vara objektiva i en hög utsträckning genom att inte ha förutfattade meningar 

om något i vårt forskningsområde för att öka trovärdigheten genom konfirmering. 

Bryman och Bell (2017) beskriver även begreppet konfirmering och att vara objektiv 

vilket ökar studiens trovärdighet. 
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3 Teoretisk	referensram 

3.1 Projekt	och	projektledning	

Vi har valt att definiera ett projekt enligt Lundin och Söderholms (1995) definition, att ett 

projekt kan ses som en tillfällig organisation inom en organisation. Att den är tillfällig 

beror på att organisationen upphör att existera efter att projektet är avslutat. Projekt 

initieras ofta för att utföra ett specifikt uppdrag både internt för att till exempel 

åstadkomma en förändring eller lösa specifika problem inom organisationen (ibid.). Men 

projekt erbjuds även av företag som en extern lösning gentemot en beställare (Hanish och 

Wald, 2011).  
 

Projektledning definieras enligt Project Management Institute (2017) som en uppsättning 

metoder, tekniker, procedurer, regler och mallar som används vid projekt. Projektledning 

kan ses som en uppsättning av riktlinjer och principer som kan skräddarsys för att 

anpassas för specifika situationer (Hanish och Wald, 2011). Dessa riktlinjer kan vara 

något enkelt som en checklista, men att det också kan det vara något mer specifikt som 

ett speciellt tillvägagångssätt för ett projekt med egna definierade verktyg och tekniker 

(Lundin och Söderholm, 1995). 

3.2 Agil	projektstyrning	inom	de	fyra	dimensionerna	

I följande avsnitt kommer agil projektstyrning att förklaras genom de fyra dimensionerna 

som har identifierats och tidigare nämnts i problemdiskussionen. I slutet av respektive 

dimension kommer även de agila karaktärsdragen som identifierats inom dimensionen att 

punktas upp. Det är de agila karaktärsdragen som ligger till grund för studiens gradering 

av agilitet. Eftersom denna uppsats fokuserar på agilitet som i grader av agilitet kommer 

vi inte att lyfta specifika agila metoder eller modeller utan uppsatsen fokuserar på agilitet 

i form av agila karaktärsdrag inom de olika dimensionerna och det är dessa som kommer 

att behandlas. 
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3.2.1 Planering	

I den agila planeringen sker som tidigare nämnt en stor del av planeringsarbetet under 

projektets gång och mindre innan projektet startar. Det här innebär inte att agil 

projektstyrning utesluter en förplanering innan projektstart men att mindre planering 

genomförs innan start och mer är förlagt till att ske under projektets livstid. För mycket 

planering resulterar i att planer måste omarbetas när det till exempel kommer nya krav 

från beställaren vilket resulterar i onödig tidsåtgång. Däremot kan bristfällig planering 

innan projektets start resultera i att projektet misslyckas (Serrador & Pinto, 2015). Cooper 

och Sommer (2016) förklarar mer detaljerat att en agil planering omfattar sprintar på cirka 

två till fyra veckor där nya delmål sätts upp varje sprint. Nästa sprint startar sedan med 

en ny sprintplanering och hela cykeln börjar om. Detta pågår tills projektets slutgiltiga 

mål är uppnått och projektet är avslutat. Arbetet i sprintar ska även bidra till en adaptiv 

förmåga i projektet (ibid.). Ett viktigt tillägg till Cooper och Sommers förklaring är 

Serrador och Pinto (2015) som även förklarar vikten av att beställaren är involverad i 

planeringsprocessen, där planeringen är adaptiv för nya krav från beställaren. Det blir 

viktigt eftersom involveringen bidrar till att beställaren även blir mer nöjd i slutändan 

(Dingsøyr et al., 2012). Špundak (2014) hävdar att inom de agila metoderna ligger även 

ett tyngre fokus på att anpassa sig efter miljö och eventuella förändringar, där förmågan 

att kunna anpassa sig är viktigare än att ha en förutbestämd plan (ibid.). Vidare går det 

inte att planera för eventuella händelser när all nödvändig information inte är på plats. Ny 

information kan innebära att projektets slutgiltiga mål behöver ändras och då går det inte 

att hålla den ursprungliga planen (Pich, Lock och De Meyer, 2002). För att underlätta 

planeringens adaptiva förmåga där nya krav ständigt kan tillkomma samtidigt som 

prioriteringar hålls strukturerade beskriver Cooper och Sommer (2016) användandet av 

visuella planeringsverktyg. Författarna hävdar att visuella planeringsverktyg underlättar 

den adaptiva förmågan och möjliggör en effektivt strukturerad lista med prioriteringar. 

 

Agila karaktärsdrag 

● Löpande planering med sprintar 

● Beställaren involverad i planeringsprocessen 

● Adaptiv för kontext i planeringen 

● Visuell planering 
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3.2.2 Projektlag	

Det agila projektlaget beskrivs som ett självorganiserat lag byggt på motiverade individer 

vars medlemmar har både befogenhet och förmåga för att ta beslut. Projektlaget är 

dessutom ansvariga för att styra projektet i viss mån. De ska gemensamt ta fram vad som 

är ett bra mål samt hur de ska arbeta för att nå målet (Thamhain, 2014). Dingsøyr et al. 

(2012) beskriver det som att projektlaget i de agila metoderna har inflytande över de 

processer som tidigare var en begränsning för projektlaget. Cooper och Sommer (2016) 

förklarar att projektledare inte längre är fokuspunkt och beslutsfattare över de dagliga 

besluten, därför måste laget dela kunskap och delegera uppgifter själva för att kunna ta 

dagliga beslut. Detta har medfört att nya roller skapats inom projektlag. Exempelvis har 

projektledarens roll ändrats. Rollen innebär dels att hålla ihop projektlaget för att de ska 

fokusera på att utföra aktiviteter samt dels att underlätta kunskapsspridning genom 

dagliga möten istället för att detaljstyra. Den frihet som projektlag nu har hade annars 

enligt författarna kunnat leda till oreda och förvirring. Det här skiftet i beslutsfattande ger 

makt till projektlaget och en ökad känsla av ägande samt engagemang i projektet (Cooper 

och Sommer, 2016). Baksidan med det ökade ansvaret är att det kan leda till en ökad 

stress och minskad motivation hos projektmedlemmarna (McHugh, Conboy och Lang, 

2011). Därför kan en psykologisk trygghet vara viktigt för agila metoder (ibid.). Den 

psykologiska tryggheten skapas av att projektlaget bygger upp en tillit och en ömsesidig 

respekt gentemot varandra (Edmondson, 1999). Den ökade friheten hos projektlaget 

ställer dessutom högre krav på samarbete och integration i projektlaget än tidigare 

(Thamhain, 2014). För att underlätta kreativiteten och produktiviteten är det enligt 

Dingsøyr et al. (2012) även viktigt att projektlaget sitter på samma fysiska plats. Det är 

även en stor skillnad i kommunikationsmönstret jämför med traditionella metoder som 

har en centraliserad kommunikation (Cooper och Sommer, 2016). Istället för att 

kommunikationen går via en projektledare förespråkar de agila metoderna att 

kommunikation sker direkt mellan alla medlemmar. Detta hävdar Cooper och Sommer 

(2016) leder till förbättrad kommunikation samt kunskapsdelning. Kommunikationen bör 

även ske via ansikte-mot-ansikte eftersom att det ger en mera kraftfull kommunikation 

till skillnad från kommunikation genom text (ibid.). 
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Agila karaktärsdrag 

● Självorganiserade 

● Motiverade individer 

● Projektmedlemmar har beslutsbefogenhet 

● Projektledare undviker detaljstyrning 

● Direkt kommunikation mellan samtliga projektets medlemmar 

● Samlokaliserat 

3.2.3 Arbetsgång	

Den agila arbetsgången följer de sprintplaneringar som görs kontinuerligt under 

projektets gång samt dess prioriteringar. Detta blir viktigt för att kontinuerligt leverera 

framsteg och värdeleveranser. Att arbeta i sprintar bidrar även till att arbetstakten blir mer 

jämn över hela projektets livscykel (Dingsøyr et al., 2012). Efter varje avslutad sprint 

genomförs retrospektiv där feedback och reflektioner används för att förbättra 

arbetsgången. Under retrospektiven utvärderas arbetsgången för att effektivisera den till 

nästkommande sprint (Cooper och Sommer, 2016). Vidare ligger det även ett fokus på att 

skala av allt onödigt arbete. Mer specifikt på att undvika arbete som skapar onödig 

dokumentation eftersom det underlättar flexibilitet vid föränderliga omständigheter 

(Serrador och Pinto, 2015). 

  

Ett annat karaktärsdrag för den agila arbetsgången är att projektlaget ska vara öppet för 

förändringar genom hela arbetet (Dingsøyr et al., 2012). Det blir viktigt eftersom ett 

projekts omfattning kan ändras med upp till 30 procent under själva projektets gång 

(Špundak, 2014). Dingsøyr et al. (2012) påpekar även vikten av att beställaren har en 

aktiv roll i utvecklingsarbetet av till exempel en produkt eller tjänst. Förhoppningen är att 

beställarens feedback och reflektioner ska bidra till att densamma blir mer nöjd i 

slutändan (ibid.). Däremot argumenterar Volberda, van der Veerdt, Verwaal, Sienstra och 

Verdu (2012) för att projekt inte bör sträva efter att alltid vara 100 procent adaptiva. Det 

skulle potentiellt innebära att projektet då ligger i en ständig förändringsfas och det skulle 

enligt författarna ha en negativ inverkan på projektets utfall. 
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Agila karaktärsdrag 

● Arbetar i sprintar 

● Kontinuerligt leverera framsteg och värdeleveranser 

● Jämn arbetsbörda 

● Feedbacksystem 

● Undvik onödig dokumentation 

● Öppen mot förändringar 

● Beställare har en aktiv roll i utvecklingsarbetet 

3.2.4 Kontakt	med	beställare	

Ett av de stora karaktärsdragen för de agila metoderna är beställarens involvering i 

arbetet. Dingsøyr et al. (2012) och Thamhain (2014) argumenterar för att beställaren ska 

vara involverad genom hela utvecklingsarbetet. Serrador och Pinto (2015) menar att 

planering och kommunikation gentemot beställare bör ske kontinuerligt för att kunna 

lägga till eller ta bort funktioner till en produkt eller tjänst under själva utvecklingen. 

Kontakten bidrar även till att funktioner som inte är efterfrågade undviks, antalet fel på 

produkten minskar samt en kortare total utvecklingscykel (Conforto et al., 2014). Petit 

och Hobbs (2017) förklarar att tanken bakom den täta kontakten är att den ska bidra till 

att på ett bättre sätt identifiera kundens behov och möjliggöra ändringar. Den täta 

kontakten ska sedan i slutändan leda till att beställarens nöjdhet ökar (ibid.). Beställare 

och andra intressenter är inte längre endast i periferin av utvecklingen utan guidar aktivt 

utvecklandet av slutprodukten eller tjänsten (Dingsøyr, 2012). Det krävs dock att 

beställaren har tillräckligt med kunskap om vad som utvecklas för att effekten av 

beställarens inblandning ska bli positiv. Beställaren måste veta samt förstå vad till 

exempel eventuella ändringar på en produkt eller tjänst har på det slutgiltiga resultatet 

(Conforto et al., 2014). Däremot beskriver Thamhain (2014) att det är en utmaning att få 

kunden att ställa upp vilket kan leda till att andra agila delar inte går att utnyttja fullt ut.  
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Agila karaktärsdrag 

● Beställaren är aktiv genom hela arbetet 

● Öppen till nya krav från beställare 

● Kontinuerlig kommunikation med beställare 

 

3.3 Situationsanpassad	projektstyrning	

Den situationsanpassade styrningen har sitt ursprung från Lawrence och Lorch som 1967 

författade contingency teorin. Där drog de slutsatsen att en organisation borde identifiera 

faktorer i sin kontext som påverkar organisationen och sedan anpassa sin strategi efter sin 

kontext för att uppnå en bättre effektivitet i sin styrning (Lawrence och Lorch, 1967). 

Denna teori går dock även att applicera direkt på projekt. Shenhar (2001) menar att 

projekt bör anpassas efter sin omgivning där projektledare, projektlag och andra 

nödvändiga egenskaper bör väljas med omsorg för att passa. Företag som arbetar med 

olika projektstyrningsmodeller ofta inte har en formell fas där ett projekts kontext 

identifieras utan anpassningen till omgivningen sker ofta implicit (ibid.). 
 

Effektiva organisationer har ofta en grad av variation i sitt arbetssätt för sina olika projekt 

(Shenhar, 2001). Effektivitet kan inte uppnås genom att följa den ultimata 

projektstyrningsmodellen eftersom det inte finns en enskild modell som passar alla 

projekt (Sauser, Reilly, & Shenhar, 2009; MacCormac et al., 2012; Špundak, 2014; Cram 

och Marabelli, 2017). Valet av projektstyrningsmetod anpassas däremot inte alltid utefter 

vad kontexten visar vara lämpligt metodval. Det finns en risk att val av styrningsstrategi 

i ett projekt kan påverkas av vad till exempel en projektledare anser är den bästa modellen 

(Pennings, 1987). Det innebär att en projektstyrningsmetod används enbart för att en 

projektledare eller en företagsledning anser att den är bäst. Pennings (1987) förklarar att 

det innebär en risk eftersom organisationer då begränsar sig till metoder för 

projektledning som de på ett standardiserat sätt använder sig av. Enligt Sauser et al. 

(2009) kan det leda till att projekt misslyckas eftersom att de riskerar att välja både fel 

tillvägagångssätt och fel personer för att genomföra projektet. Fortsättningsvis menar 

Sauser et al. (2009) att de ansvariga istället först bör identifiera projektets kontextuella 

omgivning. Därefter bör de välja den projektstyrningsmetod som fungerar i den 
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kontexten. De ansvariga kommer då att minimera risken för att ett projekt misslyckas på 

grund av felaktiga strategival (ibid.). 

3.3.1 Kontext	

Chenhall (2003) förklarar att kontexten är en viktig variabel och en grundbult för den 

situationsanpassade styrningen. Det är något som utvecklas av Sauser et al. (2009) som 

anser att ett projekt bör inledas med att identifiera sin omgivning. Författarna förklarar 

att det skulle minska risken att fel styrsätt används vilket kan leda till att hela projektet 

misslyckats. 

  

Conforto, Salum, Amaral, da Silva, Magnanini de Almeida (2014) förklarar att det finns 

två olika typer av kontext vilka är inre och yttre kontext. De faktorer som den inre 

kontexten består av är företagets kultur, struktur, personalens kompetens och 

företagsklimat. Medans de faktorer som den yttre kontexten består av är den sociala, 

ekonomiska och politiska omgivningen. Dessa faktorer i den inre och yttre kontexten 

påverkar hur slutresultatet av ett projekt blir. Det är därför viktigt för projektledare att 

kunna identifiera eventuella motsättningar mellan yttre faktorer och interna förmågor, 

eftersom det möjliggör att projektledaren kan göra ett lämpligt strategival (ibid.). Lyckas 

projektledaren göra korrekta avvägningar av vilka faktorer i både den inre och yttre 

kontexten som kan komma att påverka projektet minskar också osäkerheten i utfallet 

(Chenhall, 2003). Något som dock enligt Chenhall (2003) är viktigt att ha i åtanke vid 

analysen av faktorer är att kontexten nödvändigtvis inte är statisk utan kan ändras över 

projektets tidsram. Författaren förklarar att det inte är nödvändigt att få analysen av 

faktorer 100 procent korrekt, utan argumenterar för att en avvägning mellan enkelhet, 

träffsäkerhet och generaliserbarhet av omgivningen är viktig (ibid.). 

3.4 Vår	modell	

I denna modell kommer de agila karaktärsdrag som täcks in av respektive projekt att 

presenteras. Modellen är till för att visa hur många av karaktärsdragen som ett projekt 

uppfyller inom respektive dimension. Modellen kommer att användas dels både som mall 

för empirin samt dels för att analysera hur många av de agila karaktärsdragen som 

respektive projekt tillämpar. Graderna kommer att identifieras baserat på hur många av 

de agila karaktärsdragen som uppfylls inom respektive dimension. Ett projekt som 
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uppfyller från inget till en tredjedel av karaktärsdragen tillhör gruppen låg grad av agilitet. 

Projekt som uppfyller mellan en tredjedel och två tredjedelar tillhör gruppen medel grad 

av agilitet. Projekt som uppfyller mer än två tredjedelar kommer att tillhöra gruppen hög 

grad av agilitet. Detta appliceras sedermera på varje dimension var för sig. Slutligen 

kommer även påverkande faktorer att analyseras under respektive dimension för att ge en 

förståelse av vad som påverkar de olika graderna av agilitet inom de fyra dimensionerna.  

 

 
Figur 1. Grader av agilitet 
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4 Empiri 

I följande kapitel presenteras den data som har samlats in. Kapitlet är uppdelat i sex 

stycken delkapitel där respektive fallprojekt presenteras i en egen del. Varje delkapitel 

inleds med en bakgrund om projektet som sedan följs av en beskrivning av hur respektive 

dimension ser ut för respektive projekt. 

4.1 Alfa	

4.1.1 Projektbakgrund	

Alfa bedrivs på en av Sveriges storbanker och är ett internt projekt för att öka 

tillgängligheten och robustheten för bankens tjänster. Alfa påbörjades under 2017 och 

inleddes med en genomförbarhetsanalys där krav och vad som ska göras togs fram. Nu är 

projektets genomförbarhetsanalys avslutad och Alfa har påbörjat implementation och 

utförande av projektet. Vidare strävar projektet för att företaget ska ligga i framkant inom 

branschen. Alfa är ett mycket stort projekt och består av sju olika initiativ där 

Projektledare Alfa har det övergripande ansvaret för hela projektet. 

Alfa drivs med ett agilt arbetssätt enligt Projektledare Alfa. Något som är i linje med 

rekommendationerna inom företaget. Tidigare däremot har det funnits krav på hur de 

inom företaget ska bedriva projekt. Det är något Projektledare Alfa genom sin erfarenhet 

som projektledare anser har lett till att projekt på grund av förutbestämda arbetssätt har 

fungerat sämre. 

I vissa delar så passar en metod, i vissa passar den inte och det är helt beroende på vilken 

typ av projekt det är. Men även beroende på vilka resurser du har med i projektet och 

egentligen i slutändan “vart är det du ska?” “Vad är målsättningen med vad du ska få 

fram?” (Projektledare Alfa) 

4.1.2 Planering	

Planeringsarbetet förklaras av Projektledare Alfa som att det görs “ganska agilt” och att 

det även är enligt det tillvägagångssätt som Projektledare Alfa själv vill. Inom Alfa 

arbetar de med iterationsplanering som äger rum var tredje vecka efter varje sprint. 

Iterationerna inleds genom att projektlaget sätter sig ner gemensamt och undersöker vad 
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som behöver göras i de olika initiativen inom Alfa. Vidare undersöker de även vilka 

beroenden som finns mellan de olika initiativen genom användandet av pulstavlor. För 

att påbörja en aktivitet behöver i vissa fall en annan aktivitet vara avslutad innan och 

därför skapar de en prioriteringsordning som de olika aktiviteterna måste genomföras i. 

Eftersom Alfa är ett mycket stort projekt menar Projektledare Alfa att denna process blir 

mycket viktig. När sedan en ordning har fastställts för vad som ska vara klart och i vilken 

ordning förs detta in i Jira3. Utöver iterationerna hålls även kortare veckomöten. Dessa 

möten är till för att säkerställa att arbetet ligger i fas eller om det krävs mer resurser för 

att stärka upp för att kunna genomföra en aktivitet i tid. 

Projektledare Alfa anser att kommunikationen vid planeringen lätt kan bli tillkrånglad. 

Det är därför en viktig faktor att hålla det administrativa både kort och relevant i största 

möjliga utsträckning. Det enda som behöver framgå är vem som är ansvarig, vilket 

initiativ det handlar om och vad som definierar att aktiviteten är genomförd och avslutad. 

Enligt Projektledare Alfa blir därför kommunikationen viktig vid planeringen samt att 

den är tydlig. 

Jag försöker hålla det så enkelt som möjligt för att det inte ska bli någon 

överadministration. (Projektledare Alfa) 

En annan viktig faktor som krävs för att få den här typen av planering att fungera är enligt 

Projektledare Alfa att det finns en tydlig förankring för planen hos de som faktiskt ska 

genomföra den. Därför anser Projektledare Alfa att det som projektledare gäller att skapa 

en bra grund för en öppen och ärlig dialog under planeringen. Projektlaget genomför även 

gemensamma analyser om planeringens utförbarhet. Projektledare Alfa anser att det är 

viktigt att dra upp en plan som alla tror på och som kommer att hålla. Om projektlaget 

inte gör det kommer det enligt Projektledare Alfa att framkalla motsättningar inom 

gruppen. Projektledare Alfa förklarar dock att det går att få igenom saker ändå. Men det 

är risk att göra sig lite impopulär vilket inte är hållbart i längden. Därför beskriver 

Projektledare Alfa att det viktigt att gemensamt dra igenom det som ska göras med alla 

som ska genomföra det. 

                                                             

3 Jira är ett program som innehåller en tydlig rangordning där projektmedlemmarna kan se vilken prioritet 
projektets olika aktiviteter har 
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4.1.3 Projektlag	

Projektledare Alfa beskriver att strukturen i projektet utgår från att det finns en 

projektledare som har det huvudsakliga helhetsansvaret. Sedan finns det ett även 

delprojektledare för de sju initiativen inom projektet och som är huvudansvariga för 

respektive initiativ. Eftersom projektet är högt prioriterat förklarar Projektledare Alfa att 

det har givit både förtur och intresse från de olika teknikplattformarna inom företaget. 

Det har resulterat i att spets från varje teknikplattform har deltagit i projektet. Det är något 

som bidragit till att de kunnat få in mycket kunskap och expertis i projektet. Däremot i de 

fall då någon är sjuk har istället spetsen varit en begränsning. Eftersom projektet har 

mycket spets är det svårt att komplettera när någon inte är tillgänglig vilket har lett till ett 

nyckelpersonsberoende. Fortsättningsvis beskriver Projektledare Alfa att en 

framgångsfaktor är att de har kunnat samla större grupper på samma plats vilket har lett 

till resultat och design relativt snabbt. 

Så återigen, där är det här med att sitta på samma plats, fysiskt tillsammans och då dra 

igenom det. Det har gjort att när vi har gått vidare med vissa initiativ och vissa av 

plattformarna har haft mindre att göra. Så har de ändå kommit på mötena, för att lyssna 

på de andra, plus att de känner att mötena är så pass givande att de vill vara med. 

(Projektledare Alfa) 

En ytterligare faktor som beskrivs som viktig för projektlaget enligt Projektledare Alfa är 

att de kan kommunicera enkelt med varandra. Projektledare Alfa återkopplade här igen 

till samma anledning som varför kommunikationen var viktig under planeringen. 

Kommunikationen bör hållas tydlig, rak och enkel.  

4.1.4 Arbetsgång	

Projektledare Alfa beskriver en arbetsgång som strävar efter att något av värde ska 

levereras till beställaren varje kvartal. Inom kvartalet definieras mindre milstolpar som 

används som delmål för att klara av värdeleveransen. För att uppnå delmål och 

värdeleveranser beskriver Projektledare Alfa att arbetsgången i Alfa görs i sprintar efter 

iterationsplaneringen. Arbetsgången blev beskriven som jämn under projektets gång. 

Däremot fick vissa teknikplattformar ibland vänta på att något skulle bli färdigt men då 

var de ändå med på möten och stöttade de resterande projektlaget vid behov. För att 



 28 

arbetsgången skulle vara jämn var den tidigare nämnda genomförbarhetsanalysen samt 

att de kunde tillsätta resurser vid behov viktigt. 

På iterationsmötena arbetar även projektlaget för att förbättra arbetsgången löpande. Det 

görs genom retrospektiv i anslutning till iterationsmötena för att identifiera det som 

fungerat bra respektive dåligt. Något som Projektledare Alfa beskriver som en viktig 

faktor för att ständigt kunna förbättra arbetsgången. Återigen förklarar Projektledare Alfa 

vikten av att hålla kommunikationen enkel och rak. Därför använder de sig av ett 

röstningssystem där medlemmarna har tre röster var för att välja vad de ska förbättra 

alternativt lyfta fram något som fungerat bra. 

Projektledare Alfa beskriver att det är viktigt att kommunikationen under arbetsgången 

sker ansikte-mot-ansikte. Projektledare Alfa anser att det är av fundamental karaktär i det 

agila arbetssättet. 

För det är en av de fundamentala agila bitarna (…) Sitt tillsammans så mycket det bara 

går. Närheten är det som är det agila. Kunna dra en fråga över skrivbordet snarare än 

att maila. Undvik långa mail i så stor utsträckning som möjligt. Det är stor risk att mail 

kan feltolkas och i sin tur skapa onödig administration. (Projektledare Alfa) 

Projektledare Alfa utvecklar och förklarar även en ytterligare viktig anledning till att 

kommunikationen bör ske ansikte-mot-ansikte för att bygga upp en psykologisk säkerhet. 

Det bygger ju upp en psykologisk säkerhet och trygghet. För du måste känna dig trygg i 

det du gör. Känner du dig trygg i det du gör och det du levererar, då kan du också säga 

till exempel, “men shit, jag har inte hunnit med det här” eller “jag har problem här”, 

“jag behöver hjälp”, “jag fixar inte det här själv”. (Projektledare Alfa) 

Däremot eftersom att Alfa är stort och att informationsspridning ses som en viktig faktor 

av Projektledare Alfa är ännu bättre kommunikation något som hade kunnat förbättrat 

arbetsgången. I ett stort projekt är det enligt Projektledare Alfa viktigt att alla i 

projektlaget sitter på samma information och därmed kan arbeta åt samma håll. De 

hjälpmedel som används för att sprida information är de tidigare nämnda iterationsmötena 

samt veckomötena. Vilket även kompletteras genom användande av en intranätssida samt 

större hörsalsmöten där samtliga medlemmar och intressenter samlas. Då en del 

medlemmar enligt Projektledare Alfa förväntade sig att få all information given till sig 

fann därför Projektledare Alfa ett potentiellt förbättringsområde. 
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Hade jag haft en resurs som var “kommunikationsansvarig” så hade det säkerligen 

kunnat leda till det bättre. (Projektledare Alfa) 

Vad gäller kommunikation gentemot beställaren sker den främst genom rapportering. 

Även om beställaren inte har någon aktiv roll i hur det dagliga arbetet sköts är projektet 

adaptivt för eventuella nya krav som kan komma från beställaren. Det är inget som sker 

ofta, men det kan exempelvis komma nya regulatoriska projekt. Det är projekt som är 

extra viktiga för beställaren och som måste genomföras direkt. Det gör att övriga projekt 

måste anpassa sig och till exempel låna ut resurser eller ändra om riktningen på det egna 

projektet.  
 

4.1.5 Kontakt	med	beställare	

Projektet var som tidigare nämnt ett internt initiativ för att öka tillgängligheten och 

robustheten för företagets tjänster där den interna organisationen således var projektets 

beställare. Kontakten med beställaren beskrevs av Projektledare Alfa som att den 

innefattade dels rapportering om hur projektet ligger till både finansiellt och tidsmässigt. 

Men även täta avstämningar för att klargöra att projektet levererar enligt den 

förväntansbild som kommer från beställaren i form av önskad funktionalitet. 

Återigen, rapporteringen som är på pulstavlan, allt det kondenseras ner och sätts ihop 

till rapporter. Det är en speciell gruppering som vi berättar det här med att, “hur ser det 

ut?” “Är det grönt här?” “Hur ligger vi till med det finansiella?” (Projektledare Alfa) 

Projektledare Alfa förklarar att när Alfa står inför beslut av större karaktär kontaktas även 

beställaren för godkännande av exempelvis större investeringar. Men även om det skulle 

börja gå dåligt för banken kan projektet komma att behöva ändras om eller skjuta på 

aktiviteter då budgeten krymper. Vidare förklarar även Projektledare Alfa att ledningen 

ibland kommer med kritiska “blåljus”. Vilket innebär ett projekt som måste ske direkt 

och därmed får förtur till resurser. Dessa kommer ovanifrån vilket leder till att projektet 

får dirigera och fokusera om samt att det tar resurser från de planerade aktiviteterna och 

istället göra det ledningen vill. 

Projektledare Alfa förklarar att en viktig faktor till att kontakten med beställare fungerat 

väl har varit att många inom projektlaget har många kontakter inom företaget. De kan 

således få hjälp snabbt och med mycket. Ytterligare en anledning till att kontakten med 
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beställare fungerar bra är enligt Projektledare Alfa att det är ett högt prioriterat projekt 

som de arbetar med. 

Jo men det är ju klart, vi har ju haft tur att det här är viktigt för banken och att man då 

har management attention (…) Att man kan få fram sin bild om varför vi gör det här, 

varför det är så viktigt. (Projektledare Alfa) 

4.2 Beta	

4.2.1 Projektbakgrund	

Beta är idag avslutat och löpte totalt över 20 månader. Projektet initierades av att Beta 

kontaktades för att utföra ett konsultuppdrag åt en kund med målet att ta fram en lösning 

åt beställaren som skulle förbättra tillgängligheten och kvaliteten på en av kunden tjänster. 

Kunden hade redan anlitat en annan konsultbyrå för att ta fram denna lösning. Med den 

tidigare leverantören hade misslyckats helt med att ta fram en fungerande lösning. Att 

kunden redan hade anlitat en annan byrå som misslyckats med att ta fram en lösning är 

något som satte sina spår i hur projektet bedrevs. Det resulterade i att budgeten och 

tidsramen för projektet var tydligt definierade och väldigt viktigt att hålla. Projektet 

inleddes med att undersöka om det gick att korrigera den andra byråns lösning. Men 

snabbt kunde de konstatera att det inte skulle gå att genomföra. Betas uppgift blev därför 

att ta fram en helhetslösning åt kunden. Projektet beskrevs som att Projektledare Beta inte 

kunde välja att arbeta agilt då den metoden ej hade passat för projektet och förklarar. 

Om man arbetar agilt så går det inte att ha ett fast slutdatum och budget, utan det kan 

rinna iväg både tidsmässigt och pengamässigt. Eftersom att kundens två viktigaste krav 

var att leverera lösningen i tid och till ett fast pris så fick vi välja att arbeta mera 

traditionellt. (Projektledare Beta) 

4.2.2 Planering	

Planeringen i Beta präglades starkt av att beställaren som tidigare nämnt redan hade haft 

ett misslyckat försök för att lösa problemet. Beställaren hade därför varken tid eller råd 

för fler misslyckanden. Det är något som enligt Projektledare Beta resulterade i ett 

extensivt planeringsarbete där mål och krav togs fram tydligt. Det var även en hel del 

regler och legala faktorer som de var tvungna att ta hänsyn till vilket också påverkade till 
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att planeringen blev en viktig del av projektet. Arbetet med att ta fram en planering tog 

cirka 8 av projektets totala 20 månader och var därför en mycket omfattande och viktig 

del i projektet. 

Tid var en viktig faktor och var viktig för oss att förhålla sig till, därför fanns den 

omfattande detaljplaneringen på plats innan arbetet sattes igång för att försäkra sig om 

att man ständigt låg i fas. (Projektledare Beta) 

4.2.3 Projektlag	

Projektlaget bestod av ett varierande antal medlemmar mellan fem till tio personer under 

olika faser av projektet. Det var även en kombination av juniora och seniora arbetare som 

satt utspridda på olika kontor i Sverige. Att den kombinationen av erfarenhet fanns var 

något som Projektledare Beta ansåg vara viktigt eftersom att de seniora deltagarna bidrog 

med en stor erfarenhet medans de juniora var talangfulla. Däremot behövdes de styras 

tydligare. Projektledare Beta tillade även att ingen kompetens saknades utan 

projektledaren upplever att de kompetenser som fanns att tillgå var de som behövdes. 

Vidare har projektlaget en tydlig teknisk chef och en tydlig projektledare. Besluten togs 

utefter en tydlig hierarki där de beslut som påverkade utfallet togs av Projektledare Beta 

medan den tekniska chefen hade ansvar för beslut omfattande operativa ändringar.  

Det viktiga faktorerna för att projektlaget skulle fungera var många och Projektledare 

Beta förklarade framförallt att det var viktigt att få ett sammansvetsat projektlag som 

litade på varandra. Annars hade essentiella saker som stöd och kommunikation aldrig 

fungerat. Därför var kickoffen som Beta inleddes med väldigt viktig. Speciellt eftersom 

medlemmarna satt på olika kontor. Det beskrevs som viktig för att få deltagarna att lära 

känna varandra och således mer benägna att ta hjälp av varandra när de stöter på problem. 

Vidare förklarar Projektledare Beta att det är viktigt med en ledare som förstår detta och 

kan få personer att arbeta som en grupp. 

Vi är alla människor, “hur får man människor att fungera i grupp?” Det beror ju helt på 

vilka personer som är i gruppen. Men ett exempel på hur jag bygger laganda är att man 

till exempel bjuder på tårta när man når en viktig deadline. (Projektledare Beta) 
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4.2.4 Arbetsgång	

Arbetsgången beskrivs av Projektledare Beta som att den var tydligt uppdelad i olika 

arbetsuppgifter samt hur lång tid dessa arbetsuppgifter borde ta. Det fanns som tidigare 

nämnt en plan och den skulle hållas. För att säkerställa att alla låg i fas genomfördes 

avstämningar dagligen á fem minuter via telefon eftersom deltagarna satt utspridda 

geografiskt. 

En viktig faktor blev den väldigt omfattande och detaljerade planeringen som gjordes 

innan arbetet påbörjades. (...) Det var speciellt viktigt att förankra planeringen med 

arbetarna, för att inte sätta orimliga krav på vad det ska hinna klart med till när. 

(Projektledare Beta)  

Projektledare Beta förklarar att även om det inte fanns något formellt feedbacksystem på 

plats under projektets gång gjordes feedback informellt och löpande under projektet för 

att se hur de eventuellt kunde förbättra sig. Projektledare Beta utvecklar sedan vidare och 

förklarar att kommunikationen i sin helhet var viktigt dels för att kunna förbättra arbetet 

men även för att de skulle jobba som ett lag. 

Tydlighet i kommunikationen, att ha ett sammansvetsat arbetslag, att man metaforiskt kan 

knacka på någons axel om det är något, man ska känna sig säkra på att både hjälpa och 

ta hjälp av varandra. (Projektledare Beta) 

4.2.5 Kontakt	med	beställare	

I Beta hölls det en kontakt med beställare löpande men alltid på kundens initiativ. 

Projektledare Beta förklarar att när kunden ville något hörde kunden av sig och upplever 

att det fungerade bra. Däremot fanns hinder för att kunden skulle kunna få igenom 

förändringar. Eventuella förändringar som skiljde från den ursprungliga planen och de 

uppsatta kraven var tvungna att göras via formella förfrågningar där de tydligt motiveras 

varför förändringen måste genomföras. Projektledare Beta förklarar att det beslutet 

berodde på tidspressen och därför kunde eventuella nya krav den svårare att hålla. 

Kunden hade en tydlig kravbild som skulle uppfyllas. Det är ju svårt att få med allt 100 

procent rätt vid första tillfället. (...) Kravbilden uppdaterades ju som sagt allt eftersom 

med lite förändringar, men utgången på projektet var tydligt innan själva arbetet sattes 

igång. (Projektledare Beta) 
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4.3 Gamma	

4.3.1 Projektbakgrund	

Gamma är ett projekt där Projektledare Gamma är inhyrd som projektledarkonsult på ett 

stort svenskt företag som är verksamt i flera länder och där Gammas uppdrag är att öka 

hälsan och välmående hos företagets anställda. Projektledare Gamma förklarar att de 

arbetar med att göra inkrementella förbättringar mot visionen “att skapa en bättre 

arbetsplats” snarare än ett konkret mål. Projektet är initierat av en beställare som är en 

chef på det stora svenska företaget. Projektet bedrivs av en grupp engagerade anställda 

som arbetar tillsammans med projektledaren i mån av tid och beskrivs som ett rutinprojekt 

inom HR. Projektet startades i december 2017 och pågår till maj 2018 med en option på 

förlängning om båda parter är överens till december 2018.  

Projektledare Gamma förklarade att det var ett krav att Gamma skulle bedrivas agilt och 

det gick kunden med på. Det har resulterat i att den projektstyrningsmodell som kunden 

vanligtvis använder sig av har övergivits helt. Istället är det Projektledare Gamma som 

har haft möjlighet att designa styrningen på projektet med fria tyglar och valt en agil 

inriktning. 

4.3.2 Planering	

Planeringsarbetet i Gamma görs löpande där projektlaget genomför sprintplaneringar som 

sträcker sig över en månad. Vidare genomförs ytterligare möten veckovis i form av 

veckovisa stå-upp möten via Skype. Där utvärderas vad som har gjorts i den gångna 

veckan, vad de ska göra nästa vecka samt ifall någon behöver hjälp. 

Något som har varit viktigt för att få planeringen att fungera har enligt Projektledare 

Gamma varit att alla i projektlaget vet vad de vill göra inom projektet och att de håller 

koll på tiden. Det är mycket som hänger på eget ansvar och Projektledare Gamma 

motiverar därför att det är viktigt att samtliga kommer väl förberedda till planeringsmötet. 

Då deltagarna sitter på olika geografiska platser blev även användandet av Prello4 viktigt. 

                                                             

4 Prello är ett visualiseringsverktyg 
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Något som framförallt var viktigt var framförallt visualisering, visa vad vi gjort, samt 

hålla en tät kommunikation. Men även att använda bra verktyg och vara tydlig. 

(Projektledare Gamma) 

4.3.3 Projektlag	

Gamma bestod av mellan 5 till 10 medlemmar under projektets gång. Samtliga var 

delaktiga på eget initiativ och deltog i mån av tid då detta inte tillhörde deras ordinarie 

arbetsuppgifter. Enligt Projektledare Gamma deltog dem eftersom att de tyckte att 

projektet var nyttigt för företaget. Medlemmarna hade ingen gemensam nämnare förutom 

att alla jobbar på samma företag exklusive projektledaren som är en inhyrd konsult. 

Medlemmarna var även spridda geografiskt och projektet var den första gången de arbetat 

med agila metoder. Projektledare Gamma förklarar vidare att strukturen var helt platt i 

projektet och att besluten fördelades ut till projektlaget.  

Faktorer för att projektlaget skulle fungera bra tillsammans beskrev Projektledare Gamma 

som samspelet med en tät kommunikation och aktiva deltagare som var närvarande. 

Avslutningsvis var även den självorganiserade strukturen viktig och att deltagarna var väl 

förberedda.  

4.3.4 Arbetsgång	

Arbetsgången i Gamma beskriver Projektledare Gamma som agil. Gamma arbetar i 

sprintar samt med en minimal struktur och efter varje avslutad sprint är målet att göra en 

värdeleverans till beställarorganisationen. Värdeleveranserna togs dock inte emot på 

grund av att beställarorganisationen inte hade kapacitet för det. Projektledare Gamma 

förklarade att projektlaget aldrig arbetat agilt tidigare och därför introducerades 

metodiken till projektmedlemmarna under en kurs i hur de agila metoderna fungerar. 

Agilt är ett ganska naturligt sätt att jobba på, även för människor som inte gjort det förut. 

Viktigt att följa de agila principerna, skapa engagemang (...) Ingen fördelar 

arbetsuppgifter. Enkelhet är viktigt. (Projektledare Gamma) 

Projektledare Gamma förklarar vidare att arbetsgången fungerat bra och lägger betoning 

på att den fungerat väl trots att de inte sitter nära varandra. Däremot förklarar 

projektledaren vidare att arbetsgången förbättrades efter att deltagarna hade haft ett första 

fysiskt möte. Under hela projektets gång var arbetsbördan jämn. Det har varken funnits 
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mer eller mindre att göra enligt Projektledare Gamma. Vidare beskrivs deltagarnas 

engagemang som en faktor då Projektledare Gamma menade att det var viktigt att alla 

ville bidra till projektet då samtliga deltagare även hade fler projekt vid sidan av som 

löpte parallellt. Projektledare Gamma förklarade även att en ytterligare viktigt var att 

deltagarna inte väntade på centrala beslut utan tog tag i arbetet själva och att de hade ett 

tänk att de skulle bidra. 

Det är jätteviktigt att träffas, man relaterar till varandra på ett helt annat sätt. 

(Projektledare Gamma) 

Ytterligare en viktig faktor i arbetsgången enligt Projektledare Gamma är att de arbetar 

med att ständigt bli bättre. Därför hålls en sprintgenomgång i slutet av varje sprint där de 

arbetar med en formell metod för retrospektiv. Det görs enligt Projektledare Gamma för 

att säkerställa att samtliga vet vad de ska ta med sig samt vad de ska förändra eller 

förbättra under nästa sprint. 

4.3.5 Kontakt	med	beställare	

Projektledare Gamma förklarade att Gamma är ett internt initiativ från företaget som hyrt 

in Projektledare Gamma som extern konsult för att leda projektet. Där vi som tidigare 

nämnt en chef hos beställarorganisationen som initierade projektet och som därmed 

betraktas som beställaren. Kontakten beskrevs som inte att den inte var speciellt frekvent 

förekommande av Projektledare Gamma då beställaren ofta var upptagen. Men att 

beställaren samtidigt hade en tillit till Projektledare Gamma att projektet sköttes samt att 

beställaren inte hade något behov av att styra och ställa. Däremot försökte beställaren 

enligt Projektledare Gamma att delta på möten och vara delaktig i projektet i mån av tid. 

Överlag beskrev Projektledare Gamma kontakten med beställaren som delvis bra men 

även problematisk. Problematiken grundar sig i att arbetsgången var uppbyggd för att 

kunna göra värdeleveranser efter varje avslutat sprint men att kunden inte hade en 

tillräcklig mottagarorganisation. Projektledare Gamma jämförde sedan med att det här 

arbetssättet har fungerat bra på IT-sidan på företaget tidigare men att HR-avdelningen 

inte var anpassad för den här typen av kontinuerliga leveranser. Samtliga värdeleveranser 

presenterades endast på företagets intranätssida utan att implementeras i företaget. 

Vi levererar värdeleveranser varje sprint, men det saknas en organisation för att kunna 

ta emot dem (...) beställaren har dock inte något att säga till om. Han kan inte ta de beslut 



 36 

som krävs för att kunna leverera. Det är hans chefs chef som kan ta de besluten. Deras 

organisation är för hierarkiskt, speciellt på HR. (Projektledare Gamma) 

4.4 Delta	

4.4.1 Projektbakgrund	

Delta startade i februari 2017 och löpte över ungefär 20 veckor totalt. Det inleddes med 

att en beställare kontaktade företaget om att genomföra ett projekteringsarbete. 

Beställaren behövde hjälp med att ta fram en handlingsplan för en omställning av en 

kontors- och skolbyggnad till en större mängd lägenheter samt två våningar garage. 

Projektet genomfördes med ett för Deltas företag nytt tillvägagångssätt som förkortas till 

VDC5. Däremot så har Projektledare Delta genomgått en ettårig utbildning för metoden 

innan detta projekt. Metoden valdes själv av Projektledare Delta men var enligt 

Projektledare Delta även en rekommendation från högre ledning för att arbeta med nyare 

metoder och förbättra sin effektivitet.  

4.4.2 Planering	

Planeringsstadiet i Delta beskrevs av Projektledare Delta som kort och intensivt. Då 

beställaren ville att arbetet skulle sättas igång direkt resulterade det i att 

planeringsprocessen blev något kortare än vanligt. Planeringsarbetet inleddes med en 

kick-off som fungerade som ett startmöte och varade i en heldag. Under startmötet 

delades information, vision samt tankar mellan projektlaget och beställaren av projektet. 

Projektledare Delta ville egentligen att startmötet skulle ha pågått i två dagar. Då hade en 

andra heldag kunnat användas till att skapa en bra relation mellan alla delar inom 

projektlaget och till beställaren. Anledningen var att Projektledare Delta hade haft två 

heldagar i ett annat projekt som löpte parallellt och upplever att effekten av att bygga 

relationen var värd den extra dagen.  

Vidare förklarade Projektledare Delta att projektlaget och beställaren gemensamt 

spenderade en heldag tillsammans varje vecka. Under den gemensamma heldagen 

genomfördes en löpande planering där ett av momenten var att planera med hjälp av 

                                                             

5 VDC står för Virtuell Design Construction och är en projektledningsmetod framtagen på Stanford 
University. 



 37 

visuell planering. Under den planeringen sattes post-it lappar upp på en vägg med 

arbetsuppgifter för att dels identifiera beroenden mellan dessa men även för att se vad 

som skulle göras till nästa vecka. De användes även för att se vad som skulle göras ännu 

längre i framtiden för att även skapa en förankring av planeringen hos medlemmarna. 

Enligt Projektledare Delta bidrog detta till att planeringen blev mer adaptiv än tidigare 

vilket var viktigt för projektet.  

Det var ett helt nytt sätt att samordna sig på för oss. Man äger sina egna frågor istället 

för att allt ska gå genom en projektledare. (Projektledare Delta) 

Projektledare Delta fortsätter med att förklara att det nya sättet att planera inte har gått 

helt felfritt. Denna typ av planeringen krävde mer resurser och det har inte heller varit 

helt smärtfritt att få alla inblandade att avsätta en heldag i veckan för projektet. Många 

resurser hade fler arbetsuppgifter och ville gärna gå tillbaka till sitt kontor. 

4.4.3 Projektlag	

Projektlaget i Delta bestod framförallt av en kärna på 15 personer som deltog på samtliga 

veckomöten. Sedan var det även ungefär tio personer ytterligare som arbetade i projektet 

när exempelvis en speciell expertis behövdes. Medlemmarna hade även ett högt 

självbestämmande över sina egna områden i projektet. Projektledare Delta beskrev det 

som viktigt för samspelet att skapa en laganda. Likt som i planeringen hade det därför 

kunnat bli mycket bättre för projektet om de istället tagit en heldag för att köra en kick-

off och bygga laget. De hade även kunnat lagt mer tid på att dra fram tydligare spelregler 

på hur arbetet ska bedrivas. 

För att få kommunikationen att fungera bra förklarade Projektledare Delta att det var 

viktigt och en stor vinst med att medlemmarna sågs fysiskt minst en gång i veckan under 

veckomötena. Projektledare Delta utvecklar att det var en stor tidsvinst att kunna lösa 

eventuella problem tillsammans via diskussioner istället. Speciellt eftersom normen 

annars är att maila varandra inom branschen. 

Det är svårt att framförallt förankra beslut via mail. Jag får svar av kanske 15 procent 

för alla liksom jag själv drunknar i mail. När vi ses är det lättare att lyfta det som är 

relevant och att lyfta det nu. (Projektledare Delta) 
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4.4.4 Arbetsgång	

Projektledare Delta förklarar arbetsgången i Delta som att den följer den veckovisa 

planeringen och har heldagsmöten en dag per vecka. Planeringen bidrog till att identifiera 

beroenden vilket gjorde det enklare att se vad som skulle vara klart och till när. Under 

projektets gång förklarade projektledaren i Delta att magkänslan sade att 

arbetsuppgifterna hade slutförts i god tid tack vare det nya arbetssättet. Efter projektet 

använde de sig däremot av ett uppföljningssystem för att mäta hur arbetsgången verkligen 

hade gått och kom då fram till att endast 54 procent av arbetsuppgifterna var klara i tid. 

Projektet blev således även tidspressat mot slutet vilket ledde till att VDC delvis övergavs 

som arbetssätt och medlemmarna gick tillbaks till hur de brukade arbeta. I framtiden 

konstaterade Projektledare Delta att uppföljningen skulle göras löpande för att undvika 

liknande problem. Men förklarar samtidigt att de då behöver mer resurser eftersom det 

nya arbetssättet kräver det. 

Projektledare Delta utvecklar heldagsmötena och förklarar att samtlig kompetens kunde 

diskutera och lösa problem som uppstått i Delta med varandra direkt på plats. Istället för 

att deltagarna bara hade setts varannan vecka under två timmar och skött all annan 

kommunikation via mejl var det viktigt för arbetsgången att de kunde kommunicera 

ansikte mot ansikte. Projektledare Delta förklarar att samlokaliseringen samt den nära 

kontakten med beställaren också var viktiga faktorer för arbetsgången. Det var därför 

viktigt att beställaren ställt upp bra och tillhandahållit bra lokaler. Utan det hade dessa 

möten aldrig ens kunnat vara möjliga enligt Projektledare Delta. 

När vi satt i samma lokal så kunde beställaren lösa kanske sju av tio problem som kom 

upp under mötet och som gällde beställaren, istället för att dessa 10 problem ska lösas 

via 10 olika mail eller samtal senare. (Projektledare Delta) 

4.4.5 Kontakt	med	beställare	

Projektledare Delta beskriver kontakten med beställaren som jättebra och nära genom 

hela projektet. Beställaren deltog på de veckovisa heldagsmötena och kunde hjälpa till på 

ett sätt som tidigare inte var möjligt vilket som vi tidigare nämnt upplevdes av 

Projektledare Delta som en stor tidsvinst. Den nära kundkontakten som enligt 

Projektledare Delta möjliggörs av VDC har bidragit till att Delta på ett bättre sätt kunde 

leverera vad beställaren ville ha. Projektledare Delta förklarar vidare att det svåra med att 
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arbeta mot visioner är att beställare inte alltid blir nöjd och att mycket arbete därför måste 

göras om. Medans den nära kontakten i VDC leder till att både beställare och projektlag 

bryter ner visionen till mätbara mål som slutligen leder till att beställaren får det som den 

vill ha. Vidare får även projektlaget tydligare riktlinjer om vad som faktiskt ska utföras 

och uppnås i projektet. Men för att det här ska fungera krävs det enligt Projektledare Delta 

att beställaren ställer upp och är beredd att lägga ner tid på det här arbetssättet för att inte 

förlora vinsten med VDC. 

Beställare ofta endast har en vision, som till exempel “det finaste trähuset i Sverige” Att 

endast ha en vision att arbeta mot är en brist, då kan det bli lite av en slump om visionen 

uppnås eller inte. (Projektledare Delta) 

4.5 Epsilon	

4.5.1 Projektbakgrund	

Epsilon är ett utvecklingsprojekt som totalt kommer att ha pågått under 9 månader när 

leverans sker i maj 2018. Från början var projektet tänkt att löpa över sju månader men 

under en tid där de saknade information från kunden resulterade det i att de fick de pausa 

projektet i två och en halv månad innan det återupptogs. Epsilon går ut på att en detalj till 

en produkt ska levereras till ett test som sedermera ska certifieras och efter certifieringen 

inleds produktionen. Projektledare Epsilon beskriver att när projektet initierades fanns de 

resurser som behövdes. De hade ett starkt team och visste ungefär i vilka maskiner som 

de skulle bedriva produktionen i. De visste däremot inte exakt vilket material som 

behövdes eller exakt hur slutprodukten skulle se ut. 

Projektledare Epsilon förklarar att projektstyrningsmetoden valdes på eget initiativ 

eftersom Projektledare Epsilon har mandat att bedriva projektet utefter vad Projektledare 

Epsilon anser är bäst. Vidare förklarar Projektledare Epsilon att denna metoden valdes 

eftersom att ingen annan metod hade passat projektet. 

Jag var tvungen att välja det sättet, hade vi kört vattenfall6 så hade det aldrig funkat (...) 

Du hade aldrig kunnat göra en fixtur eller någonting, förens du fått informationen, och 

                                                             

6 En projektstyrningsmetod som är tydligt uppdelad i olika faser där en fas avslutas innan nästa påbörjas. 
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då hade det varit alldeles för sent (...) Hade vi valt en annan projektmetodik, nä det hade 

inte gått. (Projektledare Epsilon) 

4.5.2 Planering	

Planeringsarbetet beskrivs av Projektledare Epsilon som att en detaljerad planering 

gjordes innan projektstart. Där sattes olika datum ut som skulle hållas med en kritisk linje 

vilket inte fick rubbas. Därefter fortsatte planeringen veckovis under projektets gång där 

ändringar i planeringen gjordes. För att underlätta planeringen använde sig Epsilon av 

Microsoft Project7. Det används för att planera milstolpar för kunden samt för att lägga 

in de aktiviteter som behövde göras. Projektledare Epsilon förklarar att planeringen 

påverkades mycket av den informationen projektet fick från kunden. Det var framförallt 

flexibiliteten och informationen som Projektledare Epsilon ansåg var viktiga under 

planeringen. Flexibiliteten beskrevs som en mycket viktig faktor eftersom de var tvungna 

att vara flexibla. Projektledare Epsilon beskrev att mycket kunde ändras under projektets 

gång och att det var ett projekt där förmågan att kunna göra ändringar krävdes. 

Det ändras mycket under projektets gång och då måste man vara flexibel och kunna 

ändra om. (Projektledare Epsilon) 

För att hålla ett flyt i arbetet var en annan viktig faktor information. När information från 

kunden kom inom de olika milstolparna de arbetade i samt hur kvaliteten var på 

informationen. Projektledare Epsilon beskriver kundkontakten som väldigt viktig och att 

de gärna gör ändringar på begäran från kunden men att kunden då får betala 

mellanskillnaden i vad det kostar att göra den ändringen. 

Information från kund, milstolparna samt när vi får informationen. Är det bra kvalitet på 

den? Är det inte det, vad gör vi? Kan vi fortsätta ändå? Nej det kan vi inte och då är det 

stopp, då kan vi inte göra något. För varje dag som går har vi en burnrate, det kostar. 

(Projektledare Epsilon) 

4.5.3 Projektlag	

Projektlaget består av en kärna på 15 personer som ses dagligen. Projektledare Epsilon 

beskriver projektlaget som en bra kombination av juniora och seniora medlemmar och att 

                                                             

7 Microsoft Project är ett planeringsverktyg från Microsoft Office. 
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kombinationen har haft en positiv inverkan på projektlaget. Projektledare Epsilon 

utvecklar även med att projektlaget i kombination med arbetsmetoden gav ett självgående 

projektlag där projektledaren efter ett tag nästan inte behövde styra något. 

Projektmedlemmarna hade också en hög beslutsbefogenhet och det berodde på att de med 

mest kunnande tog beslut på sitt respektive område. 

Samtliga deltagare sitter på samma område även om de är splittrade inom detta område. 

Kommunikationen skedde delvis genom mejl men mestadels via telefon eller att gå över 

till en medlem och prata med den och ta det direkt. Medlemmarna ses dock varje morgon 

vilket beskrivs som viktigt för projektlaget och skapandet av en stark lagkänsla. Det var 

viktigt att medlemmarna hade tillit till varandra och förstod varför de gjorde saker. 

Jag tror ju någonstans att en stark teamkänsla, det spelar ingen roll vilket projekt man 

tar sig an. Har man bra team, man har tillit och förstår varför man gör det här. Så 

kommer man kunna klara av vad som helst. (Projektledare Epsilon) 

För att få projektlaget att fungera bra ihop och ha en tillit till varandra ansåg Projektledare 

Epsilon den första kick-offen var viktig. Där gick de igenom allt från vad projektet gick 

ut på, alla resurser som fanns, hur tidsplanen såg ut och hur de skulle arbeta. Det lyfte 

projektlaget mycket och satte igång arbetet på ett bra sätt. 

Det lyfte oss jättemycket och hjälpte oss väldigt mycket på traven, just den här kickoffen. 

Men det viktigaste av allt är att se varför vi håller på med det här. förstå hur ser det ut 

här om nio månader, ‘varför ska jag lägga nio månader av mitt liv på det här’. Jag tror 

det är väldigt viktigt, och sen att man jobbar hela tiden med projektteamet som 

projektledare, jag ska inte behöva pilla i detaljerna, utan se till att alla mår bra, att teamet 

i sig ska fungera bra. (Projektledare Epsilon) 

4.5.4 Arbetsgång	

Epsilons arbetsgång beskrivs av Projektledare Epsilon som delvis vattenfallsbetonad men 

även flexibel med agila inslag. Projektet hade ett strukturerat arbete med ett delvis känt 

utfall efter att den initiala planeringen hade gjorts. Men inom de olika milstolparna som 

sattes upp arbetade projektlaget på ett arbetssätt som kan liknas med sprintar. Projektlaget 

gjorde klart en del för att sedan kontakta kunden och få nödvändig information för att 

kunna gå vidare till nästa milstolpe. Men viktigt att tillägga är att Projektledare Epsilon 

beskrev projektet som flexibelt till nya kundkrav där de anpassade vid förfrågan av kund. 
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Epsilon var även ständigt transparenta gentemot kunden med vad eventuella ändringar 

skulle ha för effekt med ledtider samt kostnadsmässigt. Däremot var det inte alltid helt 

klart vad kunden efterfrågade utan en del krav var implicita och de förväntades att de 

skulle uppfyllas. Något som gjorde att relationen till beställaren var av stor betydelse för 

arbetsgången. 

En ytterligare del som var problematisk var kravnedbrytningen. vad är det vi ska 

leverera? Finansiella mål enkla. Förväntningar från kund som inte uttrycks är lite svåra 

att identifiera ibland. Det är upp till mig som projektledare att ibland veta vad kund 

förväntar sig. Kundrelation blev därmed väldigt viktigt att vårda och att den skedde 

kontinuerligt. (Projektledare Epsilon) 

Projektlaget arbetade efter de tidigare nämnda dagliga mötena där de olika dagarna hade 

olika fokusområden. På måndagar gick de igenom tidsplanen och den finansiella statusen, 

på tisdag och torsdagar är fokus på risker, på onsdagar är fokus på ändringar som sker 

och på fredag var fokus på vad projektlaget ska göra nästa vecka. Dessa möten är 

framförallt till för att säkerställa hur det går för projektet och hur projektet ligger till 

tidsmässigt och budgetmässigt. Viktigt att tillägga förklarar Projektledare Epsilon är att 

samtliga punkter självklart även lyfts på andra dagar vid behov men att huvudfokus ligger 

på dessa respektive områden. 

Epsilon arbetar även med feedback som framförallt sker spontant. Den största delen 

feedback inom Epsilon förklarar Projektledare Epsilon sker under arbetets gång, under en 

after work eller när projektlaget är ute och äter ihop. Något som kan beskrivas som ett 

informellt feedbacksystem. Feedback sker däremot även på ett mera formellt sätt i 

anslutning till de olika milstolparna. Där de använder sig av retrospektiv och tar upp både 

positiva och negativa upplevelser med arbetsgången eller övriga saker inom projektet. 

I början av projektet arbetade projektlaget hårt för att ta fram specifikationer för 

komponenten som skulle utvecklas. Efteråt har arbetet flutit på bra förutom när större 

förändringar i form av till exempel nya i kundkrav dykt upp. Större förändringar kunde 

leda till att arbetsbördan ökade mycket under den perioden. 

Projektledare Epsilon nämnde även ett antal faktorer för att få arbetsgången att fungera 

bra. Dessa var tillsättningen av projektlaget, projektledarens skicklighet och kompetens 

samt management support. Det är viktigt att projektlaget känner ett ägandeskap för vad 



 43 

de gör. Det är viktigt att projektledaren kommunicerar ut bra roller och att projektet har 

en bra planering där det är tydligt vem som gör vad och när det ska vara klart. 

Fungerar inte teamet så kan vi lika gärna stänga ner det här, för det kommer inte att 

funka. (Projektledare Epsilon) 

4.5.5 Kontakt	med	beställare	

Kontakten sker med en huvudprojektledare, en inköpare samt en designingenjör hos 

kundens organisation. Projektledare Epsilon kommunicerar nästan dagligen med kunden 

och försöker bygga en bra relation utan att den blir för personlig. Projektledare Epsilon 

förklarar att det är viktigt att de kan diskutera om allt som rör projektet för att ha en bra 

kommunikation. Ett vanligt möte med kunden sker genom att de har ett samtal vilket kan 

resultera i att de sedan gör ett ändringsdokument om nya krav tillkommit under mötet. Då 

görs först en granskning för att se hur en eventuell ändring skulle påverka arbetet för att 

sedan skicka tillbaka vilka olika effekter det skulle medföra till beställaren med en 

deadline för svar för att Epsilon fortsatt kan ligga i fas. Däremot försökte Projektledare 

Delta ändå att vara adaptiv trots att kunden kunde komma senare än den utsatta 

svarsdagen och påskynda leveransen vilket kunde medföra att exempelvis någon jobbade 

på helgen eller en natt. 

Okej vi kan göra så här, men det kommer kosta så här mycket och det kommer ha denna 

påverkan och jag vill ha svar senast på fredag, för får jag inte svar på fredag så förskjuter 

du leveransen med en vecka (...) Så vi behöver ha den kommunikationen och det behöver 

vara så pass öppet att ni kan säga till mig att ‘ni inte kommer få den här på fredag ni 

kommer att få den här borta’ den typen av information och samtal måste vi kunna ha med 

våra kunder om vi ska jobba på det här sättet. (Projektledare Epsilon) 

Det Projektledare Epsilon beskrev som viktigt för att kommunikationen med kunden 

under projektet skulle fungera bra var att de fick träffa kunden fysiskt. En av de tre som 

kontakten skedde mot var på kontoret under några dagar och beskrevs av Projektledare 

Epsilon som något väldigt viktigt. 

Det är ju en sak att prata på telefon eller Skype och dela skärm och så här. Det är en sak 

att ses i verkligheten, men det är en helt annan sak att gå ut och käka på kvällen. För då 

har du inget jobb. Då är du dig själv på ett annat plan. Man kommer vidare på ett annat 

sätt och det blir enklare för framtida kommunikation. (Projektledare Epsilon) 
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4.6 Zeta	

4.6.1 Projektbakgrund	

Zeta bedrivs av Projektledare Zeta som inhyrd konsult hos en beställarorganisation och 

projektet innefattar att byta ut beställarens faktureringssystem. Projektet ämnar även att 

skapa möjligheter till bättre affärer samt integration av befintliga informationssystem hos 

beställaren. Starten av projektet var oktober 2015 och den första fasen som innefattade 

kravinsamling samt koordinering av intressen mellan beställarens olika 

affärsverksamheter är i dagsläget avslutad och det är den fas som följande delkapitel 

kommer att fokusera på. Projektledare Zeta beskriver att projektet är kritiskt för 

beställaren med förklarar samtidigt att projektet både är stort och riskfyllt att genomföra. 

Projektet inleddes internt av beställaren redan 2009 med ett antal förstudier men har delvis 

på grund av den höga risken förskjutits tills Zetas projektstart. Projektledare Zeta förklarar 

vidare att det var viktigt att få jobba på det sättet de ville och att de slapp följa en 

förutbestämd modell. Det möjliggjorde att de kunde plocka de delar de ville för att skapa 

ett styrsätt som enligt Projektledare Zeta fungerar för denna typ av projekt. 

4.6.2 Planering	

Planeringen i Zeta följer majoriteten av ritualerna i Scrum8 vilket var enligt hur 

projektledaren i Zeta ville att planeringen skulle genomföras. Eftersom arbetssättet var 

nytt för beställarorganisationen förklarades ledningens stöd som en viktig faktor för det 

för Zeta nya sättet att planera. 

Det är viktigt att ha ledningens stöd. När man kommer med nya saker så tycker folk att 

det är “konstigt” om de inte varit med om det förut. Det kanske också känns lite flummigt 

innan de insett att det är rätt så fiffigt och levererar mer än andra arbetssätt. 

(Projektledare Zeta) 

Projektledare Zeta beskriver att de inledde Zeta med en planeringsfas vilket behövdes 

eftersom en svaghet med Scrum är att det annars kan bli “lite pang på direkt”. För att få 

till en bra helhet ansåg Projektledare Zeta att en inledande planeringsfas därför var 

nödvändig innan de påbörjade att arbeta i sprintar. Sprintarna löpte veckovis och de 

                                                             

8 Ett ramverk för att utveckla och underhålla produkter. 
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gjorde således mycket planering under projektets gång. Projektledare Zeta anser att denna 

längd på sprintarna har varit bra eftersom Zeta hittills har innefattat insamlandet av krav. 

Projektledaren i Zeta fortsätter sedan med att förklara att de använt sig av bland annat 

kanban tavlor9 som hjälpverktyg för planeringen. Projektledaren i Zeta beskriver däremot 

att resurstillgångar var ett problem eftersom projektmedlemmarna hade fler 

arbetsuppgifter utöver arbetet med Zeta. Det resulterade i att de inte kunde arbeta heltid 

på Zeta men de löste problemet genom att koncentrera arbetet till tisdag, onsdag och 

torsdag. 

Resurstillgång var det som gjorde ont. I en ideal agil värld så har man ett dedikerat team 

som arbetar 100 procent på projektet. (Projektledare Zeta) 

4.6.3 Projektlag	

I Zeta var det åtta personer som ingick i kärngruppen men totalt 22 som arbetade på 

projektet. Projektledare Zeta förklarar att tillvägagångssättet Scrum är mer lämpligt för 

åtta till tio personer. Men eftersom de var 22 medlemmar delade de följaktligen upp sig i 

korsfunktionella fokusteam för att göra mängden medlemmar enklare att hantera. Det 

medförde även att lagen fick egna områden som de hade ett lite större ansvar över. När 

projektlaget byggdes förklarade Projektledare Zeta att de vägde in dels det 

personlighetsmässiga men även det kunskapsmässiga. I det här fallet ansåg Projektledare 

Zeta att det inte var något som saknades i sitt projektlag. Projektledare Zeta beskriver 

dock att det kan vara ovant för medlemmarna att arbeta i mindre projektlag än vad de är 

vana med. Medlemmarna måste vara redo att ta ett större ansvar än vad de vanligtvis gör 

samt att det blir viktigare att täcka upp för varandra vid exempelvis sjukdomar. För att 

kunna klara detta anser Projektledare Zeta att det är av yttersta vikt att skapa en bra kultur 

och en bra grupp. 

“Culture eats structure” (…) Lyckas man skapa en bra kultur så kan den överbygga 

eventuella brister i annat. (Projektledare Zeta) 

En viktig faktor för att möjliggöra skapandet av en bra kultur är att medlemmarna känner 

tillit till varann och att ha en öppenhet i gruppen. Ett projektlag som litar på varandra 

kommer enligt Projektledare Zeta att prestera bättre. Eftersom ett fåtal resurser saknades 

                                                             

9 Ett visuellt planeringsverktyg. 
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under projektet behövdes vid vissa tillfällen extern hjälp. Det kunde då vara svårare att få 

dem att lägga in den tid som krävdes för att få arbetet gjort. 

Projektledaren ser sin roll som en mix mellan den traditionella projektledarrollen och 

Scrum-mästare. Rollen innebär snarare att skapa förutsättningar för att de andra 

medlemmarna ska kunna göra sitt jobb än att detaljstyra även om fortfarande 

Projektledare Zeta är ytterst ansvarig. Projektledare Zeta ser det som någonting positivt 

om projektdeltagarna vågar ta egna beslut och uppmuntrar det. 

Alla beslut blir kanske inte bra, men varför ska jag lägga mig i när jag har sämre 

ämneskunskap? (Projektledare Zeta) 

Att projektlaget skulle sitta samlokaliserat var ett krav från Projektledare Zeta och 

eftersom projektet har fått tillgång till lokaler hos beställaren har det bidragit till att 

mycket av kommunikationen har kunnat ske ansikte mot ansikte. Även om mycket av 

kommunikationen sker under sprintarna har lokalerna underlättat för att projektlaget ska 

kunna fortsätta att kommunicera på ett informellt sätt dagligen. 

4.6.4 Arbetsgång	

Projektledare Zeta förklarar att även arbetsgången i Zeta följer alla de viktigaste ritualerna 

i Scrum. Dessa ritualer är sprintar, veckostartmöten på måndagar, dagliga scrums, 

veckoredovisning med retrospektiv samt möten vid behov utöver den beskrivna 

mötesstrukturen. Under dessa möten har information delats mellan projektdeltagarna för 

att se till att deltagarna ligger i fas eller om något dykt upp som gör att de måste göra 

några förändringar. Zeta har enligt Projektledaren lyckats att följa ritualerna bra. Eftersom 

arbetsgången har utgått från att klara av kravinsamling från ett antal olika verksamheter 

samt koordinering av intressen från beställarens olika verksamheter. Det har därför inte 

gått att göra kontinuerliga värdeleveranser. Däremot anser Projektledare Zeta att genom 

att introducera Scrum som arbetssätt har det renderat i ett kontinuerligt mervärde för 

beställarorganisationen under projektets livstid. Projektledare Zeta fortsätter med att 

beskriva att arbetssättet Scrum bidragit positivt till Zeta och att arbetsbördan blivit jämn 

genom projektet. 

När man sätter igång arbetet med Scrum, då sätter man igång en maskin (…) Öser man 

in för mycket i den maskinen så sliter den ner folk sakta men säkert. Så man måste vara 

rätt så observant på att folk får en rimlig arbetsbörda. (Projektledare Zeta) 
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Projektdeltagarna har även klivit in och stöttat upp varann när en del deltagare har haft 

mer att göra än andra vilket har varit en viktig faktor för att hålla arbetsgången jämn. Att 

projektlaget har varit transparent och kommunicerat kontinuerligt med varann har också 

bidragit till att de har lyckats undvika det som Projektledare Zeta beskriver som 

”obehagliga överraskningar”. Utan dessa faktorer hade det då till exempel varit svårare 

för enskilda projektdeltagare att aktivt söka hjälp när det har uppstått problem. 

4.6.5 Kontakt	med	beställare	

Eftersom Projektledare Zeta har varit inhyrd som konsult hos beställaren beskrivs 

kontakten som lite speciell. Projektledare Zeta fortsätter med att beskriva att kontakten 

med beställaren i Zeta som anmärkningsvärt bra. Beställaren har haft stor tilltro till 

Projektledare Zeta och har inte ägnat sig åt detaljstyrning. Projektledare Zeta förklarar att 

det berott på att när andra bygger in tidsreserver föredrar Projektledare Zeta istället att 

vara helt transparent med hur arbetet ligger till istället. Projektledare Zeta upplever att det 

är något som skapar förtroendekapital bland medarbetarna i beställarens organisation 

vilket även är en viktig faktor för att bygga tillit. Hela beställarorganisation har ställt upp 

bra men Projektledare Zeta påpekar på att det framförallt är styrgruppens roll som varit 

viktig. Styrgruppen har varit insatta i vad projektet håller på med och hur det ligger till. 

Det har främst skett genom möten som ägt rum i snitt varannan vecka. Zeta har även haft 

en sida på beställarens intranät där de har kunnat sprida information om hur projektet går. 

Projektledare Zeta förklarar vidare att styrgruppen har hjälpt till med att eliminera brus 

runt om Zeta men även att stödja Zeta genom att fylla på med resurser när det har saknats. 

Projektledare Zeta förklarar att det återigen är transparensen som har varit viktigt för att 

få relationen att fungera bra. Det har bidragit till att de litar på varandra. Beställaren har 

även kunnat komma med nya krav kontinuerligt under arbetets gång. Projektledare Zeta 

förklarar att arbetssättet Scrum har underlättat för att både nya krav ska tas in och att 

kontakten med beställaren ska fungera bra. 

Scrum är rätt trevligt, vi sa “vi tar emot allt och vi är tacksamma för allt ni har att ge 

oss. Vi lovar inte att lösa allt men det vi tar emot blir föremål för prioritering. Vi vill även 

gärna veta vad ni har för prioritering kring det ni ger oss, om det är viktigt eller inte. 

Men det är vi som gör den slutliga prioriteringen eftersom det finns olika verksamheter 

(inom beställarens organisation) som alla har olika mål.” (Projektledare Zeta) 
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Projektledare Zeta fortsätter att jämföra med vattenfallsmetoden där nya krav ses som ett 

hot. Medans nya krav snarare ses som en möjlighet i de agila metoderna. Men fortsätter 

med att påpeka att de agila metoderna kräver att kunden ställer upp för att det ska fungera. 

Det har därför varit en viktig faktor att beställarorganisationen som aldrig använt sig av 

agila metoder tidigare har gått med på att arbeta efter det här nya arbetssättet. 
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5 Analys 
Det är tydligt att agil projektstyrning är ett komplext ämne och det kan vara svårt att fånga 

exakt de faktorer som kommer ha påverkat de olika graderna av agilitet genom att endast 

studera ett fåtal projekt. Däremot kan en flerfallstudie leda till en mera grundad, träffsäker 

och generaliserbar teori. Våra förhoppningar med denna typ av studie är även att 

identifiera intressanta mönster som kan testas genom deduktiv framtida forskning. Likt 

det resonemang som Eisenhardt och Graebner (2007) förde som vi förklarade i vårt 

metodkapitel. 

 

Analysen är uppdelad i de fyra olika dimensionerna för att analysera dem separat. I slutet 

av respektive dimension kommer vi att föra en diskussion framförallt kring de påverkande 

faktorerna för att ge en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar graden av 

agilitet inom de fyra dimensionerna. Uppdelningen är gjord för att på ett tydligare sätt 

föra en diskussion utifrån problemformuleringen och besvara våra forskningsfrågor.  

 

För det första avser analysen att redogöra för likheter och skillnader som finns mellan 

fallprojektens projektstyrning utifrån grader av agilitet. För det andra avser analysen även 

att redogöra vad som påverkar respektive grad av agilitet inom de olika dimensionerna. 

Respektive dimension kommer att inledas med en tabell som visar de agila 

karaktärsdragen som uppfylls i respektive projekt för att kunna gradera dem i hög, medel 

eller låg grad av agilitet.  

 

En skillnad vi vill tydliggöra under analysen är skillnaden mellan agila karaktärsdrag och 

kännetecken för de olika graderna av agilitet. Där kännetecken som vår första 

forskningsfråga avser svara på handlar om att identifiera vad som utmärker de olika 

graderna i respektive grad och dimension. Medans för att uppfylla en viss grad används 

karaktärsdragen likt hur vi beskrivit tidigare i uppsatsen. 
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5.1 Planering	

Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Zeta 

Agila karaktärsdrag 

● Löpande 
planering 

med sprintar 

● Adaptiv för 
kontext i 

planeringen 

● Visuell 
planering 

● Beställaren 
involverad i 

planerings- 

processen 

● Löpande 
planering med 

sprintar 

● Beställaren 
involverad i 

planerings- 

processen 

● Adaptiv för 
kontext i 

planeringen 

● Visuell 

planering 

● Löpande 
planering med 

sprintar 

● Beställaren 
involverad i 

planerings- 

processen 

● Adaptiv för 
kontext i 

planeringen 

● Visuell 

planering 

● Delvis löpande 
planering med 

sprintar 

● Beställaren 
involverad i 

planerings- 

processen 

● Adaptiv för 
kontext i 

planeringen 

● Löpande 
planering med 

sprintar 

● Beställaren 
involverad i 

planerings- 

processen 

● Adaptiv för 
kontext i 

planeringen 

● Visuell 

planering 

Grad av agilitet i planeringen 

Hög Låg Hög Hög Medel Hög 

 

5.1.1 Hög	grad	av	agilitet	

Den höga graden av agilitet inom planeringen skiljer sig mellan de olika projekten men 

vissa karaktärsdrag är gemensamma och vissa påverkande faktorer är liknande. Till att 

börja med uppfyller samtliga projekt med en hög grad av agilitet en löpande planering 

som är adaptiv för kontext och använder sig av visuella planeringsverktyg. Däremot hade 

endast ett av projekten med en hög grad av agilitet inte en beställare involverad i 

planeringsprocessen vilket kommer att analyseras under dimensionen kontakt med 

beställare senare i kapitlet.  

 

Samtliga projekten med en hög grad av agilitet präglades av att vara projekt som inte hade 

klara målbilder och ett inte helt känt informationsläge från projektets start vilket kan vara 

en av orsakerna till att de bland annat arbetade i sprintar. Projekt Alfa var ett initiativ för 
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att öka tillgängligheten och tjänsten för företagets tjänster, projekt Gamma arbetade för 

att skapa en bättre arbetsplats, Delta skulle genomföra en projektering för en omställning 

av en byggnad och Zeta skulle samla in krav samt koordinera intressen. Gemensamt för 

samtliga är att inget av projekten hade en klar plan för exakt vad som skulle göras vilket 

projektet med låg grad av agilitet hade. Vidare kan projekt få problem om de försöker 

följa en fastställd plan enligt de traditionella metoderna om slutmål och tillvägagångssätt 

inte är helt känt på förhand (Serrador och Pinto, 2015). 

 

Gemensamt för Alfa, Gamma och Delta är att tydlighet i kommunikationen var en 

påverkande faktor för att få planeringen att fungera. Vidare var det viktigt med ordning 

och reda samt att samtliga projektmedlemmar visste vad de skulle göra och när. För att 

hålla kommunikationen tydlig har dessa projekt använt sig av visualiseringsverktyg. 

Något som även Zeta använde sig av i projektets planering. Det är i linje med Cooper och 

Sommer (2016) som förklarar att användandet av visuella planeringsverktyg underlättar 

den adaptiva förmågan och strukturerar prioriteringar effektivt i planeringen. I Delta 

upplevdes den visuella planeringen som en stor skillnad mot att arbeta med Microsoft 

Project. I Alfa, Delta och Zeta påverkade den visuella planeringen eftersom den 

underlättade struktureringen samt identifierandet av beroenden mellan arbetsuppgifter. 

Vilket projektledaren i Delta beskrev som en styrka och som tillkom tack vare den 

visuella planeringen.  

 

I Gamma, Delta och Zeta gjorde strukturen på planeringen att mer eget ansvar vilade på 

projektlaget. Det beskrevs som viktigt att det fanns en bra kultur inom samtliga projekt 

och att deras medlemmar vågade berätta hur de låg till. De agila metoderna förespråkar 

att kommunikationen ska ske direkt mellan alla medlemmar och att ett nytt 

kommunikationsmönster inom projektet därför skapats (Cooper och Sommer, 2016). Det 

nya kommunikationsmönstret ska leda till en förbättrad kommunikation samt 

kunskapsspridning inom projektet (ibid.). För att det ska fungera behöver projektledaren 

arbeta för att hålla ihop projektlaget samt underlätta kunskapsspridning genom dagliga 

möten istället för att detaljstyra medlemmarna. Gör inte projektledaren det kan det leda 

till förvirring och oreda i projektet (ibid.). Även i Gamma och Delta beskrevs det som 

viktigt att hålla ordning och reda i projektet. Med en hög grad av agilitet inom planeringen 
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blir därmed projektledarrollen en påverkande faktor för att hålla ihop projektlaget och få 

det att arbeta åt samma håll. 

 

I både Delta och Zeta ansågs planeringen vara mer resurskrävande än projekt där de 

arbetat på ett mera traditionellt arbetssätt. Det var även ett problem för båda projekten 

eftersom det upplevdes som svårt att få tillgång till tillräckligt med resurser för den 

löpande planeringen. Resurserna beskrevs som viktiga för att arbetet skulle ligga i fas. 

Även Projektledaren i Alfa ansåg att resurser var en viktig aspekt för att få planeringen 

att fungera av samma anledning. Den stora skillnaden var att eftersom Alfa var högt 

prioriterat av företagsledningen hade de inga problem med att ha tillräckligt med resurser 

på plats. Agil planering omfattar att projekt arbetar i korta sprintar där planering görs för 

två till fyra veckor framåt samtidigt som nya delmål sätts upp för varje sprint (Cooper och 

Sommer, 2016). Ifall projekten inte har tillräckligt med resurser för att tillgodose 

arbetsbördan som behövs för kommande delmål blir det svårt för denna typ av planering 

att fungera bra. Att Alfa inte hade ett problem med resurser kan därför förklaras med att 

det var ett väldigt högt prioriterat projekt vilket inte Delta och Zeta var på samma sätt. 

Med det sagt är det resurserna som påverkar graden av agilitet och prioriteringsnivåer på 

projektet kan påverka resurserna ifall projektet har för få resurser. 
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Kännetecken för hög grad av agilitet 

● Planering sker löpande under projektets gång 

● Okänd målbild och okänt informationsläge 

● Planeringen är adaptiv för kontext 

● Användning av visuella planeringsverktyg 

● Aktiv beställare i planeringsprocessen 

● Resurskrävande i form av pengar och personal 

Påverkar hög grad av agilitet 

● Tydlighet i kommunikationen inom projektlaget 

● Okänd målbild och okänt informationsläge 

● Projektledarrollen 

● Resurser i form av pengar och personal 

 

5.1.2 Medel	grad	av	agilitet	

I en medel grad av agilitet fann vi ett projekt inom planeringen. Det var Epsilon som dels 

hade kännetecken från traditionella metoder och dels från agila metoder. Den största 

skillnaden i Epsilon jämfört med projekten som hade en hög grad av agilitet inom 

planeringen var att Epsilon hade kritisk tidslinje att förhålla sig till. Epsilon gjorde därför 

en mer detaljerad planering innan projektstarten för att säkerställa att projektet skulle 

avslutas inom tidsramen. När ett projekt behöver förhålla sig till en tidsram kan en 

traditionell projektplanering med en detaljerad plan vara att föredra (Špundak, 2014). I 

Epsilon kompletterades även den detaljerade planeringen med iterativa inslag för att 

möjliggöra en adaptiv förmåga till nya krav från beställaren samt ändringar i projektets 

slutmål. I Epsilon fanns inte all nödvändig information vid projektets start och därför blev 

det viktigt att kunna vara flexibel då det behövdes i deras planering. När slutmål och 

tillvägagångssätt inte är helt känt på förhand kan ett projekt få problem om de följer en 

fastställd plan enligt de traditionella metoderna (Serrador och Pinto, 2015). Tvärt emot 

de traditionella är agila metoder att föredra i turbulenta och föränderliga miljöer (ibid.). I 

Epsilon går det att urskilja en kombination av det agila och det traditionella. De viktigaste 

faktorerna för planeringen i Epsilon var flexibilitet och information. Det är förståeligt 
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med tanke på att de bedrev en löpande planering där det som tidigare nämnt var viktigt 

att vara adaptiv för beställaren. Det anmärkningsvärda är däremot att de hade tid att 

förhålla sig till vilket kan bli en begränsning för själva flexibiliteten. Men i Epsilon var 

lösningen när det blev många nya krav som resulterade i extra arbete att 

projektmedlemmar arbetade övertid för att hålla sig till den kritiska tidslinjen.  

 

Epsilon var likt Alfa även ett högt prioriterat projekt vilket gjorde att de kunde gå före 

vissa köer för att snabbare kunna använda bland annat olika maskiner. Något som även 

underlättade deras adaptiva förmåga och förklarar vikten av att det behöver finnas 

resurser vid en adaptiv planering. För att underlätta planeringen använde sig Epsilon av 

Microsoft Project. Det är en skillnad jämfört med projekten med en hög grad av agilitet i 

planeringen där en visuell planering anses underlätta planeringen och projektets adaptiva 

förmåga (Cooper och Sommer, 2016). Eftersom Microsoft Project inte är en visuell 

planering samt att Delta förklarade att en visuell planering gav en stor positiv effekt i 

jämförelse med Microsoft Project i tydlighet och adaptiv förmåga, går det att argumentera 

för att en visuell planering hade underlättat för Epsilon i deras planering. 

 

Kännetecken för medel grad av agilitet 

● Delvis löpande planering och delvis följa en detaljerad projektplanering 

● Planeringen är adaptiv för kontext 

● Planeringen har en tydlig tidsram att förhålla sig till 

● Resurskrävande i form av pengar och personal 

Påverkar medel grad av agilitet 

● Okänd kravbild och informationsläge 

● Resurser i form av pengar och personal 

● Tidsram 
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5.1.3 Låg	grad	av	agilitet	

Endast beta hade en låg grad av agilitet inom planeringen och hade likt Epsilon en tidsram 

att förhålla sig till. Till skillnad från Epsilon med en medel grad av agilitet var det känt 

från början vad som Beta skulle leverera vilket påverkade Beta till att inte ha någon 

vinning i att vara flexibla i sin planering. Detta stärks även av Špundak (2014) som 

förklarar att i en miljö där omgivningen inte stör hur utförandet ska gå till samt målen är 

kända i förväg kan planering enligt traditionell projektstyrning vara att föredra. Två 

ytterligare delar som påverkade Beta var Beställaren varken hade råd eller tid för ett 

misslyckande vilket ledde till att planeringsprocessen blev väldigt omfattande. I 

planeringsprocessen definierades därför krav och slutmål innan projektet startades. Den 

traditionella projektstyrningen har som mål att uppnå optimering och kostnadseffektivitet 

genom att följa den initialt detaljerade projektplanen. Det ska även bidra till att projektet 

slutförs inom budget, tidsramen samt den omfattning som är förutbestämd (Špundak, 

2014). Därför var tidsramen, projektbudgeten samt att det var känt vad som skulle 

levereras det som påverkade att de gjorde en mycket omfattande planering och tillhör en 

låg grad av agilitet. 

 

Kännetecken för låg grad av agilitet 

● Projektet följer en omfattande detaljplanering 

● Planeringen har en tydlig tidsram och budget att förhålla sig till 

● Projektets mål och krav är tydliga innan projektstart 

Påverkar låg grad av agilitet 

● Känd kravbild och informationsläge 

● Tidsram 

● Budget 

 

5.1.4 Diskussion	

Inom planeringen finner vi den stora skillnaden i vad projekten behöver för typ av 

planering. Det var tydligt att tid och budget framförallt påverkade huruvida ett projekt 
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kunde vara mer än låg grad av agilitet. För en hög och medel grad kunde vi se att dessa 

berodde framförallt på huruvida behovet för flexibilitet fanns, hur kommunikationen var, 

hur självorganiserat projektlaget var samt vilka resurser som fanns. Låg grad av agilitet 

behöver arbeta inom en tidsram och budget för att de inte får överskrida dessa samtidigt 

som de redan vet projektets slutgiltiga mål i detalj innan projektstart. Medel grad av 

agilitet behöver en kombination av att dels följa en tidslinje men de behöver även vara 

adaptiva eftersom endast vissa mål är tydliga men en hel del kan komma att ändras samt 

att viss information inte finns från start. Hög grad av agilitet kännetecknas av odefinierade 

mål vilket leder till att de behöver vara flexibla. Fallprojekten med en hög grad av agilitet 

i planeringen var det tydligt då inget av dem hade ett klart mål från start. För projekten 

med en hög grad av agilitet inom planeringen behövde samtliga även ta emot nya krav 

från deras beställare.  

 

Vidare framkom kommunikationen och hur självorganiserat projektlaget är delvis ihop 

som en påverkande faktor men den går även delvis isär eftersom Alfa motbevisar behovet 

av att projektlaget behöver vara självorganiserat för att den löpande planeringen ska 

fungera. Samtliga projekten lyfter däremot kommunikationen som viktig och där Alfa 

beskriver att en tydlighet i kommunikationen behövs för att samtliga ska veta vad som 

ska göras och när. I de övriga projekten förklaras samma anledning men där det tilläggs 

att kommunikationen även är viktig på grund av att de arbetar självorganiserat. Däremot 

ser vi att arbeta självorganiserat och möjligheten till att ha en hög grad av agilitet i 

planeringen inte hänger ihop. Vilket är anledningen till att graden av agilitet i Alfa inte 

påverkas av att inte vara självorganiserade och därmed ändå kunde tillhöra en hög grad 

av agilitet. Vid osäkra mål menar Shenhar (2001) att projektledare är mer flexibla i sina 

beslut och mindre hierarkiska i sin beslutsfattning. Därav ser vi att självorganiserade 

projektlag borde vara att föredra för samtliga av dessa projekt som hade osäkra mål. Att 

Alfa inte hade ett självorganiserat projektlag påverkar dem däremot i projektlaget och 

möjligtvis i arbetsgången eftersom utan ett självorganiserat projektlag finner vi en risk att 

de möjligtvis inte kommer kunna utnyttja lika mycket av den tekniska kompetens som 

finns. Vilket kan förklara att självorganiserande projektlag är viktigt eftersom samtliga 

projekt med hög grad av agilitet inom planeringen hade en osäker målbild av vad exakt 

som skulle levereras. Men däremot påverkade det inte graden av agilitet i planeringen. 
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Den sista påverkande faktorn som vi funnit i planeringen är resurstillgångar. Det blir 

tydligt att både Delta och Zeta upplever ett problem med resursbrist i form av personal 

vilket för dem har försvårat en hög grad av agilitet i planeringen. I Alfa ser vi att detta 

problem inte finns vilket förklaras med att det är högt prioriterat av företagsledningen. 

Även Zeta var högt prioriterat men beställarorganisationen i Alfa hade en större kapacitet 

att kunna fylla på med resurser om det saknades. Utan tillräckliga resurser kan den 

löpande planeringen göra att ett projekt hamnar efter i tiden då en löpande planering kan 

kräva mer resurser i de fall projekten fortfarande behöver förhålla sig till en tidslinje eller 

deadline. Däremot om de inte behöver förhålla sig till en tidsram i det minsta kan en 

löpande planering istället underlätta i de lägen resurser inte finns i tillräcklig grad. 

Eftersom projekt då kan vara flexibla utefter vad de har att arbeta med. 

 

Sammanställning av alla påverkande faktorer för graden av agilitet 

● Tydlighet i kommunikationen inom projektlaget 

● Kravbild och informationsläge 

● Projektledarrollen 

● Resurser i form av pengar och personal 

● Tidsram 

● Budget 
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5.2 Projektlaget	

Alfa Beta Gamma Delta Epsilon  Zeta 

Agila karaktärsdrag 

● Motiverade 
individer 

● Projektledare 
undviker 

detaljstyrning 

● Direkt 
kommunikati

on mellan 

samtliga 
projektets 

medlemmar 

● Sam-
lokaliserat 

● Motiverade 
individer 

● Direkt 
kommunikati

on mellan 

samtliga 

projektets 
medlemmar 

● Själv-
organiserat 

● Motiverade 
individer 

● Projekt-
medlemmar 

har besluts-

befogenhet 

● Projektledare 
undviker 

detaljstyrning 

● Direkt 
kommunikatio

n mellan 

samtliga 

projektets 

medlemmar 

● Själv-
organiserat 

● Projekt- 
medlemmar 

har 

beslutsbefoge

nhet 

● Projektledare 

undviker 
detaljstyrnin

g 

● Direkt 
kommunikati

on mellan 

samtliga 

projektets 
medlemmar 

● Sam-
lokaliserat 

● Själv-
organiserat 

● Motiverade 
individer 

● Projekt-
medlemmar 

har besluts-

befogenhet 

● Projektledare 
undviker 

detaljstyrning 

● Direkt 
kommunikati

on mellan 

samtliga 

projektets 

medlemmar 

● Sam-
lokaliserat 

● Själv-
organiserat 

● Delvis 
motiverade 

individer 

● Projekt-
medlemmar 

har besluts-

befogenhet 

● Projektledare 

undviker 
detaljstyrning 

● Direkt 
kommunikati

on mellan 

samtliga 

projektets 

medlemmar 

● Sam-

lokaliserat 

Grad av agilitet i projektlaget 

Medel Låg Hög Hög Hög Hög 

 

5.2.1 Hög	grad	av	agilitet	

Den höga graden av agilitet inom dimensionen projektlag skiljer sig mellan de olika 

projekten men majoriteten av karaktärsdragen är gemensamma och många påverkande 

faktorer är liknande. Till att börja med uppfyller samtliga projekt med en hög grad av 

agilitet självorganiserade team, projektmedlemmar med beslutsbefogenhet, projektledare 

som undviker detaljstyrning och direkt kommunikation mellan samtliga projektets 

medlemmar.  
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Det första agila karaktärsdraget som inte var lika för projektlagen med en hög grad av 

agilitet var samlokaliseringen. Projektmedlemmarna i Gamma sitter inte på samma 

geografiska plats och uppfyller därmed inte detta agila karaktärsdrag. Det kan förklaras 

med att Gamma utfördes i ett globalt företag och projektmedlemmar valdes utefter vilka 

som var intresserade av projektet och hade inte något krav på att det skulle vara 

medlemmar från samma kontor. Dingsøyr et al., (2012) påpekar dock att samlokalisering 

inte är en lika viktig faktor vid rutinprojekt eftersom dessa inte innefattar kreativitet på 

samma sätt som projekt med en högre grad av komplexitet. Gamma beskrevs som ett 

rutinprojekt eftersom det utgick efter visionen att förbättra arbetsvillkor och arbetsplatsen 

och inte att utveckla något komplext. Däremot hade det varit att föredra i Gamma att sitta 

samlokaliserat men anledningen till det kan vara att projektledaren i Gamma ville arbeta 

fullt agilt enligt de agila principerna och grundbultarna som presenteras i det agila 

manifestet (Agile alliance, 2001). Arbetsgången förbättrades dock i Gamma efter första 

gången de hade träffats fysiskt.  

 

Det andra agila karaktärsdraget som urskilde projektlag med en hög grad av agilitet var 

motiverade individer. Det agila projektlaget innebär ökat ansvar och att projektlaget är 

mer självorganiserat (Thamhain, 2014). Därför är det viktigt att projektets medlemmar är 

motiverade. Författaren påpekar däremot att det kan vara problematiskt att lyckas få alla 

intressenter att arbeta motiverat (ibid.). Vidare kan även omotiverade individer 

förekomma som en konsekvens av det ökade ansvaret (McHugh et al., 2011). När projekt 

tvingas att rekrytera efter kompetenser kan de inte alltid ta hänsyn till det personliga utan 

projektet blir tilldelade den resurs som finns tillgänglig (Thamhain, 2014). I Zeta 

fungerade det bra med ordinarie medlemmar men det var svårt att få externa konsulter 

som hyrts för att komplettera för saknad kompetens att in att lägga in den tid som krävdes 

i arbetet. Även Delta hade problem med att det var svårt att få medlemmarna att avsätta 

en heldag i veckan till projektet som detta nya arbetssätt krävde. Dessa projekt hade 

därmed en problematik med att få alla medlemmar att arbeta motiverat. Detta kan även 

ses som en brist i det agila eftersom det agila projektlaget bygger på att de ska vara 

motiverade individer samtidigt som att den agila metoden i sig kan leda till det motsatta. 

En del i förklaringen till att projektlagen Zeta och Delta missgynnas i denna aspekt kan 

vara på grund av att de har en hög grad av agilitet. En hög grad av agilitet leder till att det 

blir viktigt att de projektmedlemmar som väljs är medlemmar som vill ha och kan hantera 
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det ökade ansvaret som krävs. Eftersom att projekt riskerar att misslyckas om de valt fel 

personer för att genomföra projektet (Sauser et al., 2009). Den andra förklaringen är att 

om de hade byggt upp en bättre psykologisk trygghet hade den ökade tilliten underlättat 

för att dessa projekt skulle ha fått mer motiverade individer. 

 

Den nya friheten som det agila projektlaget förespråkar leder även till större krav på att 

samarbetet och integrationen fungerar bra inom projektlaget (Thamhain, 2014). I Delta 

beskrevs det att en bättre laganda hade kunnat bidra till att lösa problemet med att en del 

projektmedlemmar inte ville avsätta en heldag åt gemensamma aktiviteter. För Epsilon 

och Delta var det viktigt att genomföra en kickoff för att få ihop projektlaget. Eftersom 

att en kickoff sågs som en möjlighet att svetsa samman projektlaget redan från början. 

Speciellt i Delta blev det tydligt att det var viktigt då de förklarade en förbättringspotential 

med ha längre kick-off. Delta jämfördes med ett projekt som hade löpt parallellt och som 

hade haft en tvådagars kick-off istället för en dag vilket hade lett till att samspelet hade 

fungerat bättre. Edmondson (1999) beskriver att en arbetsmiljö där projektets medlemmar 

känner tillit och har en ömsesidig respekt till varann skapar en psykologisk trygghet. En 

psykologisk trygghet är viktig då de agila metoderna kan medföra en minskad motivation 

hos projektmedlemmarna då ansvaret att slutföra uppgifter under sprintarna kan leda till 

ökad stress (McHugh et al., 2011). I både Epsilon och Zeta var det viktigt att 

projektdeltagarna känner en tillit till varandra. I Zeta förklarades att tilliten leder till att 

projektlaget kommer att prestera bättre samt att en bra kultur kunde överbrygga eventuella 

brister.  

 

För att projektlagen skulle fungera bra tillsammans beskrevs en tät kommunikation som 

viktigt i Gamma, Delta och Epsilon. I Delta, Epsilon och Zeta underlättade det att de satt 

samlokaliserade eftersom projektmedlemmarna kunde kommunicera ansikte-mot-ansikte 

och således lösa problem snabbare och utan förvirring som exempelvis mejlande kunde 

skapa. Eftersom Gamma inte satt samlokaliserade förklarade de inte heller 

samlokalisering som en viktig aspekt för kommunikationen utan förklarade att aktiva 

deltagare som var väl förberedda vid de olika mötena var viktigt. Det skulle kunna 

förklaras i att de inte pratade med varandra lika ofta och därmed inte hade möjlighet att 

lösa problem genom att bara gå tvärs över kontoret och ta det samtalet ansikte-mot-

ansikte. Cooper och Sommer (2016) förklarar att kommunikation bör ske ansikte mot 
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ansikte eftersom att det leder till en kraftfullare kommunikation än om den sker i till 

exempel mailform. Inget av projekten förklarar heller att kommunikationen går via en 

projektledare utan samtliga projekt kan tolkas som att de följer agila 

kommunikationsmönstret som Cooper och Sommer (2016) beskriver. Då samtliga projekt 

med en hög grad av agilitet har en direkt kommunikation mellan samtliga deltagare även 

om det försvåras något i Gamma då de inte är samlokaliserade. 

 

Av samtliga fallprojekt tillhörande de olika graderna av agilitet var det endast 

projektlagen med en hög grad av agilitet som var självorganiserade. Agila arbetslag har 

en större självständighet i både sitt arbete samt hur de utformar vilka mål de ska uppnå 

under varje sprint. Projektlaget måste därför dela kunskap och delegera uppgifter själva 

för att kunna ta de dagliga löpande besluten (Cooper och Sommer, 2016). 

Självständigheten tillåter projektlaget att på ett mer öppet sätt välja sina egna 

arbetsuppgifter (McHugh et al., 2011). Skiftet i beslutsfattande delegerar makt ner till 

projektlaget och skapar en ökad känsla av ägande samt engagemang i projektet. 

Fortsättningsvis är projektledare i de agila projekten inte längre fokuspunkt och 

beslutsfattare över de dagliga besluten (Cooper och Sommer, 2016). Det visar sig tydligt 

i samtliga projekten med en hög grad av agilitet där projektmedlemmarna hade en hög 

beslutsbefogenhet. I Epsilon var den agila projektledarrollen tydlig eftersom att 

projektledaren i Epsilon förespråkade att se till att alla mår bra och att projektlaget i sig 

fungerade bra istället för att behöva lägga sig i alla detaljer. Projektledarrollen i Zeta 

beskrevs som en kombination av en traditionell projektledarroll och en scrum-mästare. 

Rollen innebar att skapa förutsättningar för att de andra deltagarna ska kunna göra sitt 

jobb istället för att detaljstyra. Det viktiga i både Epsilon och Zeta var att rätt kompetens 

tog beslut för sitt område och inte vem som tog besluten. Den utökade 

beslutsbefogenheten hos projektlaget leder till ett större inflytande över de processer som 

tidigare varit en begränsning för projektlaget (Dingsøyr et al., 2012). Vidare förklarar 

Shenhar (2001) att chefer i projekt med ett osäkert mål är mer flexibla i sina beslut och 

mindre hierarkiska i sin beslutsfattning. Vilket kan förklara varför självorganiserande 

projektlag är viktigt eftersom samtliga projekt med hög grad av agilitet inom projektlag 

var projekt med osäkra mål eller att de i början saknade en klar målbild av vad exakt som 

skulle levereras. 
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Kännetecken för hög grad av agilitet 

● Självorganiserade projektlag 

● Projektmedlemmar med beslutsbefogenhet 

● Projektledaren samordnar framför att detaljstyra 

● Direkta kommunikationsvägar mellan projektets medlemmar 

● Samlokaliserat projektlag 

Påverkar hög grad av agilitet 

● Okänd målbild 

● Kommunikationen i projektlaget 

● Motiverade individer 

● Projektledare och projektmedlemmar 

 

5.2.2 Medel	grad	av	agilitet		

I medel grad av agilitet fann vi ett projekt vilket är Alfa. Det är här avsaknaden av den 

självorganiserade strukturen som vi nämnt tidigare blir mer synlig hur den påverkar 

graden av agilitet. Alfa är i gränslandet till att enligt vår modell kunna klassificeras som 

att de har en hög grad av agilitet i dimensionen projektlag. Anledningen till att de har 

svårt att tillhöra en hög grad av agilitet kan vara storleken. Alfa är mycket större än de 

resterande projekten i vår undersökning och storleken medför vissa hinder för att tillämpa 

agila metoder (Petit och Hobbs, 2017). När agila metoder ska implementeras i stora 

projekt skapas motsättningar. Det krävs då att projektledningen gör olika justeringar för 

att anpassa de agila metoderna eftersom att stora projekt har en större utmaning att 

koordinera samt organisera projektlaget (ibid.). Det går det inte riktigt att klassificera Alfa 

som ett självorganiserat team eftersom deras struktur beskrevs som mer hierarkisk. 

Strukturen utgick från en projektledare på toppen och olika delprojektledare under istället 

för att bland annat tillämpa en lösning likt Zeta med att dela upp projektlaget i mindre 

korsfunktionella projektlag som är helt självstyrande. Att det i Alfa blev svårare att låta 

samtliga medlemmar fatta beslut kan vara för att det var för många medlemmar.  
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Alfa går lite emot teorin eftersom att det borde bli svårare att skapa motiverade individer 

i ett stort projektlag då det behöver formalitet i sin organisering samt sitt arbetssätt. För 

att individer ska bli motiverade behöver projektledaren delegera ut ansvar till 

projektmedlemmarna vilket leder till att projektet behöver vara mindre centralstyrt. Detta 

i sin tur gör det svårare att koordinera projektet och att säkerställa att 

projektmedlemmarna arbetar mot det önskade målet (Thamhain, 2014). Detta kan dock 

vara en av anledningarna till att kommunikationen beskrivs som en påverkande faktor i 

Alfa samt varför en resurs som kommunikationsansvarig hade kunnat leda till det bättre. 

I Alfa var det viktigt att kommunikationen hade en tydlighet och att den nådde samtliga 

projektmedlemmar. Likt projekten med en hög grad av agilitet var det även viktigt att 

kommunikationen skedde ansikte-mot-ansikte vilket i Alfa upplevdes som att den bidrog 

till att skapa en psykologisk trygghet. Vidare för att projektlaget skulle fungera och klara 

av uppgiften beskrevs det att en påverkande faktor att var att Alfa var ett högt prioriterat 

projekt. Den höga prioriteringen har resulterat i att projektet fick en stor spets med många 

av företagets främsta från de olika teknikplattformarna och medlemmar som var 

motiverade. Däremot kan anledningen till att Alfas medlemmar var motiverade ha sin 

förklaring utanför projektstyrningsmetoden. I projekt där individer lockas på grund av 

intressanta och utmanande jobb leder det till att medlemmarna motiveras av just den 

orsaken. Detta var dock något som inte var tack vare de agila metoderna utan motiverades 

av faktorer som att medlemmarna vill ta ett karriärsteg, få bättre betalning eller en 

befordran (McHugh et al., 2011). 

 

Medel grad av agilitet 

● Projektledare undviker detaljstyrning 

● Samlokaliserat projektlag 

Påverkar medel grad av agilitet 

● Storleken på projektlaget 

● Kommunikation i projektlaget 

● Projektledaren 

● Motiverade projektmedlemmar 
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5.2.3 Låg	grad	av	agilitet	

Beta är det projekt som kan klassas ha en låg grad av agilitet i dimensionen projektlag. 

De främsta anledningarna till det var att både en tidsram och projektbudgeten var 

påverkande faktorer som de behövde förhålla sig till. Det medförde att beslut som kunde 

påverka dessa två faktorer var tvungna att gå genom projektledaren och att projektlaget 

hade en tydlig hierarki i beslutsfattningen. Det resulterade även i att projektlaget inte hade 

någon hög beslutskapacitet. Som vi nämnt tidigare när en tidsram och budget är viktiga 

faktorer att förhålla sig till kan traditionell styrning vara att föredra (Špundak, 2014). 

Cooper och Sommer (2016) förklarar att den traditionella projektledaren ägnar sig mer åt 

budgetarbete och hur projektet förhåller sig till planeringen, vilket är anledningen till att 

projektledarens förmåga att styra blir av större betydelse vid en låg grad av agilitet. 

 

Att Beta hade en hårdare styrning kan också förklaras också av att projektledaren i Beta 

ansåg att juniora medarbetare behövde styras hårdare. Eftersom mindre erfarna 

medarbetare kan behöva en hårdare styrning och där ett traditionellt arbetssätt kan vara 

att föredra (Špundak, 2014). Det är något som även Serrador och Pinto (2015) undersökt 

men fann att det inte stämmer i agila projekt utan att agila metoder går att använda oavsett 

hur projektlagets erfarenhet ser ut. Det sistnämnda var något som noterades i Epsilon som 

tillhörde en hög grad av agilitet och där kombinationen mellan juniora och seniora 

medlemmar fungerade bra samt till och med hade haft en positiv inverkan på projektets 

slutresultat.  

 

Beta uppfyller däremot två av de agila karaktärsdragen vilka var en direkt kommunikation 

mellan projektdeltagarna samt motiverade individer. Båda dessa karaktärsdrag var något 

som Beta arbetade aktivt för att uppnå. Anledningen till det var lik det projekten med en 

hög grad av agilitet ansåg vara viktigt vilket var att få projektlaget att bli mer benäget att 

höra av sig om de behövde hjälp. Med andra ord beskrevs även inom Beta en vikt med 

att bygga upp en psykologisk trygghet. Vilket även Beta använde en kick-off för att göra. 

I Beta var det framförallt viktigt eftersom att medlemmarna satt på olika kontor likt 

Gamma. Där det var viktigt att projektmedlemmarna träffades för att svetsa samman 

projektlaget. 
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Kännetecken låg grad av agilitet 

● Hierarkiskt projektlag 

● Detaljstyrning av projektledaren 

● Låg grad av beslutsfattande hos projektmedlemmar 

Påverkar låg grad av agilitet 

● Tidsram 

● Budget 

 

5.2.4 Diskussion	

Projektlaget påverkas av många olika faktorer men en tydlig faktor vi ser är storleken. 

Alfa var överlägset störst av våra fallprojekt och detta hade sina effekter i att de inte riktigt 

kunde vara fullt ut agila utan att de hade förlorat på det. Petit och Hobbs (2017) menade 

på att storleken försvårade för agila projekt vilket kan förklara varför. Detta gjorde att vi 

kunde konstatera att storleken på projektlaget i stor utsträckning avgjorde skillnaden 

mellan hög och medel grad av agilitet. Mycket i denna dimension handlar även om en 

lagkänsla. Något som kan tyckas vara viktigt i samtliga typer av projekt. Däremot var det 

en påverkande faktor i detta fall eftersom lagkänslan kunde påverka huruvida projektlaget 

skulle kunna klara av att arbeta med en hög grad av agilitet. Anledningen till att det blir 

en påverkande faktor stärks även av att friheten som det agila projektlaget förespråkar 

leder även till större krav på att samarbetet och integrationen fungerar bra inom 

projektlaget (Thamhain, 2014).  

 

I projekten med en hög grad av agilitet delegeras ansvar ut från projektledaren till 

projektlaget. Projektledaren antog då en annan typ av roll än vid till exempel projektet 

med låg grad av agilitet som var mera lik en traditionell projektledare med en hierarkisk 

roll. Projektledaren i projekten med en hög grad av agilitet tog mindre beslut själv och 

agerade mer som en samordnare för att få projektlaget att arbeta bra tillsammans. Hur 

mycket ansvar som delegerades, kommunikationen som skedde samt hur bekväma 

medlemmar var i att ta ansvar påverkade huruvida det skulle gå att ha ett projektlag med 

en hög grad av agilitet eller inte. Det utökade ansvaret för projektmedlemmarna ställer 
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större krav på att kommunikationen inom projektlaget fungerar, är tydligt och går direkt 

mellan samtliga medlemmar. Cooper och Sommer (2016) påpekar att den direkta 

kommunikationen leder till en förbättrad kommunikation och kunskapsdelning. Vilket 

blir viktigt vid de två högsta graderna av agilitet. Fortsättningsvis för att det ökade 

ansvaret ska fungera finns även ett samband till att projektmedlemmarna är motiverade 

då utfallet i projektet bygger mer på deras insats. Thamhain (2014) påpekar dock att det 

kunde vara problematiskt att lyckas få alla intressenterna att arbeta motiverat vilket vi 

även kunde se i empirin med att externa medlemmar kunde var omotiverade. Detta var 

även problematiskt för projekt i både en medel och hög grad av agilitet. Anledningen till 

att det var problematiskt kan delvis förklaras av det ökade ansvaret som de agila bitarna 

givit (McHugh et al., 2011). 

 

Vidare fann vi även att huruvida känd målbilden var hade en tydlig påverkan huruvida 

projektlaget borde vara av en hög, medel eller låg grad av agilitet. Med ett okänt mål 

passar det bättre att ha en hög grad av agilitet i projektlaget eftersom flera kompetenser 

då kunde arbeta tillsammans för att både identifiera och uppnå målet. Detta stärks även 

av Shenhar (2001) som påpekar att chefer i projekt med osäkra mål är mer flexibla och 

mindre hierarkiska i sin beslutsfattning vilket understryker att de agila arbetslaget kan 

nyttja alla kompetenser som finns för att uppnå målet. Ett känt mål passade istället i 

projekt med låg grad av agilitet eftersom vad som ska göras redan var känt och de blir då 

enklare att följa en förutbestämd projektplan. Ytterligare faktorer som påverkade den låga 

graden av agilitet var däremot inte målbilden utan återigen en tidsram och en 

projektbudget som gjorde att projektledaren tog en mera hierarkisk roll och ägnade sig 

mer åt detaljstyrning. 
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Sammanställning för påverkande faktorer för graden av agilitet 

● Målbilden 

● Kommunikationen i projektlaget 

● Motiverade individer 

● Projektledare och projektmedlemmar 

● Storleken på projektlaget 

● Tidsram 

● Budget 
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5.3 Arbetsgång		

Alfa Beta Gamma Delta Epsilon  Zeta 

Agila karaktärsdrag 

● Arbetar i 
sprintar 

● Delvis jämn 
arbetsbörda 

● Kontinuerligt 
leverera 
framsteg och 

värde-

leveranser 

● Feedback-
system 

● Undvik onödig 
dokumentation 

● Öppen för 
förändringar 

● Jämn 
arbetsbörda 

● Delvis 
feedback-

system 

● Arbetar i 
sprintar  

● Delvis 
kontinuerligt 

leverera 
framsteg och 

värde-

leveranser 

● Jämn 
arbetsbörda 

● Feedback-
system 

● Öppen för 
förändringar 

● Beställare har 
en aktiv roll i 

utvecklings-
arbetet 

● Arbetar i 
sprintar  

● Öppen för 
förändringar 

● Beställare har 
en aktiv roll i 
utvecklings-

arbetet 

● Arbetar i 
sprintar 

● Feedback-
system 

● Öppen för 
förändringar 

● Beställare har 

en aktiv roll i 
utvecklings-

arbetet 

● Arbetar i 
sprintar 

● Jämn 
arbetsbörda 

● Feedback-
system 

● Öppen för 

förändringar 

● Beställare har 

en aktiv roll i 
utvecklings-

arbetet 

Grad av agilitet i arbetsgången 

Hög Låg Hög Medel Medel Hög 

 

5.3.1 Hög	grad	av	agilitet	

Den höga graden av agilitet inom arbetsgången skiljer sig mellan de olika projekten men 

vissa karaktärsdrag är gemensamma och vissa påverkande faktorer är liknande. Till att 

börja med arbetar samtliga projekt med en hög grad av agilitet i sprintar. Samtliga 

projekten med en hög grad av agilitet har en jämn arbetsbörda, arbetar med 

feedbacksystem och är öppna för förändringar. Däremot saknade endast ett av projekten 

med en hög grad av agilitet en aktiv och involverad beställare i utvecklingsarbetet vilket 

kommer att analyseras under dimensionen kontakt med beställare senare i kapitlet. 
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Ett av de agila karaktärsdrag som skiljer projekten med en hög grad av agilitet är att Zeta 

inte levererar kontinuerliga värdeleveranser. Enligt Dingsøyr et al. (2012) är det dock 

viktigt för det agila projektet att kunna leverera värdeleveranser tidigt och kontinuerligt 

genom hela projektet. I Zeta upplevdes det däremot som att möjligheten till kontinuerliga 

värdeleveranser inte fanns eftersom projektet omfattade kravinsamling samt koordinering 

av intressen mellan olika verksamheter inom beställarorganisationen. Zeta skulle endast 

göra en leverans och det var därför inte någon poäng med att leverera kontinuerligt under 

projektets gång. Även Gamma upplevde problem med värdeleveranserna och hamnar 

någonstans i gränslandet mellan att leverera och att inte leverera framsteg eftersom att de 

visserligen sänder något av värde till beställaren efter varje sprint. Däremot har 

beställaren ingen plattform som kan ta emot dessa värdeleveranser. Conforto et al. (2014) 

förklarar att det är viktigt att identifiera motsättningar mellan inre förmågor och kontext 

eftersom det påverkar hur slutresultatet av ett projekt blir. Detta indikerar att 

projektledaren i Gamma inte hade identifierat eller inte tagit hänsyn till motsättningen 

innan projektet inleddes. Eftersom Gamma inte heller har lyckats med kontinuerliga 

värdeleveranser som har nått beställaren har det haft en påverkan på projektets resultat. 

Här märks en markant skillnad mellan Zeta och Gamma då Zeta valde att inte göra 

delleveranser när det inte var någon poäng med dessa medans Gamma gjorde det ändå. I 

Alfa som både är ett stort och komplext projekt levererades något av värde till beställaren 

varje kvartal. Vilket är anmärkningsvärt då Thamhain (2014) lyfter att det blir svårare att 

kontinuerligt leverera framsteg när projekt är stora samt komplexa. 

 

Karaktärsdrag som är gemensamma för samtliga projekt med en hög grad av agilitet inom 

denna dimension är att de arbetar i sprintar och har samtidigt en jämn arbetsbörda genom 

hela projektet. Sambandet mellan dessa två kan förklaras med att arbetet i sprintar ska 

bidra till att arbetstakten blir jämnare över projektets livscykel (Dingsøyr et al., 2012). 

Alfa genomför fler åtgärder då de analyserar genomförbarheten samt förankrar planen för 

att ingen projektmedlem ska bli överbelastad samt stödjer upp med resurser ifall det 

behövs på andra ställen. Däremot hade de olika teknikplatformarna hos Alfa ibland olika 

mycket att göra och i några fall fick vissa teknikplattformar stå utan arbete i projektet 

under kortare perioder för att invänta att en annan aktivitet ska bli färdig. Det är något 

som indikerar att arbetsgången inte var helt jämnt fördelad under arbetes gång. I Zeta 

förklarades däremot den jämna arbetsgången som att den var ett resultat av användandet 
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av metoden Scrum. Metoden i sig ansågs se till att det inte fanns för många eller för få 

aktiviteter att utföra.  

 

Fortsättningsvis förklarades det att informationsspridningen och kommunikationen var 

påverkande faktorer i Alfa på grund av att de var ett stort projekt. Anledningen till att 

kommunikation och informationsspridning blir extra viktigt i stora projekt är för att 

säkerställa att alla i projektet arbetar mot samma mål. En ytterligare anledning är att stora 

projekt sätter större krav på koordinationen och organisationsförmågan i projektet (Petit 

och Hobbs, 2017). Även i Zeta beskrevs kommunikationen som en påverkande faktor. 

Anledningen var dock att kommunikationen inom projektlaget ansågs kunna hjälpa för 

att undvika obehagliga överraskningar i arbetsgången. Det kan förklaras i att 

projektledaren inte längre var den som skulle fatta alla beslut. Projektlag måste då sprida 

kunskap samt fatta beslut själva. Vidare leder den ökade kommunikation mellan 

projektmedlemmarna till en mindre grad av missförstånd och bidrar till att produktiviteten 

ökar i projektet (Cooper och Sommer, 2016). 

 

Att arbeta i sprintar bidrar även till den adaptiva förmågan hos projekt (Conforto et al., 

2014). Den adaptiva förmågan är viktigt eftersom samtliga projekt med en hög grad av 

agilitet har en beställare som kunde komma med nya krav som projektet behövde anpassas 

till. Den adaptiva förmågan blir därför en påverkande faktor till den höga graden av 

agilitet eftersom utan den får projekt svårt att uppfylla dels att vara öppna mot 

förändringar samt dels att ha en aktiv beställare. I slutet på varje sprint hölls även i 

samtliga projekt med en hög grad av agilitet retrospektiv för att förbättra arbetsgången. 

Ett bra feedbacksystem bidrar till att arbetslaget kan göra nödvändiga förändringar som 

krävs för att effektivisera arbetsgången (Cooper och Sommer, 2016). Vidare förklarar 

Serrador och Pinto (2015) att agila metoder ständigt strävar efter att effektivisera arbetet 

och att det i slutändan ska leda till konkurrensfördelar. Det är däremot enbart Alfa som 

uttryckt att de aktivt försöker att undvika all onödig dokumentation i projektet. Vilket 

också kan ses som ett sätt att effektivisera arbetet eftersom projekt som undviker arbete 

som skapar onödig dokumentation förenklar för projektet att vara mer flexibelt och 

adaptivt (Serrador och Pinto, 2015). Det blir viktigt för Alfa eftersom de är adaptiva för 

förändringar i sin arbetsgång. 
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Kännetecken hög grad av agilitet 

●  Arbetar i sprintar 

●  Håller en jämn arbetstakt 

●  Använder feedbacksystem för att förbättra arbetsgången 

●  Öppna för förändringar 

●  Involverad beställare i utvecklingsarbetet 

Påverkar hög grad av agilitet 

● Kommunikationen i projektlaget 

● Adaptiva förmågan till nya krav 

 

5.3.2 Medel	grad	av	agilitet	

Båda projekten med en medel grad i den här dimensionen arbetar i sprintar. En liten 

skillnad är dock att Epsilon har inslag av både vattenfallsmetoden och agila inslag i 

arbetsgången. Arbetsgången i Epsilon vid projektets inledning var jämn och fungerade 

bra. Däremot påverkade deras kritiska tidslinje som de behövde förhålla sig till att det 

ibland blev mer arbete när oväntade händelser dök upp. Epsilon behövde även ibland 

stanna upp arbetet för att invänta ny information från beställaren. Den nya informationen 

som kom in kunde ibland innebära större förändringar som resulterade i att det blev svårt 

att förhålla sig till den kritiska tidslinjen. Ny information kan innebära att det slutgiltiga 

målet behöver ändras och därför är det inte någon poäng med att planera för eventuella 

händelser när all information inte är på plats eftersom de ursprungliga planerna då hade 

varit svåra att hålla (Pich et al., 2002). För att hantera nya krav eller ändringar från 

beställaren underlättar en iterativ planering i projektet (Conforto et al., 2014). Den 

iterativa planeringen strukturerar förändringarna vilket underlättar anpassningsförmågan 

för både nya krav och andra förändringar kring projektet (Cooper och Sommer, 2016). 

 

Den ojämna arbetsgången är något som Epsilon delar med Delta. När Delta blev 

tidspressat övergav många VDC som sätt att arbeta och gick tillbaka till gamla rutiner. 

Detta kan liknas Beta som arbetade med mera traditionella metoder eftersom deras 

tidsram var en påverkande faktor och något de behövde förhålla sig till. Det stöds även 
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av det som tidigare nämnts vilket är att traditionella metoder kan vara att föredra när ett 

projekt behöver förhålla sig till en tidsram (Špundak, 2014). Delta ansåg däremot att 

lösningen låg i en löpande uppföljning. Genom ett uppföljningssystem kom de fram till 

att endast 54 procent av arbetsuppgifterna utfördes i tid. Uppföljningen gjordes dock inte 

under projektets gång utan det kom fram först efter att projektet var slutfört. Det kan 

jämföras med Epsilon som använde sig av ett feedbacksystem där de utvärderade sin 

arbetsgång kontinuerligt för att göra ständiga förbättringar av den. Feedbacksystem ska 

bidra till att projektlaget upptäcker det som inte fungerat bra och sedan kan göra de 

förändringar som krävs för att effektivisera arbetsgången (Cooper och Sommer, 2016). 

Vilket teoretiskt skulle kunna förklara att resonemanget i Delta var korrekt. Däremot 

påpekades det att Delta saknade resurser för att kunna genomföra en löpande feedback. 

 

Kännetecken medel grad av agilitet 

● Delvis sprintar men arbetar även delvis efter en tidslinje 

● I övrigt väldigt lika hög grad av agilitet med skillnad att de har för få resurser 

för att kunna uppfylla två tredjedelar av karaktärsdragen 

Påverkar medel grad av agilitet 

● Informationsläget 

● Adaptiva förmågan till nya krav 

● Tidspress 

● Tidsram 

 

5.3.3 Låg	grad	av	agilitet	

Även i denna dimension är det endast Beta som tillhör en låg grad av agilitet. I Beta är 

arbetet tydligt uppdelat i arbetsuppgifter samt hur lång tid dessa uppgifter skulle ta. För 

att säkerställa att den ursprungliga planen skulle hållas tidsmässigt genomfördes stå-upp 

möten fem minuter varje morgon. Tidsramen är återigen en påverkande faktor vilket kan 

förklaras av Špundak (2014) med samma anledning som vi nämner tidigare i analysen. 

Vidare eftersom Beta hade den information de behövde om projektet innan projektstart 

behövde de därmed inte tänka på att de skulle behöva planera om för ny information med 
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nya målsättningar (Pitch et al., 2002). Beställaren av projektet efterfrågade en specifik 

tjänst som Beta skulle leverera och målet var känt ända sedan projektstarten. Tjänsten var 

även tvungen att innefatta de specifikationerna som fastställdes innan projektstarten och 

enligt det sättet som beställaren ville ha den. Det motiverar ett mer traditionellt 

tillvägagångssätt eftersom ett traditionellt tillvägagångssätt är att föredra när ett projekt 

har ett slutgiltigt och tydligt mål (Špundak, 2014). Sker det inte heller några större 

förändringar blir också projektplaneringen ett bra verktyg för att hålla sig till tidsramen 

(ibid.). Vilket ytterligare motiverar det mer traditionella tillvägagångssättet för Beta. 

 

Kännetecken låg grad av agilitet 

● Arbetar efter en förutbestämd plan med klart definierat mål och krav 

Påverkar låg grad av agilitet 

● Mål och krav fastställt innan projektet 

● Tidsram 

● Budget 

 

5.3.4 Diskussion	

Inom arbetsgången kunde vi återigen se att tidsramen och budgeten hade en stor påverkan. 

Projektet med en låg grad av agilitet var bunden av dessa vilket gjorde att de inte kunde 

uppfylla många agila karaktärsdrag. Även vid en medel grad av agilitet kunde vi se att 

projekten förhöll sig till tid. Däremot skedde det på två olika sätt där det ena projektet 

som tidigare nämnt arbetade med ett nytt arbetssätt vilket ledde till att tidspressen styrde 

medlemmarna tillbaks till mera traditionella metoder som underlättar att hålla en tidsplan 

bättre (Špundak, 2014). Det andra projektet förhöll sig däremot till en tidsram på ett 

tydligare sätt. De hade redan från början en kritisk tidslinje vilket gjorde att de var 

tvungna att arbeta efter att hålla den tidslinjen. Detta gjorde att de inte på samma sätt 

kunde hålla en jämn arbetsbörda. Att hålla en jämn arbetsbörda i sig behöver kanske inte 

vara något viktigt för att projektet ska lyckas. Däremot kommer möjligtvis 

projektmedlemmarna uppskatta det vilket kan få andra positiva effekter som att 

exempelvis mer motiverade individer vilket i sig kan bidra positivt till projektets utfall. 
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En ytterligare faktor som påverkade graden av agilitet i arbetsgången på ett tydligt sätt 

var informationsläget. I projektet med en låg grad av agilitet var all information var känd 

redan från projektstart vilket innebar att arbeta med en hög grad av agilitet inte hade varit 

lönsamt då det inte hade vunnit något på det. Det hade snarare inneburit att de slösat 

resurser i form av tid och personal. Det kan stärkas av projekten som tillämpade en högre 

grad av agilitet och samtidigt förklarade att det innebar en högre resursåtgång. I projekten 

med en medel samt hög grad av agilitet behövde de kontinuerligt ta in ny information och 

säkerställa att de hade en adaptiv förmåga för att kunna bedriva projektet utefter vad som 

passade deras typ av projekt. Därför påverkar ett osäkert informationsläge med ett inte 

fullt känt mål samt kravbild de graderna. Vilket inte är konstigt då de agila metoderna ska 

främja flexibilitet (Conforto et al., 2014). Den adaptiva förmågan till nya krav påverkade 

även dimensionen eftersom projekt med en hög grad av agilitet behöver förmågan att 

kunna anpassa sig till ny information och ändringar i kravbilden. 

 

Slutligen likt den första dimensionen kunde vi även se att kommunikationen hade en 

påverkan på en hög grad av agilitet. Eftersom projektmedlemmarna har en större 

beslutsbefogenhet satte de större krav på att kommunikationen fungerade för att alla 

skulle arbeta mot samma mål samt kunna hjälpa varandra vid behov. Att 

kommunikationen är påverkande på en hög grad av agilitet stärks även av Cooper och 

Sommer (2016) som hävdar att projektlag vid agila metoder måste dela kunskap och 

delegera uppgifter själva. 

 

Sammanställning påverkande faktorer för graden av agilitet 

● Kommunikationen i projektlaget 

● Adaptiva förmågan till nya krav 

● Informationsläget 

● Tidspress 

● Tidsram 

● Mål och krav 

● Budget 
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5.4 Kontakt	med	beställare		

Alfa Beta Gamma Delta Epsilon  Zeta 

Agila karaktärsdrag 

● Kontinuerlig 

tvåvägs-
kommunikati

on gentemot 

beställare 

● Öppen till nya 
krav 

● Kontinuerlig 

tvåvägs-
kommunikati

on gentemot 

beställare 

● Kontinuerlig 

tvåvägs-
kommunikati

on gentemot 

beställare 

● Beställaren är 

aktiv genom 
hela arbetet 

● Öppen för nya 
krav från 

beställare 

● Kontinuerlig 
tvåvägs- 

Kommunikati

on gentemot 
beställare 

● Beställaren är 

aktiv genom 
hela arbetet 

● Öppen för nya 
krav från 

beställare 

● Kontinuerlig 
tvåvägs- 

Kommunikati

on gentemot 
beställare 

● Beställaren är 

aktiv genom 
hela arbetet 

● Öppen för nya 
krav från 

beställare 

● Kontinuerlig 
tvåvägs- 

Kommunikati

on gentemot 
beställare 

Grad av agilitet i kontakten med beställare 

Medel Låg Låg Hög Hög Hög 

 

5.4.1 Hög	grad	av	agilitet	

Samtliga projekt med en hög grad av agilitet i dimensionen kontakt med beställare 

uppfyller samtliga karaktärsdrag. Det första karaktärsdraget är att alla projekt har en 

beställare som är aktiv genom hela projektet. Serrador och Pinto (2015) argumenterar för 

att agila projekt bör ha en aktiv beställare involverad genom projektet eftersom det 

möjliggör att beställaren kan komma med nya krav. Det ska i slutändan leda till att 

beställaren även blir mer nöjd (Dingsøyr et al., 2012). Eftersom tanken bakom kontakten 

med beställaren är att det ska bli enklare att identifiera beställarens behov (Petit och 

Hobbs, 2017). Samtliga projektledare som tillhör grupperingen hög grad av agilitet inom 

denna dimension ger stöd åt det påståendet. Den aktiva involveringen i planeringen 

bidrog till att projekten på ett bättre sätt kunde identifiera beställarens krav. Projekten 

kunde därför revidera sina mål och vara mer adaptiva genom arbetet vilket enligt 

projektledaren i Zeta bidrog till att slutresultatet blev bättre. Samtliga projektledare med 

en hög grad av agilitet förklarade även att den nära kontakten med beställaren resulterade 

i att de bättre lyckades leverera det beställaren velat ha. 
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De agila metoderna kräver däremot att beställaren ställer upp för att de ska fungera som 

de ska (Thamhain, 2014). Projektledaren i Zeta förklarar därför att det har varit en 

påverkande faktor att beställarorganisationen som aldrig arbetat med agila metoder förut 

har ställt upp. Det står i kontrast med Gamma som har en låg grad av agilitet. Där ställde 

inte beställarorganisationen upp på samma sätt vilket resulterade i att deras kontinuerliga 

värdeleveranser inte kom fram vilket vi kommer att utveckla mer under rubriken låg grad 

av agilitet.  

 

I Epsilon var det en påverkande faktor att de kunde diskutera allt som rörde projektet med 

projektets beställare och det var därför viktigt att de byggde upp en tillit till varandra. 

Även Zeta förklarade det som en påverkande faktor att kunna bygga upp en tillit till 

beställaren. Det projektledaren i Epsilon beskrev som viktigt för att kommunikationen 

med beställaren under projektet skulle fungera bra var att de fick träffa beställaren. 

Samspelet med beställaren kan påverka utfallet av hur givande kontakten med beställaren 

är. Detta påverkas av den höga graden av agilitet eftersom om beställaren inte är 

involverad kan det leda till att projektet till exempel utvecklar funktioner som inte 

efterfrågas av beställaren (Conforto et al., 2014). Men det kan också leda till att alla 

efterfrågade funktioner på en produkt inte finns på den slutgiltiga produkten då det är 

svårt att identifiera och förstå alla krav innan ett projekt startar (ibid.). För samtliga av 

dessa projekt var beställarens åsikter och synpunkter viktiga för att leverera det som 

efterfrågades. I Delta och Epsilon var det även uttryckt att de upplevde en svårighet att 

utan kontakten kunna veta och förstå exakt vad beställaren efterfrågade. 
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Kännetecken hög grad av agilitet 

● En involverad beställare 

● En kontakt som bedrivs för att driva projektet framåt 

● Nya krav ses som något positivt 

Påverkar hög grad av agilitet 

● Beställarens engagemang 

● Beställarens förmåga att bidra 

● Prioriteringsnivå på projektet 

● Projektets öppenhet mot förändringar och nya krav 

 

5.4.2 Medel	grad	av	agilitet	

Projekt Alfa var det enda projektet som tillhörde denna dimension. Eftersom de dels höll 

täta avstämningar med sin beställare för att säkerställa att utvecklingen tog den riktningen 

som beställaren förväntar sig. Samt att de dels var helt öppna för att beställaren skulle 

kunna komma med nya krav eller mera alarmerande krav som behövdes prioriteras för att 

lösas direkt.  Däremot går det inte riktigt att se att beställaren var kontinuerligt aktiv 

genom hela arbetet. Detta går dels att förklara med att Alfa var en internt tillsatt resurs 

som fungerade bra och beställarens involvering beskrevs som att de framförallt ville veta 

om projektet låg i fas. Eftersom Alfa ständigt låg i fas är det därför inte konstigt att 

beställaren inte har varit aktiva i utvecklingen. För att det ska vara gynnsamt att ha en 

involverad beställare i projektet måste beställaren ha tillräcklig teknisk kunskap om vad 

som utvecklas (Conforto et al., 2014). Eftersom att Alfa redan hade företagets tekniska 

spets inom området i projektet hade beställaren som var företagsledningen mindre 

kunskap i området. Därför kunde beställaren bara följa att utvecklingen var på rätt väg 

och se till att de hade tillräckligt med resurser men kunde inte påverka exakt vad som 

skulle göras. Vilket kan vara en påverkande faktor till att beställaren i Alfa inte var lika 

involverad i projektet som i de projekten med en hög grad av agilitet. 
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Kännetecken medel grad av agilitet 

● Arbeta utefter vad beställaren efterfrågar 

● Öppna från nya krav 

Påverkar medel grad av agilitet 

● Beställarens engagemang 

● Beställarens förmåga att bidra 

● Intern tillsatt resurs 

● Prioriteringsnivå på projektet 

 

5.4.3 Låg	grad	av	agilitet	

Projekten med en låg grad av agilitet hade inte en beställare involverad genom projektet. 

Thamhain (2014) förklarar att det kan vara en utmaning att få beställaren att ställa upp 

men samt att om kommunikationen med beställare inte fungerar kan det leda till att andra 

agila delar inte går att utnyttja fullt ut. I Gamma blev det synligt då kontakten visserligen 

beskrevs som bra men även som delvis problematisk. Det var på grund av att arbetsgången 

var uppbyggd för att kunna göra värdeleveranser efter varje avslutad sprint. Problemet 

var att Gammas beställare inte hade en tillräcklig mottagarorganisation för att ta emot 

dessa värdeleveranser. Eftersom Gammas leveransstrategi inte är anpassad efter vad 

beställaren har kapacitet att ta emot indikerar det att projektledaren i projektet inte har 

identifierat sin kontext tillräckligt bra eller inte tagit hänsyn till kontexten. Innan ett 

projekt inleds bör projektet undersöka ifall beställaren kan hantera ett agilt arbetssätt 

(Thamhain, 2014). Vidare menar Špundak (2014) att projekt bör anpassa sin 

leveransstrategi efter sin kontext. Det är även ett exempel på hur viktigt det är att ha en 

beställarorganisation som är villig att arbeta efter de agila metoderna eftersom de inte kan 

dra nytta av kontinuerliga värdeleveranser. Om kontakt skedde i Beta var det på 

beställarens initiativ och beställaren kunde komma med ändringsförslag men det var då 

tvungna att vara tydligt motiverade krav där det även förklarades varför de behövde 

genomföras vilket berodde på tidsramen projektet hade. Špundak (2014) hävdar att 

traditionell projektledning med att följa en redan fastställd plan är att föredra när en 

tidsram är en påverkande faktor och som vi lyft tidigare i analysen. Det står även i kontrast 
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till Dingsøyr et al. (2012) som hävdar att en aktiv beställare som kan komma med nya 

krav leder till att densamme blir mer nöjd. Det leder till att en inaktiv beställare riskerar 

att bli mindre nöjd med det som är beställt. Att projekten med en låg grad av agilitet likt 

de resterande projekten uppfyller en tvåvägskommunikation gentemot beställaren kan ses 

som ett karaktärsdrag som de flesta projekt oavsett om det är agilt eller inte rimligtvis 

uppfyller. Det är för att det är väldigt svårt att göra en komplett projektplan till projektets 

start (Špundak, 2014). Det är även svårt att helt undvika oförutsedda förändringar i miljön 

runt projektet vilket kan leda till att vissa ändringar behöver göras oavsett hur bra och 

detaljerad den ursprungliga planeringen är (ibid.). I Både Beta och Gamma kunde nya 

lagar eller regelverk tvinga fram olika förändringar som projekten annars hade missat 

utan någon form av kommunikation med sin beställare. Därmed går det att motivera att 

någon form av kontakt med beställare behövs i samtliga grader av agilitet. 
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Kännetecken låg grad av agilitet 

Låg grad av agilitet profil10 ett: 

● Beställaren har ej möjlighet att göra ändringar  

● Beställaren har en färdig och tydlig målbild från start 

Låg grad av agilitet profil två: 

● En beställare som inte är engagerad i projektet 

● Lågt prioriterat projekt 

Påverkar låg grad av agilitet 

● Låg grad av agilitet profil ett: 

● Tidsram 

● Klar målbild  

● Låg grad av agilitet profil två: 

● Lågt engagemang från beställaren 

● Liten förmåga att bidra 

● Låg prioriteringsnivå på projektet 

 

5.4.4 Diskussion	

Huruvida projekt bör tillhöra hög, låg eller medel grad av agilitet i kontakt med beställare 

beror framförallt på vad en beställare kan göra för projektet. Utvecklas komplicerade 

produkter med en okunnig beställare fungerar det bäst om projektet har en låg eller medel 

grad av agilitet i dimensionen. Om inte beställaren kan bidra till projektet är det ingen idé 

att beställaren är involverad (Conforto et al., 2014). Då är det att föredra att projektlaget 

själva ser vad som behöver ändras och tilläggas. Är beställaren däremot väldigt kunnig 

kan beställarens involvering bidra till att projektets resultat förbättras (ibid.). Vi har även 

funnit att när det slutgiltiga målet är oklart eller svårdefinierat kan beställaren bidra till 

att projektets resultat förbättras. Vilket stärks av Petit och Hobbs (2017) som förklarar att 

en tät kontakt med beställaren bidrar till att på ett bättre sätt identifiera kundens behov. 

                                                             

10 Anledningen till att vi gjort två olika profiler för låg grad av agilitet inom dimensionen är att vi har 
funnit två skilda orsaker till varför dessa projekt haft en låg grad av agilitet. 
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En tät kontakt med beställaren blir därför viktigt vid okända eller osäkra mål. Genom den 

täta kontakten som sker och beställarens involvering vid en hög grad av agilitet kan 

beställaren därför ses som en integrerad del av projektlaget. Det krävs dock att beställaren 

har ett visst engagemang för att vara involverad i projektet. Vi ser i Gamma att beställaren 

visserligen deltog på möten i mån av tid. Men beställaren deltog inte aktivt i projektet. 

Jämfört med Alfa där beställaren var involverad för att följa upp hur projektet låg till trots 

att beställaren inte kunde tillföra något i form av teknisk kunskap till slutresultatet. 

Skillnaden är att Alfa och även Zeta var högt prioriterade projekt vilket kan förklara 

varför beställaren var mer engagerad jämfört med Gamma. Då det var viktigt för 

beställarna i Alfa och Zeta att projekten blev lyckade medans Gamma inte alls var lika 

högt prioriterat. Detta leder till att prioriteten projektet har eller hur engagerad beställaren 

är påverkar graden av agilitet i kontakten med beställare. 

 

Fortsättningsvis kan vi se att tidsramen, om projektet var internt samt huruvida projektet 

var mottagligt för förändringar och nya krav påverkade framförallt om projektet kunde 

uppnå en högre grad än låg grad av agilitet. Tidsramen påverkar eftersom projekt som 

behöver förhålla sig till en tidsram kan ha svårt att göra ändringar och därför kan de inte 

ha en vidare involverad beställare i projektet. Ifall projektet är en internt tillsatt resurs kan 

det påverka eftersom ett internt projekt kan bestå av de mest kunniga på området inom 

organisationen och därmed finns det inget utrymme för att ha en involverad beställare. 

Avslutningsvis behöver även ett projekt vara öppet för förändringar och nya krav för att 

uppnå en högre grad än låg. 

Sammanställning påverkande faktorer för graden av agilitet 

● Beställarens engagemang  

● Beställarens förmåga att bidra  

● Prioriteringsnivå på projektet  

● Projektets öppenhet för förändringar och nya krav 

● Internt projekt 

● Målbild  

● Tidsram 
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6 Slutsats	

I slutsatsen kommer vi att först besvara respektive frågeställning där vi i slutet på varje 

grad av agilitet ger en heltäckande bild på vad studien funnit som kännetecknar samt 

påverkar de olika dimensionerna. Slutligen ger vi vårt bidrag med studien och 

avslutningsvis våra förslag på forskning som kan bygga vidare på eller utveckla studien. 

 

● Vad kännetecknar de olika graderna av agilitet inom de fyra dimensionerna? 

 

Den höga graden av agilitet kännetecknas mycket av hur de agila metoderna presenteras 

av tidigare forskning i vår referensram. Anledningen till det är att projekten uppfyller 

nästan samtliga av de agila karaktärsdragen inom de dimensioner de uppnår en hög grad 

av agilitet. Projekt som tillhör den höga graden av agilitet är oftast flexibla och behöver 

en adaptiv förmåga eftersom de har okända mål på förhand eller mål som kan förändras 

under projektets gång. De arbetar därför med en löpande planering och med en involverad 

beställare i både planeringen till arbetsgången. En ytterligare aspekt vi funnit känneteckna 

en hög grad av agilitet i planeringen är att den har visat sig resurskrävande. Projektlaget 

kännetecknas av att det är ett självorganiserat projektlag med en projektledare som 

samordnar projektlaget istället för att detaljstyra medlemmarna som har större 

beslutsbefogenhet. Inom projektlaget kännetecknas kommunikationen av att vara direkt 

och gå mellan samtliga deltagare. Arbetsgången kännetecknas av att arbeta enligt den 

löpande planeringen, arbeta för ständiga förbättringar och för att vara öppna för nya krav. 

Inom kontakten med beställare kan har vi funnit att beställaren jobbar nära projektlaget 

och skulle kunna ses som en integrerad del i projektlaget eftersom en tät kontakt sker och 

projektlaget avser att ta till sig de krav som beställaren kommer med. 

 

Det vi har funnit kännetecknar en medel grad av agilitet är i stor utsträckning lika med de 

kännetecken vi har funnit i en hög grad av agilitet tillsammans med ett fåtal kännetecken 

som delas med en låg grad av agilitet. Det vi först har funnit är att en medel grad av 

agilitet kännetecknas av att det finns ett behov av att vara adaptiv samtidigt som det finns 

ett behov till att förhålla sig en tidsram. Det har gett upphov till intressanta kombinationer 

där planeringen och arbetsgången dels följer en övergripande planerings och dels görs 
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löpande i sprintar. Vi kan även se att på grund av att projektet behöver förhålla sig till en 

tidsram kännetecknas planeringen och arbetsgången av att vara resurskrävande i form av 

pengar och personal. Projektlaget kännetecknas till stor del av samma kännetecken som 

hög grad av agilitet där projektlaget sitter samlokaliserat samt har en projektledare som 

undviker detaljstyrning. Vi har dock även funnit att projektlaget inte har lika stor 

beslutsbefogenhet i medel grad av agilitet vilket är mer likt en låg grad av agilitet. 

Slutligen har vi funnit att kontakten med beställare i stort liknar hög grad av agilitet men 

att beställaren i medel grad av agilitet inte har kunnat bidra lika mycket. 

 

Den låga graden av agilitet kännetecknas i stor utsträckning av hur den traditionella 

projektstyrningen. Däremot kan vi se att projekt med en låg grad av agilitet kännetecknas 

av några agila karaktärsdrag inom varje dimension. Det innebär att projekt som har en låg 

grad av agilitet inte är fullständigt oagila utan har just en låg grad av agilitet. Det vi finner 

generellt i låg grad av agilitet är projekt som inte behöver vara adaptiva utan projektet har 

istället en tidslinje, budget och specifika mål satta från start. Eftersom de har dessa att 

förhålla sig till avspeglar det dimensionerna planeringen och arbetsgången till att 

känneteckna en omfattande detaljplanering. Projekt med en låg grad av agilitet kan liknas 

med de följer det traditionella synsättet som utgår från dessa tre punkter. Det gör att 

projekt inte behöver eller skulle vinna på att ha en högre grad av agilitet i sin 

projektstyrning. Inom projektlaget kännetecknas en låg grad av agilitet av en hierarkisk 

styrning där medlemmar inte kan fatta beslut i någon större utsträckning. Arbetsgången 

är väldigt lik planeringen eftersom den kännetecknas av att följa den förutbestämda 

planeringen. Inom kommunikationen med beställare finner vi två skilda profiler men det 

som skiljer de övriga graderna av agilitet är att beställaren inte är involverad i projektet. 

 

● Vad påverkar de olika graderna av agilitet inom de fyra dimensionerna? 

 

Till att börja med har vi funnit faktorer som påverkar vilken grad av agilitet som dels är 

lämplig eller som dels är möjlig inom de olika dimensionerna. Vissa faktorer är extra 

intressanta då de påverkar graden av agilitet i flera dimensioner. Då framförallt tidsram 

och budget som vi kan se genomgående som ett hinder för projekt som vill tillämpa en 

högre grad än låg grad av agilitet. Vidare ser vi även det motsatta att adaptiv förmåga och 
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osäkerhet i målbilden eller kraven påverkar att projekt sällan uppfyller en lägre grad av 

agilitet än hög. Förutom där en kombination av tidigare i stycket nämnda faktorer leder 

till en medel grad av agilitet. Vidare ser vi att det som påverkar projektets grad av agilitet 

har en förklaring i projektets kontext eller omfattning. 

 

En hög grad av agilitet präglas av en okänd målbild och ett okänt informationsläge vilket 

även är det som påverkar graden av agilitet i många av dimensionerna. Dessa leder till att 

projektet behöver ha en löpande planering, ett självorganiserat projektlag samt öka den 

efterfrågade adaptiva förmågan. Vilket påverkar graden av agilitet i planeringen, 

projektlaget respektive arbetsgången. Vidare inom dessa tre dimensioner fann vi att 

kommunikationen påverkar både inom projektlaget och med beställare graden av agilitet. 

Kommunikationen inom projektlaget behöver gå direkt mellan alla projektmedlemmar, 

vara tydlig och ske löpande för att projekt ska tillhöra en hög grad av agilitet. Är 

beställaren inte engagerad, är projektet lågt prioriterat, är projektet inte öppet för nya krav 

eller har beställaren inte en möjlighet att bidra till projektet försvårar det för den höga 

graden av agilitet inom kontakt med beställare. Dessutom påverkar det även de övriga tre 

dimensionerna eftersom de vid en hög grad av agilitet behöver en nära kontakt med sin 

beställare för att vara adaptiva för nya krav samt kunna utnyttja den erfarenhet beställaren 

sitter på vid ett okänt informationsläge eller där föränderliga krav kan ske. Inom 

projektlaget fann vi en ytterligare påverkande faktor vilket var att i en hög grad av agilitet 

var det viktigt att medlemmarna var motiverade. Anledningen till det är för att i en hög 

grad av agilitet förlitar projektet sig mer på medlemmarna eftersom att de är ansvariga 

för beslut och målsättningar i en större utsträckning än vid de lägre graderna av agilitet. 

Det leder även till att projektledarrollen skiljer sig från den vi ser i en låg grad av agilitet 

och delvis i en medel grad av agilitet. Projektledarrollen har en påverkan huruvida 

projektet kan arbeta med en hög grad av agilitet då en hög grad av agilitet förutsätter att 

projektledaren tar en mer tillbakadragen roll och fokuserar på att delegera ansvar och 

underlätta för projektlaget att utföra projektet. Avslutningsvis eftersom planeringen är 

mer resurskrävande i form av pengar och personal vid en hög grad av agilitet påverkar 

även tillgången av resurser. 
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I en medel grad av agilitet ser vi att faktorer som påverkar medel grad av agilitet ofta 

liknar eller delas med antingen hög eller låg grad av agilitet. Vi har funnit att anledningen 

till det är att en medel grad ofta är en slags kombination där motsättningar har gjort att ett 

projekt inte kunnat eller skulle ha vunnit på att ha en hög alternativt låg grad av agilitet. 

Projekten har istället behövt situationsanpassa sin projektstyrning utefter deras kontext. 

Den tydligaste skillnaden vi funnit är kombinationen där ett projekt påverkas av att 

behöva följa en tidsram likt en låg grad av agilitet men samtidigt behöver vara adaptivt 

för kontext, beställare samt haft ett okänt informationsläge vilket är likt en hög grad av 

agilitet. Det leder till en kombination av påverkande faktorer som framförallt påverkar 

hur planeringen samt arbetsgången bedrivs. Likt hög grad av agilitet var även resurser en 

påverkande faktor då en medel grad av agilitet krävde mer personal samt pengar för att 

fungera vilket visade sig i planeringen. Något som vi fann och var specifikt för en medel 

grad av agilitet att storleken på projektet påverkade hur det styrdes. Visserligen skulle ett 

stort projekt även kunna arbeta med en låg grad av agilitet men storleken utgjorde ett 

hinder för att uppfylla en hög grad av agilitet inom dimensionen projektlag. En ytterligare 

påverkande faktor vi funnit i en medel grad av agilitet var att vid interna projekt där 

företaget avsatt sin spets resulterar det i en mera passiv beställare. Något som även 

påverkat att projekt inte kunnat uppfylla en hög grad av agilitet inom kontakt med 

beställare. Det som dock kan påverka att projekt ändå når upp till en medel grad av agilitet 

är om prioriteringsnivån på projektet är hög. 

 

En låg grad av agilitet påverkas framförallt i planeringen och arbetsgången av kända mål 

och krav, tidsramen samt budgeten. Dessa faktorer leder till att projektet kännetecknar en 

låg grad av agilitet eftersom de hade blivit motsättningar om de valt att arbeta med en 

högre grad av agilitet. Anledningen till det är att dessa faktorer hindrar projektet från att 

gå utanför ramarna för den ursprungliga planen genom att vara adaptiva. Dessa faktorer 

påverkar även kontakten med beställare. Däremot är kontakten med beställare lite speciell 

eftersom vi funnit två profiler inom den dimensionen i en låg grad av agilitet. Den ena 

profilen påverkas av att tidsramen ska hållas och att projektets målbild är klar. Medans 

den andra påverkas av en liknande orsak som vi ser i en hög och en medel grad av agilitet 

där beställarens engagemang, förmåga att bidra samt prioriteringsnivå på projektet avgör. 

Vilket i en låg grad av agilitet innebär att beställaren inte har ett engagemang, förmåga 

att bidra eller att projektet är ett lågt prioriterat projekt. Avslutningsvis gör tidsramen och 
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budgeten att projektlaget behöver styras hårdare vilket även gör att projektledarrollen 

skiljer från de övriga graderna av agilitet och är mera hierarkisk. 

6.1 Kunskapsbidrag	

För det första är vårt bidrag ett nytt begrepp till fältet agil projektstyrning som tidigare 

forskning inte erbjudit vilket är grader av agilitet. Denna studie introducerar även ett nytt 

sätt att kategorisera agilitet på inom dimensionerna planering, projektlag, arbetsgång samt 

kontakt med beställare för att i dessa undersöka graden av agilit i projektstyrningen. 

Genom detta har vi besvarat studiens syfte eftersom studien utvecklar kunskapen om agila 

metoder i en “traditionell” projektmiljö. 

 

För det andra genom att besvara våra frågeställningar bidrar studien med vad som både 

kännetecknar och påverkar graden av agilitet inom respektive dimension. Detta ger ett 

underlag åt projektledare som kan användas för att se hur olika faktorer kan komma att 

påverka en vald projektstyrning samt redan från start vilka grader som passar deras typ 

av projekt och kontext inom de olika dimensionerna. Detta bidrar till debatten som förts 

av Conforto et al. (2016) som argumenterar för att vissa faktorer i miljön i och runt 

företaget indikerar möjligheten för att agil projektstyrning ska kunna implementeras. 

Vidare understryker detta även argumentationen som MacCormack et al. (2012), Shenhar 

(2001) och Saucer et al. (2009) bedrivit angående att det inte finns någon standardmodell 

som passar för alla projekt utan projekt behöver anpassas efter kontext och typ av projekt. 

 

För det tredje bidrar graderna av agilitet till området agila hybridmodeller som undersökts 

av bland annat Cooper (2016), Cooper och Sommer (2016), Cram och Marabelli (2017) 

och Thamhain (2014). Då vår studie introducerar ett nytt perspektiv genom att se på 

agilitet som olika grader av agilitet. Det tidigare synsättet har varit antingen agilt eller 

inte agilt samt nu på senare år olika specifika hybrida modeller som exempelvis stage-

gate-agile (Cooper, 2016). Medans vår studie menar att projekt är som i både vår samt 

Thamhains (2014) studie olika kombinationer av agila och traditionella metoder.  
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Avslutningsvis hävdar vi därmed att grader av agilitet bidrar till att utveckla detta 

forskningsfält samt visar att agilitet inte är svart eller vitt som det blivit behandlat i 

tidigare forskning. 

6.2 Förslag	till	framtida	forskning 	

Vår uppsats är en början på en ny del av fältet inom agil projektledning och därför finns 

det mycket som går att utforska vidare. För att göra denna studie med kvalitet fick vi 

avgränsa oss till dimensionerna planering, projektlag, arbetsgång samt kontakt med 

beställare och inom dessa till tre olika grader av agilitet. Vårt första förslag till en framtida 

forskning är därför om dessa dimensioner är tillräckliga eller är för många. Kan dessa 

utvecklas till en femte eller räcker det med tre dimensioner exempelvis? Vidare går det 

att utforska grader av agilitet som vi i denna studie introducerar. Vi ser inom vissa grader 

att fallprojekten skiljer sig en del vilket är en svaghet med studien men som i framtida 

forskning möjligtvis kan utveckla ytterligare för att få en ännu större förståelse i området 

grader av agilitet. 

 

Vår modell fungerade till att dela in dessa sex fallprojekt i grader av agilitet och för att få 

en förståelse för vilka faktorer som påverkade de olika graderna av agilitet inom 

respektive dimension. Men vi anser att det skulle vara intressant att undersöka för att se 

om den håller över många projekt inom exempelvis en och samma bransch. Hade det givit 

samma resultat med liknande projekt inom liknande kontext? Det hade varit intressant för 

att se ifall modellen bör vara generell för projekt eller om den behöver vara 

branschspecifik som de agila metoderna framförallt framställts som inom mjukvaru- och 

systemutvecklingsprojekt. 

 

En ytterligare aspekt som vi anser att det bör forskas kring i framtiden är att undersöka 

graderna av agilitet i en mera kvantitativ forskning. Detta för att se hur mycket de olika 

faktorerna påverkar de olika graderna av agilitet och vilka som vi kan se tydligast 

påverkar. Går det att se om vissa faktorer påverkar vissa typer av projekt men inte 

påverkar andra typer inom en och samma grad? Eller påverkar i stort sett samma faktorer 

samma typ av grader genomgående? 
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Avslutningsvis utöver vad vi funnit som påverkat graderna har vi även funnit vad denna 

typ av projektstyrning påverkar i vissa avseenden. Däremot har vi inte fångat in denna 

aspekt till fullo eftersom att den inte har varit i huvudfokus. Vi anser det kan vara 

intressant för framtida forskning att utveckla vilken effekt eller påverkan de olika grader 

av agilitet har på projektet samt inom de olika dimensionerna i projektet. Det skulle 

potentiellt kunna bidra till att identifiera framgångsfaktorer som då skulle vara till hjälp 

för projektledare som vill förbättra sin projektstyrning. 
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7.2 Bilagor 

7.2.1 Intervjuguide	

Inledning 

● Får vi spela in? 

● Genomgång av etik vi förhåller oss till, anonymitet etc. 

● Förklara vår undersökning 
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● Denna intervju kommer vara del av en flerfallstudie där vi undersöker flera 

projekt. 

  

Om Informanten 

● Kan du berätta lite om din bakgrund, till exempel vad för utbildning och 

arbetslivserfarenhet du har? 

Om Tjänsten 

● Hur länge har du arbetat inom organisationen 

● Hur länge har du arbetat som projektledare? 

Om Företaget 

● Hur skulle du beskriva företaget du jobbar på? 

Om Projektet 

● Kan du beskriva ett projekt du jobbat med i närliggande tid? (det projekt vi lägger 

fokus på under intervjun) 

● Vad är det för typ av projekt? 

● Har du möjlighet att styra projektet som du vill? (rutiner, bestämmelser) 

● Hur initierades projektet? 

● Vad var ert slutgiltiga mål med projektet och hur prioriterade ni för att nå dit? 

● hur långt var projektet? (tidsram) 

De fyra dimensionerna: 

Planering 

● När sker planeringen till projektet? Hur sker den? 

● Vilka faktorer var viktiga för att detta skulle fungera bra? 

● Var det något du kände behövde utvecklas, saknades eller tyngde ner denna typ 

av planering? 

Projektlag 

● Hur är ditt projektlag utformat, egenskaper, erfarenhet osv? 

● Hur skulle du beskriva kommunikationen inom projektlaget? 

● Hur skulle du beskriva strukturen i projektlaget? 
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● Hur fattas beslut i projektlaget? 

● Vilka faktorer var viktiga för att samspelet inom projektlaget skulle fungera bra? 

● Upplevde du att det saknades någon speciell kompetens i projektlaget? Hur hade 

det kunnat hjälpt er? 

Arbetsgång 

● Hur skulle du beskriva ert arbetssätt? 

● Sitter alla inom projektet på samma kontor? 

● Hur ofta har ni möten? Vad för typ av möten? Vad diskuteras då? 

● Hur skulle du beskriva arbetsbördan i början kontra mitten kontra slutet av 

projektet? 

● Hur och när utvärderar ni ert arbete? 

● Vad utvärderar ni på? 

● Vilka faktorer var viktiga för att arbetsgången skulle fungera bra? 

● Var det något du kände behövde utvecklas, saknades eller tyngde ner 

arbetsgången? 

kontakt med beställare 

● Hur skulle du beskriva kommunikationen med beställare? 

● Vad diskuterar ni med er beställare, hur ofta hade ni kontakt med beställaren? 

● Hur gick ni vidare från dessa möten? 

● Vilka faktorer var viktiga för att kundkontakten skulle fungera bra? 

● Var det något du kände behövde utvecklas, saknades eller tyngde ner er kontakt 

med beställare? 

Hela projektet 

● Kan du peka på något eller några speciella faktorer som bidrog positivt till 

projektet i sin helhet? Var det någon faktor som bidrog extra? Motivera 

● Om du hade fått göra om hela projektet igen, vad hade du velat ändra på? 

● Är det någon del i projektet som du anser att ni är agila som vi har missat att fånga 

upp? 

  

Avslutande frågor: 

● Finns det någonting som du tycker att vi har missat som du vill tillägga? 
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● Finns det någon utvärdering, slutrapport eller andra dokument som vi kan få 

tillgång till, för komplimenterande information om projektet? 

● Kan vi höra av oss till dig igen om det dyker upp eventuella följdfrågor? 

● Vill du att vi ska skicka det behandlade intervjumaterialet till dig så att du kan 

granska svaren? 

 


