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Sammanfattning	  
	  
Grunden	  för	  agila	  metoder	  upprättades	  som	  en	  motreaktion	  mot	  traditionella	  metoder	  som	  
förr	  främst	  användes	  inom	  mjukvaruutveckling.	  I	  dag	  finns	  åtskilliga	  metoder	  som	  
appliceras	  inom	  flertalet	  olika	  branscher	  och	  som	  alla	  baseras	  på	  Det	  agila	  manifestet.	  	  	  
	  
Denna	  studie	  redogör	  fördelarna	  och	  nackdelarna	  med	  att	  arbeta	  agilt	  under	  olika	  
utvecklingsfaser.	  Den	  främsta	  intentionen	  har	  varit	  att	  studera	  agil	  projektledning	  på	  en	  
digitalbyrå	  med	  en	  objektiv	  infallsvinkel,	  där	  hänsyn	  har	  tagits	  till	  iterativt	  och	  inkrementellt	  
arbetssätt.	  Kontentan	  av	  detta	  har	  lett	  till	  att	  studien	  har	  kunnat	  lyfta	  fram	  möjligheter	  och	  
hinder	  som	  medföljer	  implementationen	  av	  agila	  metoder.	  	  
	  
Avhandlingen	  har	  formats	  och	  angripits	  utefter	  kvalitativ	  metod,	  med	  semistrukturerade	  
intervjuer,	  deltagande	  observationer	  och	  litteraturstudier.	  Ämnet	  agila	  metoder	  och	  
effekterna	  som	  kan	  ske	  kring	  detta	  har	  redogjorts	  i	  form	  av	  en	  vetenskaplig	  teori	  och	  
studiens	  utfall	  presenteras	  i	  form	  av	  ett	  resultat	  och	  en	  slutsats.	  Under	  dessa	  redovisas	  
påföljden	  av	  de	  semistrukturerade	  intervjuerna	  och	  slutligen	  jämförs	  teori	  och	  praktik	  
tillsammans	  med	  en	  analys	  av	  studiens	  utfall.	  	  
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Abstract	  	  
	  
The	  foundations	  of	  agile	  methods	  were	  established	  through	  a	  backlash	  against	  traditional	  
methods,	  which	  were	  mainly	  used	  for	  software	  development.	  Today	  there	  are	  several	  
methods	  that	  can	  be	  used	  in	  wide	  range	  of	  industries	  and	  all	  of	  them	  descend	  from	  The	  agile	  
manifesto.	  
	  
This	  study	  intends	  to	  outline	  the	  benefits	  and	  the	  disadvantages	  while	  working	  with	  agile	  
methods	  throughout	  different	  development	  phases.	  The	  main	  intention	  with	  this	  study	  have	  
been	  to	  observe	  agile	  management	  at	  a	  digital	  bureau	  whilst	  having	  an	  objective	  angle	  of	  
incidence,	  where	  consideration	  have	  been	  taken	  to	  iterative	  and	  incremental	  processes.	  The	  
effects	  of	  the	  observation	  have	  led	  to	  an	  outcome	  where	  possibilities	  and	  obstacles	  are	  
presented	  as	  a	  result	  of	  implementing	  agile	  methods.	  	  
	  
The	  theses	  of	  this	  study	  have	  been	  based	  on	  the	  methods	  for	  qualitative	  research	  along	  with	  
semi-‐structured	  interviews,	  participating	  observations	  and	  literature	  studies.	  A	  result	  have	  
been	  presented	  along	  with	  conclusions	  of	  the	  consensus	  that	  have	  been	  defined	  through	  a	  
scientific	  theory	  on	  the	  subject	  of	  agile	  methods	  and	  also	  the	  outcome	  while	  implementing	  
the	  methods.	  The	  result	  from	  the	  semi-‐structured	  interviews	  is	  presented	  together	  with	  a	  
comparison	  of	  the	  theory	  and	  the	  practice	  that	  has	  been	  made	  throughout	  the	  study.	  	  
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1.	  Inledning	  
	  
Agil	  projektledning	  baseras	  på	  att	  driva	  projekt	  på	  ett	  smidigt	  och	  effektivt	  sätt.	  Att	  vara	  agil	  
innebär	  att	  en	  organisation	  har	  den	  flexibilitet	  som	  krävs	  för	  att	  ständigt	  förbättras	  och	  
utvecklas	  löpande	  med	  sin	  verksamhet.	  Att	  implementera	  ett	  agilt	  arbetssätt	  innebär	  att	  
organisationen	  arbetar	  i	  korta	  sprintar	  där	  projektets	  krav	  och	  mål	  kan	  förändras	  vid	  varje	  
sprint.	  Detta	  arbetssätt	  innebär	  att	  beställaren	  i	  varje	  sprint	  har	  möjlighet	  att	  ge	  
återkoppling	  på	  utfört	  projektresultat	  och	  både	  beställare	  samt	  projektgruppen	  har	  
möjlighet	  att	  reflektera	  över	  möjligheter	  till	  förbättring.	  Agil	  projektledning	  är	  en	  
framgångsrik	  metod	  som	  innebär	  en	  kombination	  av	  både	  inkrementellt	  och	  iterativt	  
arbetssätt.	  Inkrementellt	  arbetssätt	  innebär	  att	  man	  löpande	  skapar	  färdiga	  och	  användbara	  
delar	  av	  värdeskapande	  projektresultat	  och	  iterativt	  arbetssätt	  betyder	  att	  arbetet	  utförs	  i	  
cykler	  där	  man	  i	  varje	  cykel	  förbättrar	  och	  utvecklar	  projektresultatet	  (Gustavsson,	  2013).	  
	  
Ordet	  agil	  är	  ett	  samlingsnamn	  för	  olika	  metoder	  som	  genom	  åren	  har	  växt	  fram	  från	  olika	  
sätt	  att	  arbeta	  med	  projektledning	  inom	  IT-‐branschen,	  där	  eXtreme	  Programming	  (XP)	  och	  
Scrum	  är	  de	  absolut	  vanligaste,	  men	  grundteorin	  kring	  agila	  metoder	  härleder	  från	  Lean	  där	  
effektivitet	  är	  viktigt	  i	  varje	  iteration,	  samt	  att	  ta	  vara	  på	  olika	  människors	  kompetens.	  De	  
flesta	  metoder	  relaterade	  till	  agila	  förhållningssätt	  bygger	  oftast	  på	  lärdomar	  baserade	  
utifrån	  tidigare	  projekt.	  Vidare	  därifrån	  har	  agila	  metoder	  tagits	  fram	  utifrån	  principer,	  
värderingar	  och	  tekniker	  från	  diverse	  projektprocesser	  som	  sedan	  har	  förbättrats	  och	  
effektiviserats	  för	  att	  passa	  det	  agila	  synsättet.	  Grunden	  till	  agila	  metoder	  har	  växt	  fram	  
genom	  IT-‐branschen,	  dock	  passar	  agila	  projektmetoder	  till	  alla	  former	  av	  branscher	  idag.	  
Metoderna	  härleder	  tillbaka	  till	  50-‐talet,	  men	  det	  var	  inte	  förrän	  2001	  som	  själva	  
benämningen	  agil	  myntades.	  Flertalet	  metodutvecklare	  diskuterade	  olika	  agila	  
förhållningssätt	  inom	  benämningen	  rörliga	  metoder.	  Utifrån	  detta	  uppkom	  12	  principer	  för	  
hur	  agil	  mjukvaruutveckling	  skulle	  bedrivas,	  också	  kallat	  De	  agila	  manifestet	  (Gustavsson,	  
2013).	  	  I	  samband	  med	  detta	  uppkom	  även	  fyra	  stycken	  viktiga	  värderingar	  som	  är	  
värdefulla	  vid	  agila	  projektmetoder	  (Water,	  2007).	  
	  
Det	  agila	  manifestet	  
	  
•	   Individer	  och	  interaktioner	  framför	  processer	  och	  verktyg	  
•	   Fungerande	  programvara	  framför	  omfattande	  dokumentation	  	  
•	   Kundsamarbete	  framför	  kontraktsförhandling	  
•	   Anpassning	  till	  förändring	  framför	  att	  följa	  en	  plan	  	  
	  
Agila	  processer	  är	  en	  växande	  metod	  som	  är	  en	  form	  av	  motreaktion	  mot	  traditionell	  
projektledning	  och	  stora	  verksamheter	  inom	  systemutveckling	  som	  har	  anammat	  agila	  
metoder,	  har	  genom	  detta	  kunnat	  öka	  sin	  produktivitet	  och	  effektivitet	  med	  avsevärt	  
resultat	  (Gustavsson,	  2013).	  Denna	  avhandling	  avser	  därför	  att	  behandla	  ämnet	  agil	  
projektledning	  i	  en	  kreativ	  byråmiljö.	  Dokumentation	  av	  detta	  sker	  på	  en	  digitalbyrån.	  
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1.1	  Presentation	  av	  företaget	  
	  
Företaget	  är	  en	  mindre	  digitalbyrå	  som	  arbetar	  mot	  ett	  kreativt	  förhållningssätt	  gällande	  
marknadsföring	  samt	  digitala	  lösningar.	  Byrån	  består	  av	  kreatörer,	  utvecklare,	  designers,	  
strateger	  och	  projektledare.	  Byrån	  arbetar	  främst	  med	  att	  ta	  fram	  digitala	  lösningar,	  
utveckla	  strategier	  samt	  att	  skapa	  kreativ	  design	  och	  nytänkande	  marknadsföring.	  Byråns	  
huvudsakliga	  fokus	  är	  att	  tillhandahålla	  ett	  resultat	  till	  kunden	  som	  skapar	  varaktiga	  
relationer.	  
	  

1.2	  Syfte	  	  
	  
Denna	  studie	  utförs	  i	  syfte	  för	  att	  observera	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  att	  arbeta	  agilt	  
under	  olika	  utvecklingsfaser,	  samt	  hur	  detta	  går	  till	  i	  teori	  och	  praktik.	  Studiens	  främsta	  
intention	  är	  att	  studera	  agil	  projektledning	  i	  byråmiljö	  med	  en	  objektiv	  infallsvinkel,	  där	  
hänsyn	  tas	  till	  iterativt	  och	  inkrementellt	  arbetssätt.	  Genom	  att	  analysera	  byråns	  
projektflöden	  är	  syftet	  att	  kunna	  belysa	  effektivitet,	  fördelar,	  nackdelar	  och	  eventuella	  
hinder	  med	  agila	  projektprocesser.	  
	  

1.3	  Avgränsningar	  	  
	  

Observation	  och	  dokumentation	  i	  denna	  studie	  syftar	  endast	  till	  att	  sammanställa	  
möjligheterna	  och	  begränsningarna	  som	  medförs	  vid	  agil	  projektledning	  hos	  en	  utvald	  
digital	  byrå.	  Genom	  att	  följa	  flera	  av	  byråns	  projekt	  under	  tio	  veckor	  kommer	  infallsvinkeln	  
av	  denna	  avhandling	  baseras	  till	  stor	  del	  på	  tillgänglig	  kompetens	  hos	  byrån.	  Resultat	  av	  hur	  
byrån	  implementerar	  detta	  arbetssätt	  önskas	  åstadkomma	  en	  utgång	  som	  gör	  att	  
verksamheten	  får	  dokumenterat	  hur	  de	  bedriver	  agil	  projektledning	  ur	  ett	  objektivt	  
perspektiv,	  som	  påvisar	  för	  och	  nackdelarna	  med	  aktuellt	  arbetssätt.	  Detta	  skapar	  
möjligheter	  för	  byrån	  att	  förbättra,	  utveckla	  samt	  få	  perspektiv	  vad	  som	  är	  ett	  
framgångsrikt	  arbetssätt	  gällande	  denna	  arbetsform	  inom	  sin	  verksamhet	  av	  agila	  
projektformer.	  	  
	  

1.4	  Problematisering	  	  
	  
Att	  arbeta	  med	  agil	  projektledning	  medför	  en	  miljö	  som	  skapar	  möjligheter	  och	  problem	  
(Tonnquist,	  2012).	  	  Detta	  har	  dokumenterats	  och	  synliggjorts	  genom	  att	  aktivt	  och	  dagligen	  
ta	  del	  av	  arbetet	  kring	  de	  agila	  projektprocesserna	  som	  sker	  på	  byrån.	  Denna	  studie	  är	  av	  
relevans	  då	  agil	  projektledning	  implementeras	  olika	  beroendes	  på	  arbetsplats.	  Krav,	  
integration	  samt	  arbetssätt	  varierar	  från	  organisation	  till	  organisation	  och	  denna	  studie	  
kommer	  endast	  fokusera	  på	  hur	  denna	  projektform	  bedrivs	  på	  byrån.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



 8 

2.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
	  
Undersökning	  och	  forskning	  inom	  ämnet	  agil	  projektledning	  syftar	  till	  att	  analysera	  och	  
belysa	  eventuella	  hinder	  och	  möjligheter	  med	  agila	  projektprocesser.	  Ramverket	  av	  de	  olika	  
teorierna	  kommer	  att	  användas	  för	  att	  analysera	  och	  diskutera	  resultatet	  av	  de	  deltagande	  
observationerna	  tillsammans	  med	  utfallet	  av	  de	  semistrukturerade	  intervjuerna.	  	  
	  
Teoridelen	  innefattar	  fyra	  olika	  delar	  inom	  agila	  metoder.	  Första	  delen	  behandlar	  iterativa	  
och	  inkrementella	  utvecklingsprocesser,	  vidare	  presenteras	  möjligheter	  och	  hinder	  från	  
litteratur	  och	  tidigare	  forskning.	  	  
	  

2.1	  Sammanfattning	  
	  
Den	  teoretiska	  referensramen	  till	  denna	  studie	  har	  identifierat	  flertalet	  olika	  möjligheter	  
och	  begränsningar	  inom	  agila	  metoder,	  både	  från	  litteratur,	  andras	  tidigare	  arbeten	  och	  
även	  diverse	  webbplatser	  som	  behandlar	  ämnet	  agil	  projektledning.	  Teorin	  har	  delats	  upp	  i	  
tre	  olika	  underrubriker	  där	  båda	  belyser	  den	  huvudsakliga	  problemformuleringen	  som	  är	  
att	  belysa	  möjligheter	  och	  hinder	  med	  agil	  projektledning.	  Vidare	  behandlas	  även	  
tankesättet	  kring	  iterativa	  och	  inkrementella	  utvecklingsprocesser.	  Identifieringen	  av	  
mängden	  olika	  teorier	  har	  skapat	  möjlighet	  för	  återkoppling	  och	  diskussion	  till	  den	  
slutgiltiga	  kontentan	  för	  denna	  avhandling.	  	  
	  
Forskning	  kring	  agila	  metoder	  har	  visat	  att	  agila	  projekt	  inte	  går	  att	  detaljplanera	  utan	  det	  
finns	  oftast	  endast	  en	  vision,	  en	  målbild	  och	  en	  eventuell	  önskad	  effekt	  av	  det	  som	  ska	  
utvecklas	  (Gustavsson,	  2013).	  Metoden	  syftar	  till	  att	  skapa	  högkvalitativa	  produkter	  med	  
snabba	  resultat	  där	  utveckling	  sker	  genom	  iterationer	  och	  inkrement	  för	  att	  ständigt	  kunna	  
förbättra	  produkten	  som	  utvecklas	  (Gustavsson,	  2013).	  Risker	  som	  dock	  kan	  uppstå	  med	  
detta	  är	  uppskjutna	  tidsplaner	  som	  resulterar	  i	  en	  högre	  kostnad	  för	  beställaren.	  Även	  
flexibiliteten	  som	  utgör	  grunden	  för	  agila	  projekt	  kan	  skapa	  en	  risk	  för	  högre	  slutkostnad	  i	  
och	  med	  tester	  och	  förbättringar	  av	  produkten	  som	  kan	  ta	  längre	  tid	  än	  beräknat	  (Haunts,	  
2014).	  	  
	  

2.2	  Agila	  metoder	  
	  
Tonnquist	  (2012)	  skriver	  i	  boken	  Projektledning	  om	  hur	  agila	  metoder	  lämpar	  sig	  främst	  för	  
projekt	  som	  har	  en	  otydlig	  målbild.	  Denna	  metod	  kan	  implementeras	  till	  projekt	  där	  
lösningen	  måste	  växa	  fram	  under	  tiden	  som	  man	  ser	  resultatet	  av	  arbetet.	  Men	  för	  att	  
använda	  denna	  metod	  som	  ger	  väldigt	  mycket	  frihet,	  krävs	  det	  väldigt	  stora	  krav	  på	  
styrning	  och	  uppföljning.	  För	  att	  detta	  ska	  kunna	  fungera	  i	  praktiken	  måste	  projektet	  hela	  
tiden	  kvalitetssäkras	  och	  detta	  görs	  med	  täta	  avstämningar	  där	  ett	  resultat	  återkopplas	  till	  
kunden,	  för	  att	  genom	  detta	  kunna	  få	  återkoppling	  på	  funktionskrav	  och	  effektmål.	  Följande	  
punkter	  är	  exempel	  på	  när	  projektmetoden	  är	  fördelaktig	  (Tonnquist,	  2012).	  
	  

• Ett	  forskningsprojekt	  eller	  en	  omfattande	  utredning.	  
• När	  kraven	  samt	  förutsättningarna	  kommer	  att	  förändras	  under	  projektets	  gång.	  	  
• När	  det	  finns	  flertalet	  olika	  handlingsalternativ	  och	  om	  det	  finns	  en	  osäkerhet	  kring	  

vilket	  arbetssätt	  som	  är	  lämpligast.	  
• När	  en	  ny	  idé	  eller	  nya	  möjligheter	  ska	  prövas.	  	  
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2.3	  Iterativa	  och	  inkrementella	  utvecklingsprocesser	  
	  
Agila	  metoder	  är	  kända	  för	  möjligheterna	  som	  medföljer	  arbetssättet	  att	  arbeta	  i	  löpande	  
sprintar	  under	  ett	  projekts	  gång.	  Detta	  arbetssättet	  kallas	  också	  att	  projektet	  löper	  i	  cykler,	  
också	  kallade	  iterationer.	  Syftet	  med	  dessa	  är	  att	  kontinuerligt	  kunna	  förbättra	  och	  utveckla	  
projektresultatet.	  Till	  iterationer	  tillhör	  också	  så	  kallade	  inkrement,	  det	  innebär	  att	  det	  
skapas	  användbara	  och	  färdiga	  delar	  löpande	  under	  cyklerna	  som	  sedan	  kan	  utvärderas	  
genom	  iterationerna.	  För	  att	  en	  metod	  ska	  kunna	  klassificeras	  som	  agil	  innefattar	  det	  att	  
den	  både	  är	  inkrementell	  och	  iterativ	  (Gustavsson,	  2013).	  	  
	  
Alla	  agila	  metoder	  bygger	  på	  att	  genomförandet	  sker	  interaktivt	  genom	  hela	  
projektförloppet.	  Detta	  är	  en	  cyklisk	  process	  som	  innefattar	  krav,	  analys,	  design	  och	  test	  
(Tonnquist,	  2012).	  Syftet	  med	  att	  använda	  agila	  metoder	  är	  att	  minska	  omfattande	  
dokumentation	  i	  projektets	  olika	  faser.	  Genom	  att	  istället	  sätta	  upp	  en	  strategi,	  vision	  och	  
planera	  för	  dom	  viktigaste	  leveranserna,	  kan	  utvecklingen	  påbörjas	  i	  ett	  tidigt	  skede.	  Att	  
påbörja	  en	  iterativ	  produktutveckling	  i	  ett	  tidigt	  skede	  i	  projektet	  minimerar	  också	  
mängden	  förarbete	  innan	  utvecklingen	  startar.	  Att	  sedan	  kontinuerligt	  testa	  den	  produkt	  
som	  utvecklas	  kan	  förbättringar,	  lärdomar	  och	  utveckling	  göras	  under	  varje	  iteration	  
(Forslund,	  2012).	  Detta	  angripssätt	  innebär	  också	  att	  kunden	  är	  delaktig	  under	  hela	  
projektets	  gång	  och	  kan	  ge	  återkoppling	  kring	  möjliga	  förbättringar.	  Forslund	  (2012)	  
hävdar	  också	  att	  ett	  bra	  samarbete,	  med	  en	  tydlig	  vision	  och	  flexibilitet	  är	  nyckelorden	  för	  
att	  framgångsrikt	  arbete	  med	  agila	  projektmetoder.	  	  
	  
En	  av	  de	  viktigaste	  förutsättningarna	  vid	  agila	  projektprocesser	  är	  test	  av	  produkt	  i	  varje	  
iteration.	  Likväl	  som	  denna	  del	  är	  viktig	  är	  den	  också	  problematisk	  i	  den	  aspekten	  att	  det	  
krävs	  bemanning	  och	  planering	  för	  detta	  moment,	  samt	  återkoppling	  kring	  förbättringar	  
som	  ska	  implementeras	  i	  nästa	  iteration.	  Fördelen	  med	  detta	  är	  dock	  att	  funktionaliteten	  i	  
det	  som	  utvecklas	  kan	  prövas	  i	  varje	  cykel	  för	  att	  nå	  ett	  fördelaktigare	  resultat	  (Forslund,	  
2012).	  Agila	  metoder	  kräver	  även	  större	  ansvar	  från	  respektive	  projektmedlem,	  det	  vill	  säga	  
att	  dessa	  ansvarar	  för	  sina	  egna	  resultat	  och	  att	  dessa	  ansvarar	  för	  att	  en	  leverans	  sker	  vid	  
slutet	  av	  varje	  iteration.	  Vid	  implementering	  av	  detta	  arbetssätt	  har	  projektledaren	  inte	  
något	  ansvar	  för	  genomförandet,	  utan	  syftet	  är	  att	  projektgruppen	  ska	  ansvara	  för	  
respektive	  leverans.	  Projektledaren	  undanröjer	  istället	  hinder,	  ser	  till	  att	  visionen	  uppfylls	  
utan	  att	  detaljstyra	  projektet.	  Syftet	  med	  detta	  är	  att	  om	  projektgruppen	  får	  mer	  ansvar	  bör	  
dessa	  även	  bli	  mer	  engagerade	  kring	  det	  slutgiltiga	  resultatet	  (Forslund,	  2012).	  	  	  	  	  
	  
Iterativ	  utveckling	  kan	  illustreras	  med	  hjälp	  av	  loopar	  som	  visar	  flödet	  för	  de	  olika	  cyklerna.	  
I	  dessa	  upprepas	  processen	  att	  identifiera,	  planera,	  genomföra	  och	  slutligen	  utvärdera	  
(Forslund,	  2012).	  	  
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2.3.1	  Iterativa	  utvecklingscykler	  (Oakwood	  Creative,	  2015)	  	  
	  
Till	  iterativa	  utvecklingsprocesser	  tillhör	  även	  inkrementell	  utveckling.	  Inkrementell	  riktar	  
sig	  mot	  att	  en	  produkt	  ska	  nå	  uppsatta	  krav	  och	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  faktisk	  produkt	  i	  varje	  
iteration	  som	  ska	  kunna	  testas.	  	  I	  sprintarna,	  även	  kallade	  cykler,	  kallas	  det	  att	  processen	  är	  
iterativ	  och	  produkten	  är	  inkrementell.	  Nackdelen	  med	  denna	  arbetsform	  är	  dock	  att	  
slutkostnaden	  för	  projektet	  kan	  bli	  högre	  än	  vid	  traditionell	  projektledning	  då	  problem	  kan	  
uppdagas	  i	  sprintarna	  som	  kan	  skjuta	  fram	  leverans	  av	  den	  slutgiltiga	  produkten	  (Boivie,	  
2000).	  	  

	  
2.4	  Goda	  förutsättningar	  vid	  agila	  projekt	  
	  
I	  boken	  Agil	  projektledning	  skriver	  Gustavsson	  (2013)	  om	  när	  agila	  metoder	  passar	  bra	  
respektive	  när	  det	  finns	  sämre	  förutsättningar	  för	  projektmodellen.	  Agila	  processer	  lämpar	  
sig	  för	  alla	  olika	  typer	  av	  projekt,	  men	  kan	  fungera	  som	  ett	  hjälpande	  format	  då	  ett	  projekt	  
har	  en	  otydlig	  kravbild.	  Med	  det	  menas	  att	  ett	  projekt	  som	  inte	  har	  väldefinierade	  krav	  från	  
början	  har	  goda	  förutsättningar	  att	  påbörjas	  ändå,	  trots	  otydliga	  mål.	  Agila	  processer	  sker	  i	  
iterationer	  och	  på	  så	  vis	  kan	  nya	  mål	  sättas	  upp	  och	  uppfyllas	  under	  arbetets	  gång,	  utan	  att	  
det	  skulle	  ta	  längre	  tid	  än	  med	  en	  redan	  definierad	  målbild	  (Waters,	  2007).	  Möjligheten	  med	  
detta	  är	  att	  kunna	  skapa	  en	  produkt	  som	  håller	  högre	  kvalitét	  genom	  att	  det	  finns	  utrymme	  
för	  kontinuerliga	  förbättringar	  (Gustavsson,	  2013).	  För	  möjligheten	  att	  förbättra	  måste	  det	  
också	  finnas	  marginal	  för	  föränderliga	  situationer,	  där	  förutsättningarna	  och	  kraven	  
kontinuerligt	  kan	  förändras	  under	  projektets	  cykler.	  
	  
I	  traditionella	  projekt	  sker	  ofta	  en	  tydlig	  och	  noggrann	  planering	  i	  projektstarten,	  men	  för	  
agila	  projekt	  är	  det	  oftast	  inte	  en	  lösning	  att	  föredra	  om	  man	  arbetar	  med	  föränderliga	  
projektmål	  där	  kraven	  ständigt	  kan	  skifta.	  Förändring	  av	  projektets	  krav	  sker	  oftast	  i	  och	  
med	  en	  förändrad	  målbild	  eller	  på	  grund	  av	  ett	  förändrat	  eller	  nytt	  behov	  på	  den	  aktuella	  
marknaden.	  Det	  agila	  arbetssättet	  skapar	  då	  en	  flexibilitet	  som	  gör	  att	  kundens	  önskemål	  
och	  krav	  lättare	  kan	  bemötas	  och	  genom	  att	  arbeta	  med	  iterationer	  kan	  varje	  ny	  sprint	  
avslutas	  och	  nästa	  sprint	  kan	  fokusera	  på	  det	  nya	  uppsatta	  kraven.	  Genom	  detta	  går	  inget	  
tidigare	  arbete	  förlorat	  och	  det	  blir	  aldrig	  ett	  omfattande	  arbete	  att	  byta	  riktning	  gällande	  
kravbilden	  (Projektmallar,	  2015).	  Även	  detta	  stryks	  av	  Dybå	  och	  Dingsøyrs	  vetenskapliga	  
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artikel	  Empirical	  studies	  of	  agile	  software	  development:	  A	  systematic	  review	  (2008)	  där	  
undersökningar	  visar	  fördelar	  för	  projekt	  som	  använder	  agila	  metoder.	  Där	  påvisas	  att	  
förändring	  är	  lättare	  att	  ta	  till	  sig	  och	  att	  detta	  skapar	  utrymme	  för	  att	  öka	  
verksamhetseffektiviteten.	  Dybås	  och	  Dingsøyrs	  undersökningar	  visar	  också	  att	  det	  är	  
möjligt	  att	  kombinera	  agila	  metoder	  med	  traditionell	  projektledning	  i	  syfte	  för	  att	  skapa	  en	  
metod	  som	  är	  anpassad	  till	  en	  specifik	  verksamhet.	  	  
	  
När	  lösningen	  för	  att	  nå	  målen	  delvis	  är	  oklara,	  blir	  det	  fördelaktigt	  att	  arbeta	  i	  cykler	  för	  att	  
kunna	  erhålla	  ett	  resultat	  efter	  respektive	  iteration.	  Detta	  gör	  att	  det	  blir	  enklare	  att	  ta	  
beslut	  och	  sätta	  upp	  mål	  inför	  nästkommande	  sprint.	  Till	  följd	  av	  dessa	  sprintar	  kan	  
modeller	  och	  prototyper	  levereras	  för	  återkoppling	  med	  ett	  delresultat	  inför	  det	  slutgiltiga	  
resultatet.	  Styrkan	  med	  flertalet	  iterationer	  i	  agila	  metoder	  är	  att	  arbetsprocessen	  ständigt	  
blir	  granskad,	  vilket	  leder	  till	  att	  eventuella	  problem	  och	  brister	  uppdagas	  i	  ett	  tidigt	  skede	  
(Gustavsson,	  2013).	  På	  detta	  sätt	  synliggörs	  projektflödet	  för	  kunden	  som	  då	  kan	  följa	  
utvecklingen	  av	  den	  beställda	  produkten,	  vilket	  gör	  att	  kundens	  förväntningar	  håller	  den	  
nivå	  som	  har	  lovats	  genom	  att	  denne	  kan	  ge	  återkoppling	  under	  varje	  iteration	  (Waters,	  
2007).	  Den	  huvudsakliga	  agendan	  i	  alla	  projekt	  är	  dock	  att	  arbeta	  mot	  ett	  långvarigt	  resultat	  
för	  att	  skapa	  en	  högkvalitativ	  produkt	  (Zolyak,	  2013).	  
	  
Att	  arbeta	  agilt	  har	  även	  fördelar	  för	  den	  interna	  projektgruppen.	  Metoden	  skapar	  bland	  
annat	  möjlighet	  för	  projektmedlemmarna	  att	  lättare	  ta	  till	  sig	  förändringar,	  vilket	  i	  sig	  leder	  
till	  minimerat	  arbete	  i	  slutfasen	  då	  majoriteten	  av	  problem	  har	  lösts	  i	  tidigare	  sprintar	  
under	  projektets	  gång	  (Ekas,	  2012).	  I	  sin	  tur	  leder	  det	  till	  att	  projektgruppen	  har	  
kontinuerliga	  dialoger	  som	  gör	  att	  alla	  i	  projektet	  är	  uppdaterade	  och	  blir	  delaktiga	  om	  
beslut	  och	  förändringar	  som	  sker	  i	  projektet	  (Istbq	  exam	  certification,	  2015).	  Agila	  metoder	  
talar	  även	  för	  att	  dagliga	  ståuppmöten	  är	  att	  rekommendera	  då	  dessa	  gör	  det	  möjligt	  att	  
mäta	  den	  inviduella	  produktiviteten	  inom	  projektgruppen,	  vilket	  i	  sig	  ökar	  produktiviteten	  
inom	  hela	  arbetsgruppen	  (Sousa,	  2009).	  
	  

2.5	  Sämre	  förutsättningar	  vid	  agila	  projekt	  
	  
När	  de	  grundläggande	  agila	  värderingarna	  inte	  går	  att	  följa	  lämpar	  sig	  istället	  andra	  former	  
av	  projektmetoder	  (Waters,	  2007).	  Faktorer	  som	  påverkar	  detta	  kan	  vara	  yttre	  
begränsningar	  eller	  värderingar	  i	  verksamheten.	  Ett	  moment	  som	  ofta	  försvårar	  
implementation	  av	  agila	  arbetssätt	  är	  om	  beställaren	  har	  andra	  värderingar	  av	  hur	  
projektprocesser	  ska	  bedrivas.	  Det	  krävs	  att	  projektgruppen	  tillsammans	  med	  beställare	  är	  
överens	  om	  vilken	  form	  av	  metod	  som	  projektet	  ska	  integreras	  och	  baseras	  på	  (Gustavsson,	  
2013).	  	  Enligt	  Gustavsson	  (2013)	  så	  är	  det	  skilda	  synsätten	  om	  hur	  projektprocesser	  ska	  
bedrivas,	  den	  största	  utmaningen	  för	  agil	  projektledning	  idag.	  	  
	  
Vid	  projektstart	  av	  ett	  beställt	  projekt	  är	  det	  viktigt	  att	  projektgruppen	  har	  informerat	  
beställare	  om	  hur	  processen	  kommer	  att	  gå	  till	  väga.	  Det	  är	  vanligt	  att	  fasta	  kontrakt	  skrivs	  
för	  att	  beställaren	  ska	  veta	  vad	  denne	  får	  i	  och	  med	  projektleverans.	  Med	  fasta	  kontrakt	  
finns	  det	  sällan	  utrymme	  för	  förändringar	  eller	  omprioriteringar	  under	  projektets	  gång,	  
vilket	  kan	  leda	  till	  ett	  resultat	  som	  potentiellt	  skulle	  kunna	  ha	  om	  möjligt	  blivit	  ännu	  bättre.	  
Detta	  medför	  att	  agila	  metoder	  blir	  svårare	  att	  implementera	  vid	  projekt	  som	  inte	  är	  flexibla	  
och	  där	  utrymme	  inte	  finns	  för	  förändringar	  (Gustavsson,	  2013).	  Trots	  att	  agila	  metoder	  
talar	  för	  att	  det	  är	  en	  fördel	  att	  beställaren	  blir	  involverad	  och	  insatt	  i	  varje	  sprint,	  kan	  det	  
även	  vara	  en	  nackdel.	  Om	  beställaren	  ska	  hänga	  med	  och	  ta	  ett	  beslut	  i	  varje	  moment	  som	  
genomförs,	  krävs	  detta	  tid	  och	  engagemang	  av	  både	  beställare	  och	  av	  projektgruppen.	  
Vilket	  i	  sig	  slutligen	  blir	  en	  högre	  kostnad	  (Waters,	  2007).	  I	  och	  med	  att	  agila	  projekt	  utgörs	  
av	  dess	  flexibilitet	  kan	  även	  detta	  skapa	  en	  ökad	  kostnad	  för	  projektet.	  Uppskjutna	  
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tidsramar	  som	  sker	  i	  samband	  med	  förbättringar	  är	  oftast	  något	  som	  gynnar	  resultatet,	  men	  
det	  kan	  som	  sagt	  ha	  motsatt	  verkan	  i	  och	  med	  att	  projektet	  löper	  längre	  än	  väntat	  och	  får	  
därför	  även	  en	  högre	  kostnad	  som	  beställaren	  inte	  hade	  räknat	  med	  (Haunts,	  2014).	  Med	  
konstanta	  uppdateringar	  av	  det	  som	  utvecklas,	  blir	  det	  även	  svårare	  att	  ta	  fram	  en	  slutgiltigt	  
definierad	  målbild	  och	  det	  i	  sig	  gör	  det	  svårare	  att	  förhandla	  en	  specifik	  kostnad	  för	  
projektet	  (Haunts,	  2014).	  	  
	  
Agila	  metoder	  baseras	  på	  att	  största	  möjliga	  effektivitet	  utgörs	  i	  mindre	  projektgrupper.	  
Dock	  finns	  det	  goda	  möjligheter	  för	  företag	  som	  använder	  sig	  av	  agila	  metoder	  att	  fortsätta	  
med	  detta	  trots	  en	  växande	  verksamhet.	  Det	  viktiga	  är	  att	  projektgruppen	  i	  största	  möjliga	  
mån	  fortfarande	  är	  självstyrande	  och	  att	  individerna	  ansvarar	  för	  beslut	  som	  ska	  fattas,	  
samt	  att	  dessa	  levererar	  resultat	  kontinuerligt	  (Gustavsson,	  2013).	  En	  viktig	  del	  till	  detta	  är	  
att	  ha	  regelbunden	  återkoppling	  inom	  det	  som	  levereras	  för	  projektet.	  Där	  blir	  oftast	  
utvecklare	  drabbade	  då	  dessa	  måste	  färdigställa	  varenda	  funktion	  som	  ska	  förbättras,	  innan	  
slutet	  av	  varje	  sprint	  så	  att	  funktionen	  sedan	  kan	  testas	  (Waters,	  2007).	  	  
	  
För	  att	  hålla	  en	  hög	  effektivitet	  genom	  agila	  projekt	  är	  dokumentation	  inte	  en	  prioriterad	  
beståndsdel.	  Dock	  kan	  minskad	  dokumentation	  medföra	  svårigheter	  för	  nya	  
projektdeltagare	  som	  snabbt	  ska	  sätta	  sig	  in	  i	  projektet,	  det	  kan	  även	  skapa	  missförstånd	  
inom	  projektgruppen	  då	  dessa	  har	  olika	  uppfattningar	  gällande	  beslut	  som	  har	  tagits,	  utan	  
att	  ha	  dokumenterats	  (Waters,	  2007).	  Vidare	  talar	  agila	  metoder	  för	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  de	  
anställda	  hos	  ett	  företag	  som	  arbetar	  med	  agila	  processer	  har	  en	  god	  kunskapsgrund	  
gällande	  ämnet,	  genom	  detta	  kan	  verksamheten	  angripa	  agila	  projekt	  med	  så	  goda	  
förutsättningar	  som	  möjligt.	  De	  huvudsakliga	  processerna	  som	  de	  anställda	  måste	  vara	  
införstådda	  med	  då	  ett	  företag	  implementerar	  ett	  agilt	  arbetssätt,	  är	  hur	  kommunikation	  
samt	  beslutsfattning	  inom	  företaget	  ska	  ske.	  Risken	  finns	  annars	  att	  projektmedlemmarna	  
arbetar	  åt	  olika	  målbilder	  (Gustavsson,	  2013).	  	  
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3.	  Metod	  
	  
Metoden	  som	  använts	  för	  detta	  arbete	  har	  baserats	  på	  en	  kvalitativ	  metod	  med	  
semistrukturerade	  intervjuer,	  deltagande	  observationer	  och	  litteraturstudier.	  Grunden	  till	  
studien	  har	  avgränsats	  utefter	  grundad	  teori	  och	  har	  baserats	  på	  vilka	  agila	  metoder	  
digitalbyrån	  arbetar	  i	  anknytning	  till	  (Bryman,	  2002).	  Studiens	  resultat	  har	  där	  utefter	  
baserats	  på	  flertalet	  olika	  projekt.	  Vissa	  projekt	  har	  dokumenteras	  i	  uppstarten,	  vissa	  under	  
produktion	  och	  andra	  har	  dokumenterats	  i	  slutfasen.	  Projekten	  som	  har	  dokumenterats	  
innefattar	  bland	  annat	  modernisering	  av	  webbplats	  för	  att	  öka	  antalet	  konverteringar	  och	  
för	  att	  stärka	  varumärkesupplevelser.	  Vidare	  har	  även	  projekt	  som	  innefattar	  
konceptarbete	  och	  produktion	  av	  gränssnitt	  och	  design	  dokumenterats.	  	  
	  
För	  att	  tillhandahålla	  denna	  information	  har	  projektmedlemmarnas	  dagliga	  arbete	  på	  byrån	  
observerats	  och	  baserats	  utefter	  hur	  dessa	  integrerar	  med	  varandra	  och	  främst	  hur	  
integrationen	  sker	  med	  kunderna.	  Vidare	  har	  den	  mest	  konkreta	  informationen	  tillgåtts	  
genom	  att	  observatören	  själv	  utfört	  dagligt	  arbete	  som	  assisterande	  digital	  producent	  på	  
byrån,	  genom	  så	  kallade	  deltagande	  observationer	  (Starrin,	  Svensson,	  1994).	  Tillsammans	  
med	  observationerna	  och	  insamlad	  data	  har	  en	  logg	  skrivits	  dagligen	  för	  att	  kunna	  
återkoppla	  till	  de	  olika	  momenten	  som	  har	  blivit	  utförda,	  som	  i	  sin	  tur	  har	  gett	  en	  tydlig	  
översikt	  av	  det	  utförda	  arbetet.	  De	  arbetsuppgifter	  som	  har	  utförts	  har	  sedan	  varit	  i	  syfte	  för	  
att	  bredda	  nuvarande	  kunskaper	  inom	  ämnet,	  men	  även	  för	  att	  kunna	  dokumentera	  byråns	  
arbetssätt.	  	  	  
	  

3.1	  Kvalitativ	  metod	  
	  
Kvalitativ	  forskning	  är	  en	  metod	  som	  används	  i	  syfte	  för	  att	  främst	  belysa	  och	  identifiera	  
människors	  upplevelser	  och	  deras	  åsikter	  om	  ett	  visst	  ämne	  eller	  situation	  (Hedin,	  2011).	  	  
Som	  observatör	  är	  målet	  att	  analysera,	  tolka	  och	  beskriva	  resultatet	  av	  en	  genomförd	  studie.	  
Detta	  utförs	  genom	  att	  studera	  ett	  ämne	  med	  ett	  objektivt	  perspektiv	  med	  uppfattningen	  
om	  att	  det	  inte	  bara	  finns	  en	  absolut	  sanning.	  För	  att	  identifiera	  variationer,	  strukturer	  och	  
företeelser	  kan	  observationer	  samt	  intervjuer	  genomföras	  för	  insamling	  av	  material	  
(Starrin,	  Svensson,	  1994).	  	  
	  
Teorin	  av	  resultatet	  vid	  kvalitativa	  metoder,	  baseras	  på	  förståelsen	  kring	  den	  sociala	  
verkligheten	  av	  hur	  de	  observerade	  deltagarna	  tolkar	  sin	  upplevda	  miljö	  och	  situation	  
(Bryman,	  2002).	  För	  att	  skapa	  en	  förståelse	  kring	  detta	  observeras	  även	  människors	  
samspel	  och	  samtal	  som	  tillsammans	  med	  dess	  upplevelser	  och	  erfarenheter	  skapar	  en	  
förståelse	  för	  hur	  en	  grupp	  människor	  agerar.	  Den	  teoretiska	  bakgrunden	  när	  data	  samlas	  
in	  vid	  kvalitativa	  metoder	  baseras	  på	  grundad	  teori,	  vilket	  är	  teoribildning	  på	  empirisk	  
grund.	  Vid	  användning	  av	  grundad	  teori	  växer	  begreppen	  fram	  som	  kommer	  att	  utgöra	  
grunden	  för	  analysen	  av	  studien	  ur	  själva	  forskningsprocessen	  (Denscombe,	  1998).	  
Samverkan	  för	  att	  nå	  ett	  resultat	  av	  studier	  sker	  genom	  teoribildning,	  tolkning	  och	  
datainsamling,	  denna	  form	  av	  strategi	  kallas	  att	  den	  är	  iterativ	  (Bryman,	  2002).	  Kvalitativ	  
metod	  förhåller	  sig	  även	  till	  deltagande	  observation.	  Detta	  innebär	  att	  forskaren	  själv	  
befinner	  sig	  i	  den	  miljö	  som	  ska	  analyseras,	  iakttar	  individers	  beteenden	  och	  lyssnar	  på	  
samtal	  mellan	  olika	  individer	  i	  syfte	  för	  att	  samla	  in	  data.	  Till	  detta	  förekommer	  också	  att	  
forskaren	  engagerar	  sig	  i	  den	  miljö	  som	  studeras	  under	  en	  längre	  tid,	  genomför	  
regelbundna	  observationer	  av	  hur	  deltagarna	  beter	  sig	  i	  en	  viss	  miljö,	  samt	  utför	  intervjuer	  
(Bryman,	  2002).	  	  
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Denna	  studies	  objektiva	  paradigm	  skapar	  ytterligare	  utrymme	  för	  att	  kvalitativ	  metod	  är	  att	  
föredra	  då	  ett	  mindre	  antal	  personer	  kommer	  att	  intervjuas,	  i	  syfte	  för	  insamlandet	  av	  
information	  kring	  ämnet	  (Starrin,	  Svensson,	  1994).	  
	  

3.2	  Semistrukturerad	  intervjuform	  
	  
Till	  kvalitativ	  metod	  lämpar	  sig	  främst	  semistrukturerade	  intervjuer	  (Starrin,	  Svensson,	  
1994).	  Semistrukturerade	  intervjuer	  används	  i	  syfte	  för	  att	  undersökningspersonerna	  ska	  
ha	  möjlighet	  att	  avgränsa	  sina	  svar	  utifrån	  sina	  egna	  erfarenheter,	  för	  att	  genom	  detta	  ha	  
möjlighet	  att	  definiera	  innehållet	  utefter	  öppna	  frågeställningar.	  Målet	  med	  detta	  är	  att	  
skapa	  en	  öppen	  dialog	  där	  kontentan	  är	  att	  skapa	  förståelse	  för	  olika	  företeelser	  och	  
uppfattningar	  inom	  ett	  visst	  område.	  Implementering	  av	  semistrukturerad	  intervjuform	  ger	  
även	  utrymme	  för	  flexibilitet	  under	  intervjun	  för	  att	  respondenten	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  
svara	  fritt	  kring	  uppsatta	  frågeställningar	  (Bryman,	  2002).	  
	  
Respondenterna	  för	  urvalet	  vid	  dessa	  intervjuer	  är	  personer	  med	  olika	  yrkesroller	  och	  med	  
varierande	  erfarenhet	  inom	  området	  kring	  agila	  metoder,	  samt	  med	  skiftande	  
arbetslivserfarenhet.	  Skälet	  till	  detta	  är	  att	  uppnå	  en	  nyanserad	  mångfald	  i	  åsikter	  och	  
diskussioner,	  för	  att	  slutligen	  få	  ett	  brett	  perspektiv	  och	  djup	  kring	  hur	  byrån	  
tillhandahåller	  agila	  arbetsmetoder.	  Intervjupersonerna	  är	  helt	  anonyma	  i	  undersökningen	  
och	  namnen	  på	  dessa	  kommer	  inte	  att	  återfinnas	  i	  detta	  material.	  	  
	  

3.3	  Utformning	  av	  intervjuer	  	  
	  
Respektive	  intervju	  har	  inletts	  med	  att	  respondenten	  har	  fått	  information	  om	  det	  ämne	  som	  
ska	  behandlas	  samt	  fått	  en	  kortare	  överblick	  över	  vad	  syftet	  med	  intervjun	  är.	  Personen	  får	  
berätta	  lite	  om	  sin	  uppgift	  på	  företaget	  och	  hur	  länge	  denne	  har	  varit	  verksam	  i	  sin	  
yrkesroll.	  Vidare	  ställs	  öppna	  frågor	  under	  hela	  intervjun	  för	  att	  skapa	  en	  dialog	  som	  gör	  det	  
möjligt	  för	  respondenten	  att	  uttrycka	  sig	  fritt	  och	  ha	  en	  öppen	  dialog	  gällande	  sina	  åsikter.	  
Då	  intervjun	  är	  helt	  anonym	  ger	  detta	  också	  möjlighet	  för	  intervjupersonen	  att	  öppet	  
berätta	  om	  sina	  erfarenheter	  och	  uppfattningar	  inom	  ämnet.	  	  
	  
Vid	  urvalet	  av	  intervjupersoner	  på	  byrån	  analyserades	  vilket	  resultat	  som	  önskades	  bli	  
utfallet.	  Vidare	  utifrån	  detta	  valdes	  olika	  personer	  ut	  med	  syftet	  att	  få	  en	  bred	  insyn	  i	  ämnet	  
utifrån	  respondenternas	  olika	  roller	  och	  kompetenser.	  Då	  resultatet	  önskades	  ge	  en	  
övergripande	  bredd	  av	  individernas	  åsikter,	  valdes	  därefter	  fem	  anställda	  ut	  med	  olika	  titlar	  
och	  arbetsroller.	  Utfallet	  av	  detta	  blev	  en	  producent,	  en	  utvecklare,	  en	  designer,	  en	  
projektledare	  samt	  grundaren	  av	  byrån.	  Alla	  blev	  utvalda	  med	  åtanken	  att	  ha	  med	  olika	  
intervjuobjekt	  som	  skiljer	  sig	  från	  varandra	  för	  att	  få	  flertalet	  perspektiv	  på	  byråns	  
arbetssätt	  av	  agil	  projektledning.	  Gällande	  underlaget	  inför	  intervjuerna	  har	  sex	  stycken	  
frågor	  utgjort	  grunden	  som	  intervjuerna	  har	  baserats	  på.	  Utformningen	  av	  frågorna	  är	  
öppna	  frågeställningar	  som	  ej	  är	  detaljerade,	  utan	  består	  av	  ett	  bredare	  omfång	  för	  att	  
intervjuobjekten	  fritt	  ska	  kunna	  tolka	  frågan.	  	  
	  

3.4	  Litteraturinsamling	  till	  teori	  
	  
Efterforskning	  i	  ämnet	  agil	  projektledning	  har	  genomföras	  i	  syfte	  för	  att	  skapa	  en	  teoretisk	  
referensram	  genom	  att	  jämföra	  relevanta	  teoriers	  slutsatser,	  genom	  detta	  finns	  då	  möjlighet	  
att	  utveckla	  slutsatsen	  och	  resultatet	  för	  denna	  avhandling.	  Källor	  och	  information	  till	  detta	  
har	  samlats	  in	  via	  flertalet	  bibliotek	  samt	  via	  källor	  från	  internet.	  Litteratursökningarna	  har	  
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genomförts	  i	  syfte	  för	  att	  samla	  in	  data,	  analysera	  data,	  sammanställa	  data	  och	  diskutera	  
resultatet	  av	  detta.	  Teoretiska	  perspektiv	  och	  begrepp	  kommer	  tillsammans	  med	  tidigare	  
forskning	  forma	  de	  teoretiska	  utgångspunkterna	  för	  avhandlingen.	  Till	  följd	  av	  detta	  
förväntas	  tillräckligt	  med	  information	  samt	  kunskap	  för	  att	  avlägga	  en	  rapport	  som	  
besvarar	  den	  huvudsakliga	  problemformuleringen.	  Vidare	  har	  den	  specifika	  teorin	  för	  
denna	  avhandling	  baserats	  på	  relaterade	  vetenskapliga	  artiklar	  i	  ämnet,	  samt	  litteratur	  som	  
behandlar	  ämnet	  gällande	  för	  och	  nackdelar	  med	  agila	  projektformer.	  	  
	  

3.5	  Analys	  av	  data	  	  
	  
Analys	  av	  data	  sker	  i	  mening	  för	  att	  kunna	  bekanta	  sig	  med	  det	  insamlade	  materialet,	  samt	  
för	  att	  skapa	  ett	  helhetsintryck	  av	  likheter	  och	  skillnader	  i	  resultatet	  av	  intervjuerna.	  För	  att	  
forma	  ett	  intryck	  genomförs	  ostrukturerad	  läsning	  av	  de	  transkriberade	  intervjuerna.	  Syftet	  
med	  detta	  är	  att	  hitta	  frekventa	  företeelser	  i	  materialet	  utifrån	  den	  intervjuades	  respons	  på	  
frågorna.	  Utifrån	  detta	  kan	  olika	  mönster,	  likheter	  eller	  skillnader	  avläsas	  från	  det	  
insamlade	  intervjumaterialet	  (E-‐delegationen,	  2014).	  Genom	  att	  därefter	  analysera	  
insamlad	  data	  kan	  ytterligare	  samband	  uppdagas	  i	  och	  med	  att	  materialet	  jämförs	  mot	  
varandra.	  Till	  följd	  av	  detta	  kan	  struktur	  och	  samband	  i	  respondenternas	  svar	  analyseras	  
och	  studeras	  för	  att	  nå	  ett	  resultat	  genom	  att	  identifiera	  helheten	  av	  materialet	  (Starrin,	  
Svensson,	  1994).	  	  
	  
Genom	  att	  banda	  intervjuerna	  finns	  det	  möjlighet	  att	  i	  efterhand	  analysera	  samt	  skapa	  
större	  förståelse	  för	  respondentens	  svar	  och	  fokusera	  på	  intervjun	  då	  den	  genomförs.	  Detta	  
medför	  även	  utrymme	  för	  möjlighet	  att	  ställa	  följdfrågor	  (Starrin,	  Svensson,	  1994).	  
Intervjuerna	  har	  spelats	  in	  efter	  godkännande	  från	  respektive	  respondent	  och	  arkiveras	  
efter	  att	  dessa	  analyserats	  och	  renskrivits.	  	  
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4.	  Sammanfattning	  av	  intervjuer	  
	  
För	  att	  få	  insikt	  i	  hur	  byrån	  byrån	  arbetar	  med	  agila	  metoder	  genomfördes	  
semistrukturerade	  intervjuer	  på	  fem	  olika	  personer	  som	  är	  anställda	  hos	  byrån.	  
Respondenterna	  valdes	  ut	  med	  så	  varierande	  erfarenhet	  och	  yrkesroller	  som	  möjligt,	  i	  syfte	  
för	  att	  få	  en	  bred	  insikt	  över	  fokusområdet.	  Frågeställningarna	  är	  öppna	  frågor	  vars	  mål	  var	  
att	  få	  respondenten	  att	  självmant	  diskutera	  fritt	  kring	  ämnet	  och	  även	  för	  att	  dessa	  skulle	  
kunna	  uttrycka	  sina	  åsikter	  om	  aktuellt	  arbetssätt	  hos	  byrån.	  Fokus	  under	  intervjun	  var	  att	  
belysa	  tillämpade	  metoder	  som	  byrån	  använder	  sig	  av	  för	  att	  utföra	  projektuppdrag.	  	  

	  
4.1	  Intervjuer	  
	  
Intervjuerna	  som	  genomfördes	  tog	  plats	  på	  byrån	  under	  april	  och	  maj	  2015.	  De	  fem	  
respondenterna	  som	  deltog	  är	  alla	  anställda	  på	  byrån	  med	  varierande	  kännedom	  inom	  
respektive	  område	  och	  yrkesroll.	  Den	  totala	  tiden	  för	  varje	  intervju	  var	  cirka	  30	  minuter	  och	  
har	  spelats	  in	  i	  samtycke	  med	  respektive	  respondent,	  för	  att	  slutligen	  ha	  transkriberats.	  	  
	  

4.2	  Respondenter	  	  
	  
Nedan	  visas	  antalet	  respondenter	  på	  digitalbyrån	  med	  tillhörande	  yrkesroller.	  	  
	  
Respondent	   Företag	   Yrkesroll	  
R1	   Digital	  byrå	  	   Digital	  producent	  	  

R2	   Digital	  byrå	   VD	  och	  grundare	  

R3	   Digital	  byrå	   Projektledare/byråchef	  

R4	   Digital	  byrå	   Utvecklare	  	  

R5	   Digital	  byrå	   Designer	  	  

	  

4.3	  Frågeställningar	  

1. Varför	  arbetar	  ni	  på	  byrån	  med	  just	  agil	  projektledning?	  
	  

2. Vad	  har	  resultatet	  blivit	  av	  att	  ni	  har	  infört	  agila	  metoder?	  
	  

3. Beskriv	  vilken	  form	  av	  agil	  metoder	  som	  ni	  arbetar	  med.	  
	  

4. Formulera	  i	  en	  mening	  vad	  du	  tycker	  är	  viktigast	  att	  tänka	  på	  när	  ni	  jobbar	  med	  
agila	  metoder	  i	  era	  projekt?	  	  	  
	  

5. Kan	  du	  beskriva	  fördelarna	  med	  att	  ni	  arbetar	  agilt?	  
	  

6. Kan	  du	  beskriva	  nackdelarna	  med	  att	  ni	  arbetar	  med	  agila	  projektformer?	  
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5.	  Resultat	  	  
	  
Resultatet	  som	  presenteras	  nedan	  har	  baserats	  utifrån	  deltagande	  observationer	  samt	  
semistrukturerade	  intervjuer.	  För	  att	  tillhandahålla	  följande	  resultat	  var	  målet	  med	  den	  
undersökande	  processen	  att	  komma	  fram	  till	  metoder	  som	  hjälper	  till	  att	  förklara	  
problemformuleringen	  för	  studien.	  Resultatet	  av	  den	  deltagande	  observationen	  redovisar	  
relevant	  empirisk	  data	  som	  beskrivs	  ur	  ett	  objektivt	  perspektiv,	  efter	  detta	  kommer	  resultat	  
till	  de	  avkodade	  intervjuerna	  att	  redovisas.	  Ramverket	  till	  studien	  har	  baserats	  på	  tidigare	  
avhandlade	  teorier,	  litteratur	  samt	  vetenskapliga	  artiklar.	  I	  uppstarten	  av	  studien	  
genomfördes	  en	  grundläggande	  undersökning	  gällande	  vilka	  metoder	  som	  skulle	  lämpa	  sig	  
för	  att	  främja	  slutresultatet	  för	  bästa	  möjliga	  utgång.	  Därav	  att	  utfallet	  blev	  kvalitativ	  metod.	  
Metoden	  har	  fungerat	  som	  ett	  tillvägagångssätt	  som	  har	  implementeras	  i	  syfte	  för	  att	  få	  
information	  om	  anställdas	  upplevelser	  på	  byrån,	  samt	  deras	  åsikter	  och	  uppfattningar	  om	  
byråns	  arbetssätt.	  	  	  
	  
Resultatet	  som	  presenteras	  kommer	  att	  återkopplas	  till	  det	  teoretiska	  ramverket	  och	  även	  
till	  studiens	  huvudsakliga	  syfte.	  Vidare	  kommer	  respektive	  intervjufråga	  redovisa	  relevant	  
utfall	  av	  respondenternas	  svar.	  
	  

5.1	  Deltagande	  observation	  –	  Utfall	  av	  studie	  
	  
Uppgifter	  som	  har	  utförts	  på	  byrån	  har	  bestått	  av	  dagligt	  arbete,	  främst	  som	  assisterande	  
digital	  producent.	  Observationerna	  har	  kunnat	  tillhandagås	  i	  en	  naturlig	  arbetsmiljö	  främst	  
då	  integration	  och	  deltagande	  har	  kunnat	  dokumenteras	  under	  de	  olika	  projektprocesserna.	  
Genom	  att	  aktivt	  ha	  deltagit	  på	  interna	  möten	  samt	  olika	  kundmöten,	  har	  insikt	  och	  
förståelse	  skapats	  kring	  det	  aktuella	  arbetssättet	  som	  byrån	  implementerar	  i	  sina	  projekt.	  
Kunskap	  och	  kännedom	  inom	  agila	  metoder	  har	  kunnat	  breddas	  och	  förståelse	  kring	  hur	  
arbetssättet	  implementeras	  inom	  den	  digitala	  sfären	  har	  tillhandahållits.	  	  
	  

5.2	  Intervjuer	  –	  avkodning	  	  
	  
Nedan	  följer	  rubrik,	  frågeställning	  från	  intervjuer	  samt	  sammanställt	  resultat	  till	  dessa.	  	  	  
	  
5.3	  Implementering	  av	  agil	  projektledning	  	  
Varför	  arbetar	  ni	  på	  byrån	  med	  just	  agil	  projektledning?	  
	  
Alla	  respondenterna	  på	  byrån	  verkar	  vara	  överens	  om	  att	  det	  inte	  har	  varit	  ett	  aktivt	  val	  att	  
införa	  agila	  metoder,	  utan	  snarare	  en	  strategi	  som	  har	  valts	  för	  att	  passa	  byråns	  önskemål	  
om	  ett	  lyckat	  och	  framgångsrikt	  arbetssätt.	  
	  
Respondent	  4	  är	  av	  uppfattningen	  att	  byrån	  inte	  alls	  arbetar	  agilt,	  utan	  att	  det	  snarare	  är	  en	  
benämning	  för	  deras	  arbetssätt.	  R4	  har	  innan	  sin	  anställning	  på	  byrån	  haft	  erfarenhet	  och	  
god	  insikt	  i	  hur	  man	  bör	  arbeta	  regelrätt	  kring	  agila	  metoder,	  efter	  till	  exempel	  
projektmetoder	  som	  Scrum.	  Denne	  säger:	  
	  

	  ”Jag	  upplever	  inte	  att	  vi	  arbetar	  agilt	  på	  något	  sätt,	  det	  kanske	  är	  något	  som	  mer	  har	  
kommit	  upp	  nu	  på	  senare	  tid.”	  	  (Bilaga	  2,	  R2)	  
	  

R4	  bekräftar	  detta	  igen	  genom	  att	  förklara	  att	  de	  faser	  som	  ingår	  i	  utvecklingsarbetet,	  
förmodligen	  inte	  är	  en	  stor	  del	  av	  det	  agila	  metoderna	  som	  byrån	  arbetar	  med	  och	  att	  denne	  
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sällan,	  eller	  aldrig	  har	  upplevt	  agila	  influenser	  i	  projekt	  som	  denne	  har	  deltagit	  i,	  snarare	  
tvärt	  om.	  R4	  beskriver	  att	  alla	  projekt	  är	  väldigt	  traditionella	  och	  linjära,	  men	  infaller	  dock	  
att	  denne	  vet	  att	  det	  har	  skett	  agil	  projektledning	  i	  andra	  projekt	  på	  byrån.	  R4	  har	  dock	  
förståelse	  för	  att	  det	  är	  svårt	  att	  implementera	  agila	  metoder	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  i	  
utvecklingsfasen.	  	  
	  
Agila	  metoder	  tilltalar	  grundarna	  av	  byrån	  då	  detta	  skapar	  en	  stor	  flexibilitet	  i	  hur	  man	  
angriper	  nya	  projekt.	  Dessa	  förklarar	  även	  hur	  viktigt	  det	  har	  varit	  att	  dessa	  har	  hittat	  en	  
metod	  som	  passar	  individerna	  i	  projektet	  istället	  för	  att	  ha	  en	  fast	  projektmodell	  som	  följs	  
till	  punkt	  och	  pricka.	  Respondent	  2	  förklarar	  även	  att	  flexibiliteten	  med	  agila	  metoder	  ökar	  
kreativiteten	  i	  stora	  och	  komplexa	  projekt.	  Grundidén	  från	  början	  var	  att	  skapa	  en	  helt	  ny	  
arbetsplats	  där	  det	  fanns	  utrymme	  för	  att	  kombinera	  olika	  roller	  och	  kompetenser	  tidigt	  i	  
projekten,	  denne	  poängterar	  också	  likt	  resterande	  respondenter,	  att	  byrån	  inte	  arbetar	  efter	  
något	  exakt	  regelverk	  eller	  standard	  för	  att	  driva	  projekt,	  utan	  snarare	  är	  arbetssättet	  agilt	  
inspirerat.	  R3	  berättar	  också	  att	  dennes	  uppfattning	  är	  att	  det	  finns	  en	  viss	  
begreppsförvirring	  kring	  agila	  metoder	  då	  dessa	  är	  väldigt	  komplexa	  och	  att	  det	  finns	  
många	  angripssätt	  för	  hur	  metoderna	  bör	  användas.	  Det	  viktigaste	  för	  byrån	  har	  varit	  att	  
hitta	  ett	  effektivt	  arbetssätt	  snarare	  än	  att	  använda	  en	  specifik	  metod,	  R3	  menar	  att	  detta	  är	  
möjligt	  genom	  att	  byrån	  har	  flera	  års	  erfarenhet	  av	  detta.	  Inte	  heller	  R5	  har	  någon	  
uppfattning	  om	  strukturen	  eller	  strategin	  kring	  aktuellt	  arbetssätt.	  R1	  kommenterar	  dock	  
att	  grundambitionen	  är	  att	  jobba	  agilt	  i	  alla	  projekt.	  	  
	  
5.4	  Utfall	  av	  agila	  metoder	  
Vad	  har	  resultatet	  blivit	  av	  att	  ni	  har	  infört	  agila	  metoder?	  
	  
R1	  beskriver	  att	  resultatet	  i	  sin	  helhet	  har	  gett	  ett	  bättre	  resultat	  mot	  deras	  kunder,	  att	  
kvaliten	  av	  det	  som	  genomförs	  blir	  bättre	  och	  att	  metoden	  gör	  det	  lättare	  att	  jobba	  mot	  
uppsatta	  projektmål.	  R1	  poängterar	  även	  att	  byråns	  mål	  hela	  tiden	  är	  att	  leverera	  ett	  bra	  
resultat	  till	  kunden.	  R2	  beskriver	  detta	  på	  ett	  liknande	  sätt,	  denne	  förklarar	  att	  det	  är	  viktigt	  
att	  involvera	  kunden	  i	  alla	  iterationer.	  Genom	  detta	  kan	  kunden	  vara	  med	  och	  ge	  
återkoppling	  på	  saker	  som	  är	  oklara	  eller	  som	  inte	  fyller	  önskad	  målbild,	  att	  involvera	  
kunden	  innebär	  också	  att	  det	  blir	  mindre	  frågetecken	  i	  slutet	  av	  projektet.	  R2	  upplever	  
också	  att	  det	  är	  mer	  strukturerat	  internt	  genom	  detta	  arbetssätt	  och	  att	  stora	  projekt	  blir	  
mer	  greppbara	  för	  alla	  involverade.	  	  
	  
En	  annan	  synvinkel	  på	  detta	  som	  R3	  har	  är	  att	  de	  involverade	  i	  de	  operativa	  projekten	  får	  
en	  större	  känsla	  av	  ägandeskap	  och	  att	  det	  blir	  tydligare	  för	  dessa	  vad	  som	  ska	  utföras.	  R3	  
förklarar	  att	  genom	  det	  agila	  arbetssättet	  så	  blir	  det	  lättare	  att	  bryta	  ner	  ett	  större	  projekt	  
eller	  en	  utmaning	  till	  mindre	  delar	  och	  att	  det	  skapar	  kreativitet	  och	  flexibilitet	  för	  
individerna	  som	  är	  del	  i	  projekten.	  Det	  i	  sig	  skapar	  tydligare	  vision	  om	  vad	  som	  ska	  göras	  
och	  på	  så	  sätt	  finns	  det	  utrymme	  för	  projektgruppen	  att	  växa	  och	  utvecklas.	  Genom	  
iterationerna	  inom	  agil	  projektledning	  förklarar	  R3	  att	  det	  fortare	  går	  att	  testa	  det	  som	  
utvecklas	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  involverad	  projektgrupp	  undvika	  eventuella	  problem	  i	  slutfasen	  
av	  ett	  projekt.	  Resultatet	  av	  detta	  blir	  att	  dessa	  lättare	  och	  snabbare	  kan	  lära	  sig	  av	  sina	  
misstag	  menar	  R3.	  	  	  
	  
Majoriteten	  av	  intervjupersonerna	  anser	  att	  det	  finns	  ett	  tydligt	  resultat	  av	  det	  agila	  
arbetssättet	  på	  byrån,	  dock	  säger	  R4	  och	  R5	  att	  de	  inte	  upplever	  att	  det	  finns	  någon	  speciell	  
strategi	  som	  skulle	  kunna	  ge	  ett	  specifikt	  resultat	  av	  deras	  nuvarande	  arbetssätt.	  	  Dessa	  
menar	  att	  de	  inte	  vet	  några	  exakta	  termer	  för	  metoden	  som	  byrån	  arbetar	  utefter	  och	  att	  
respondenterna	  därför	  har	  svårt	  att	  exakt	  förklara	  utfallet	  kring	  detta.	  R5	  förklarar	  vidare	  
att	  trots	  bristande	  kunskap	  om	  ämnet,	  så	  innebär	  agil	  projektledning	  för	  denne	  ett	  modulärt	  
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arbetssätt,	  att	  ett	  projekt	  ska	  vara	  enkelt	  att	  överblicka	  och	  att	  det	  ska	  vara	  enkelt	  och	  
snabbt	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  ett	  nytt	  projekt.	  	  
	  
R4	  förklarar	  även	  att	  denne	  gärna	  skulle	  arbeta	  ännu	  mer	  agilt.	  R4	  säger	  att	  det	  skulle	  
innebära	  att	  som	  utvecklare	  ha	  större	  möjligheter	  att	  skjuta	  upp	  det	  som	  inte	  blir	  gjort	  till	  
nästkommande	  sprint,	  i	  syfte	  att	  minska	  övertiden	  som	  ofta	  uppstår.	  Detta	  skulle	  innebära	  
att	  kunden	  skulle	  bli	  mer	  medveten	  om	  hur	  mycket	  tid	  en	  förändring	  innebär	  rent	  
tidsmässigt	  också	  säger	  R4.	  	  
	  
5.5	  Agila	  projektformer	  
Beskriv	  vilken	  form	  av	  agil	  metoder	  som	  ni	  arbetar	  med.	  
	  
R3	  berättar	  hur	  byrån	  har	  försökt	  hitta	  sin	  egen	  modell	  där	  byrån	  arbetar	  med	  Scrum	  
internt,	  eller	  i	  alla	  fall	  har	  försökt	  hitta	  ett	  arbetssätt	  och	  en	  metod	  som	  är	  tydlig	  och	  
konkret	  för	  hur	  deltagarna	  i	  projekten	  ska	  kunna	  bryta	  ner	  stora	  projekt	  för	  att	  kunna	  göra	  
de	  hanterbara	  för	  alla	  involverade	  och	  även	  för	  att	  skapa	  en	  tydlig	  målbild.	  	  
	  
”Inom	  organisationen	  tycker	  vi	  att	  det	  fungerar	  bra	  med	  det	  arbetssättet	  som	  vi	  har	  idag,	  vi	  är	  
också	  tydliga	  med	  att	  projekt	  som	  ska	  pågå	  i	  ett	  halvår	  lätt	  kan	  kännas	  omfattande	  och	  det	  
kan	  vara	  svårt	  att	  veta	  vad	  man	  ska	  ta	  sig	  an.”	  (Bilaga	  3,	  R3)	  
	  
R3	  beskriver	  vidare	  genom	  att	  arbeta	  med	  sprintar,	  kan	  de	  involverade	  enkelt	  bryta	  ner	  
projekten	  och	  skapa	  en	  tydlig	  bild	  över	  helheten	  och	  vad	  som	  ska	  genomföras.	  Samtidigt	  
som	  detta	  utförs	  blir	  helhetsbilden	  över	  sprintarna	  överskådligare	  och	  det	  blir	  tydligare	  vad	  
som	  ska	  levereras.	  Det	  blir	  även	  enklare	  att	  hålla	  ett	  bra	  tempo	  genom	  projekten,	  samtidigt	  
kan	  problem	  uppdagas	  och	  lösningar	  kan	  smidigt	  hittas	  på	  vägen.	  R3	  avslutar	  dock	  med	  att	  
säga	  att	  byrån	  har	  ett	  bra	  verktyg	  i	  dagsläget,	  men	  att	  det	  såklart	  finns	  utmaningar	  med	  
detta	  också.	  Fortsättningsvis	  utvecklar	  R3	  detta	  med	  att	  tillägga	  att	  det	  som	  har	  skapat	  den	  
formen	  av	  hybridmodell	  som	  dom	  använder	  sig	  av	  idag,	  är	  för	  att	  byrån	  har	  behövt	  hitta	  en	  
metod	  som	  enkelt	  går	  att	  anpassa	  och	  som	  även	  ska	  vara	  enkel	  att	  förklara	  för	  kunden.	  	  	  
	  
R2	  är	  likt	  R3,	  inne	  på	  lite	  samma	  spår	  kring	  metoden	  som	  byrån	  har	  implementerat.	  R2	  
utvecklar	  genom	  att	  förklara	  att	  en	  kreativ	  byrå	  inte	  bör	  ha	  en	  strikt	  form	  av	  projektmodell.	  
Utan	  snarare	  hitta	  en	  modell	  anpassad	  för	  varje	  specifikt	  projekt.	  Byrån	  implementerar	  en	  
eller	  flera	  modeller	  som	  lämpar	  sig	  för	  respektive	  projekt	  som	  utförs.	  R2	  förklarar	  att	  
dennes	  åsikt	  är	  att	  det	  ibland	  till	  och	  med	  kan	  vara	  sämre	  för	  ett	  projekt	  att	  endast	  jobba	  
agilt	  fullt	  ut.	  Med	  detta	  menar	  respondenten	  att	  agila	  arbetssätt	  ibland	  kan	  bli	  ett	  sätt	  att	  
skjuta	  upp	  problem	  som	  uppstår	  till	  nästkommande	  sprint,	  detta	  resulterar	  i	  att	  det	  i	  
slutändan	  blir	  dyrare	  för	  kunden.	  Vidare	  säger	  denne	  att	  ibland	  kan	  det	  agila	  arbetssättet	  
vara	  ett	  sätt	  att	  ta	  betalt	  för	  mer	  timmar	  då	  målbilden	  är	  otydlig,	  genom	  detta	  kan	  
leveranser	  skjutas	  framåt	  i	  tiden	  och	  i	  vissa	  fall	  kan	  det	  som	  ska	  levereras	  frångå	  kraven	  helt	  
och	  hållet.	  Respondenten	  beskriver	  vidare	  att	  i	  de	  flesta	  projekten	  som	  byrån	  
implementerar	  agila	  metoder,	  brukar	  byrån	  komma	  överens	  med	  kunden	  om	  hur	  dessa	  
kommer	  att	  angripa	  projektet.	  Tillsammans	  med	  kunden	  beskriver	  R2	  att	  det	  oftast	  inte	  
finns	  en	  exakt	  kravlista,	  utan	  att	  byrån	  brukar	  jobba	  mot	  en	  gemensam	  målbild	  med	  kunden	  
istället	  för	  exakta	  krav.	  Syftet	  med	  detta	  säger	  R2	  är	  att	  ta	  fram	  en	  så	  bra	  produkt	  som	  
möjligt	  utefter	  planerad	  budget.	  Detta	  görs	  för	  att	  kunna	  angripa	  projektet	  och	  dela	  upp	  de	  
olika	  momenten	  i	  cykler	  för	  att	  bryta	  ner	  helheten	  och	  genom	  detta	  komma	  överens	  om	  en	  
gemensam	  målbild	  med	  kunden	  över	  vad	  som	  ska	  genomföras.	  R2	  avslutar	  med	  att	  förklara	  
att	  detta	  angrips	  sätt	  gör	  det	  möjligt	  att	  revidera	  projektet	  under	  cyklernas	  gång	  och	  att	  
kunden	  är	  medveten	  om	  detta	  från	  början	  i	  och	  med	  det	  agila	  arbetssättet.	  	  
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Resterande	  respondenter	  har	  ett	  annorlunda	  resonemang	  kring	  denna	  frågeställning.	  R4	  
förklarar	  att	  denne	  anser	  att	  agila	  arbetsformer	  är	  mer	  komplext	  än	  det	  sätt	  byrån	  arbetar	  
på	  idag	  och	  att	  denne	  ej	  anser	  att	  byrån	  arbetar	  med	  en	  specifik	  agil	  metod.	  Dock	  beskriver	  
denne	  att	  det	  är	  svårt	  att	  med	  rollen	  som	  utvecklare	  ha	  tid	  att	  sätta	  sig	  in	  tidigare	  
iterationerna	  i	  projekten	  som	  denne	  blir	  tilldelad.	  R1	  säger	  i	  sin	  tur	  att	  denne	  inte	  kan	  
nämna	  en	  specifik	  metod	  som	  tillämpas	  på	  byrån.	  Respondent	  5	  nämner	  inte	  heller	  en	  
specifik	  metod,	  men	  beskriver	  i	  stället	  agila	  kopplingar	  som	  denne	  anser	  att	  byråns	  
arbetssätt	  innebär.	  Denne	  beskriver	  att	  testerna	  som	  utförs	  på	  den	  tänkta	  produkten	  utförs	  
tidigt	  inom	  projektgruppen.	  Genom	  detta	  beskriver	  den	  intervjuade	  att	  projektgruppen	  kan	  
utvärdera	  det	  som	  tagits	  fram	  för	  att	  kunna	  förbättra	  och	  fortsätta	  utveckla.	  R5	  anser	  att	  det	  
är	  bra	  att	  projektgruppen	  kan	  arbeta	  parallellt	  för	  att	  hitta	  lösningar	  för	  projekten	  som	  
utförs.	  I	  tidigare	  projekt	  berättar	  respondenten	  att	  arbetssättet	  var	  mer	  ineffektivt	  genom	  
att	  projektgruppen	  då	  inte	  jobbade	  parallellt	  på	  samma	  sätt	  som	  dessa	  gör	  idag.	  I	  dagsläget	  
finns	  ett	  mer	  gemensamt	  arbetssätt	  för	  att	  genom	  detta	  kunna	  säkerställa	  ett	  bra	  
slutresultat.	  	  
	  
	  
5.6	  Prioriteringar	  för	  aktuell	  metod	  
Formulera	  i	  en	  mening	  vad	  du	  tycker	  är	  viktigast	  att	  tänka	  på	  då	  ni	  jobbar	  med	  agila	  metoder	  
i	  era	  projekt?	  	  	  
	  
Respondent	  3	  förklarar	  att	  det	  viktigaste	  enligt	  denne	  är	  att	  vara	  väldigt	  tydlig	  internt	  och	  
externt	  vad	  ett	  projekt	  kommer	  att	  innebära,	  vad	  som	  ska	  åstadkommas	  och	  varför	  ett	  
specifikt	  angrippssätt	  implementeras.	  Syftet	  med	  tydlighet	  är	  att	  alla	  involverade	  ska	  veta	  
vad	  byrån	  vill	  åstadkomma	  med	  det	  agila	  arbetssättet.	  R2	  beskriver	  även	  denne	  vikten	  av	  
tydlighet	  externt	  och	  internt.	  Men	  förtydligar	  att	  externt	  är	  det	  viktigt	  att	  vara	  tydlig	  med	  
vad	  slutresultatet	  innebär	  och	  att	  det	  internt	  är	  viktigt	  att	  inte	  skjuta	  fram	  problem	  som	  
uppstår	  bara	  för	  att	  det	  finns	  utrymme	  för	  detta	  i	  och	  med	  det	  agila	  arbetssättet.	  	  
	  
Transparens	  i	  sitt	  ledarskap	  beskriver	  respondent	  1	  vara	  det	  viktigaste	  med	  det	  aktuella	  
arbetssättet.	  Det	  är	  viktigt	  att	  alla	  i	  projektet	  vet	  hur	  projekten	  ska	  angripas,	  varför	  detta	  
genomförs	  och	  att	  alla	  involverade	  i	  ett	  projekt	  är	  medvetna	  om	  vad	  som	  förväntas	  av	  varje	  
individ.	  Respondent	  5	  beskriver	  att	  det	  viktigaste	  enligt	  denne	  är	  att	  ta	  vara	  på	  allas	  
kompetenser	  inom	  varje	  fas	  av	  ett	  projekt,	  för	  att	  genom	  detta	  kunna	  säkerställa	  kvaliten	  på	  
det	  som	  ska	  levereras.	  	  
	  
	  
5.7	  Fördelar	  med	  agila	  metoder	  
Kan	  du	  beskriva	  fördelarna	  med	  att	  ni	  arbetar	  agilt?	  
	  
R5	  beskriver	  att	  fördelarna	  med	  aktuellt	  arbetssätt	  är	  att	  det	  som	  produceras	  majoriteten	  
av	  gångerna	  fungerar.	  De	  positiva	  aspekterna	  förklarar	  denne	  är	  att	  byrån	  sällan	  måste	  
stryka	  moment	  på	  grund	  av	  överskriden	  budget	  eller	  tidsplan,	  utan	  att	  fördelarna	  blir	  en	  
kvalitetssäkrare	  produkt.	  R3	  beskriver	  att	  fördelarna	  är	  individernas	  möjlighet	  att	  kunna	  
påverka	  projekten	  och	  att	  detta	  gör	  att	  förbättringar	  kan	  göras	  för	  att	  nå	  ett	  bättre	  
slutresultat.	  Denne	  förklarar	  även	  att	  det	  agila	  synsättet	  skapar	  utrymme	  för	  att	  granska	  
arbetssättet	  i	  varje	  projekt.	  Genom	  detta	  skapas	  möjligheter	  i	  varje	  iteration	  att	  få	  
perspektiv	  på	  både	  projektet	  och	  implementerat	  arbetssätt.	  Kontentan	  av	  detta	  förklarar	  
respondenten	  är	  att	  projektgruppen	  kan	  lära	  sig	  löpande	  under	  projektets	  gång	  och	  att	  
dessa	  samtidigt	  kan	  vara	  flexibla.	  	  	  
	  
R4	  berättar	  att	  denne	  ej	  har	  arbetat	  agilt	  i	  praktiken	  men	  tror	  att	  om	  byrån	  skulle	  arbeta	  
mer	  agilt	  skulle	  det	  innebära	  mindre	  övertid	  för	  utvecklarna	  på	  byrån	  i	  och	  med	  att	  de	  agila	  
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metoderna	  skapar	  utrymme	  för	  att	  skjuta	  fram	  planerade	  milstolpar	  i	  och	  med	  hinder	  som	  
kan	  komma	  upp	  under	  projektens	  gång.	  Denne	  beskriver	  också	  att	  en	  mer	  specifik	  agil	  
metod	  skulle	  göra	  att	  varje	  projektmedlem	  som	  är	  involverad	  i	  ett	  projekt	  skulle	  vara	  bättre	  
informerad	  om	  vad	  respektive	  person	  utför	  i	  varje	  projektgrupp	  och	  att	  linjerna	  mellan	  
respektive	  iteration	  skulle	  sammanstråla	  ytterligare.	  R4	  uttrycker	  även	  att	  det	  skulle	  vara	  
lärorikt	  om	  rollen	  som	  utvecklare	  skulle	  inkluderas	  i	  ett	  tidigare	  stadie	  än	  endast	  sista	  
sprinten.	  Respondenten	  hävdar	  också	  fördelen	  med	  att	  fler	  utvecklare	  skulle	  arbeta	  på	  ett	  
gemensamt	  projekt	  samtidigt.	  Detta	  skulle	  innebära	  att	  om	  ett	  projekt	  halkar	  efter	  
tidsplanen	  skulle	  detta	  inte	  påverka	  något	  av	  projekten,	  då	  resurser	  kan	  plockas	  in	  från	  ett	  
annat	  projekt	  utan	  att	  utvecklingen	  stannar	  upp	  helt.	  	  
	  
R2	  beskriver	  som	  tidigare,	  vikten	  av	  att	  ha	  ett	  tydligt	  sätt	  att	  arbeta	  mot	  kunden	  för	  att	  få	  
dessa	  involverade.	  Genom	  att	  få	  kunden	  delaktig	  skapar	  denne	  en	  större	  förståelse	  för	  
projektprocessen.	  Utfallet	  av	  detta	  hävdar	  respondenten	  vara	  att	  när	  projektet	  bryts	  ner	  i	  
mindre	  delar	  och	  kunden	  kan	  se	  ett	  resultat	  successivt,	  skapas	  ett	  fördelaktigt	  samarbete	  
för	  båda	  parter.	  	  	  
	  

5.8	  Nackdelar	  med	  agila	  metoder	  
Kan	  du	  beskriva	  nackdelar	  med	  att	  ni	  arbetar	  med	  agila	  projektformer?	  

Respondent	  2	  hävdar	  att	  det	  kan	  vara	  väldigt	  lätt	  och	  riskfyllt	  att	  bli	  alltför	  bekväm	  i	  aktuell	  
projektmodell.	  Risken	  med	  detta	  förklarar	  respondenten	  kan	  vara	  en	  falsk	  trygghet	  som	  
infinner	  sig	  om	  att	  allt	  som	  ska	  genomföras	  är	  under	  kontroll	  samt	  att	  alla	  moment	  bockas	  
av	  i	  respektive	  sprint.	  Denne	  refererar	  till	  ett	  projekt	  som	  genomfördes	  nyligen	  där	  problem	  
uppstod	  i	  lanseringsfasen	  trots	  kontinuerlig	  återkoppling	  och	  möten	  inom	  projektgruppen	  
som	  skulle	  ha	  säkerställt	  att	  alla	  moment	  genomfördes	  enligt	  tidsplanen.	  R4	  är	  dock	  av	  
uppfattningen	  att	  risken	  med	  agila	  metoder	  i	  stället	  är	  möjligheten	  att	  kunna	  skjuta	  upp	  
vissa	  moment	  som	  ska	  utföras	  till	  nästkommande	  sprint.	  Denne	  menar	  att	  detta	  sällan,	  eller	  
aldrig,	  skulle	  introduceras	  till	  en	  kund.	  	  
	  
R3	  förklarar	  att	  dennes	  uppfattning	  är	  att	  den	  största	  utmaningen	  ligger	  i	  att	  förklara	  
arbetsflödet	  på	  ett	  pedagogiskt	  sätt	  för	  kunder	  som	  ej	  är	  insatta	  i	  vad	  agil	  projektledning	  
innebär.	  Därav	  hävdar	  R3	  att	  den	  så	  kallade	  hybridmodellen	  som	  har	  implementerats	  på	  
byrån,	  delvis	  uppkommit	  i	  syfte	  för	  att	  kunna	  vara	  flexibel	  kring	  det	  som	  ska	  levereras	  och	  
att	  samtidigt	  skapa	  en	  tydlighet	  för	  att	  kunden	  ska	  vara	  införstådd	  med	  vad	  som	  ska	  
levereras.	  	  
	  
För	  R5	  är	  den	  främsta	  nackdelen	  mängden	  tid	  som	  går	  åt	  i	  agila	  projekt,	  då	  denne	  anser	  att	  
agila	  metoder	  främst	  går	  ut	  på	  att	  testa	  och	  säkerställa	  produktkvaliten	  av	  det	  som	  
produceras	  i	  varje	  fas.	  Dock	  hävdar	  denne	  också	  att	  mängden	  tid	  som	  kan	  uppstå	  i	  slutet	  av	  
ett	  projekt	  som	  inte	  genomför	  tester	  under	  iterationerna,	  likväl	  skulle	  ta	  lika	  lång	  tid.	  Vilket	  
gör	  att	  mängden	  tid	  för	  de	  agila	  metoderna	  i	  slutändan	  inte	  blir	  en	  nackdel.	  R5	  fyller	  dock	  ut	  
med	  att	  det	  kan	  vara	  kostsamt	  i	  små	  projekt	  att	  använda	  agila	  metoder	  och	  att	  det	  istället	  
blir	  till	  en	  fördel	  i	  omfattande	  och	  stora	  projekt.	  	  
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5.9	  Projektflöde	  	  
	  
Följande	  tabell	  sammanfattar	  arbetsflödet	  och	  de	  moment	  som	  genomförs	  för	  att	  angripa	  
projekt	  på	  byrån.	  	  
	  
Moment	  1	   Brief-‐möte	  med	  kund	  –	  diskuterar	  syfte	  och	  önskemål	  med	  potentiellt	  

projekt.	  
Moment	  2	   Skapa	  en	  offert	  –	  återkoppla	  till	  kunden	  för	  godkännande.	  
Moment	  3	   Efter	  kundens	  godkännande	  av	  offert	  -‐	  officiellt	  uppstartsmöte	  på	  

byrån	  eller	  hos	  kund	  för	  att	  komma	  överens	  om	  en	  gemensam	  
målbild.	  	  

Moment	  4	   Återkomma	  med	  tidsplan	  till	  kund.	  	  
Moment	  5	   -‐	  Resursplanera	  –	  beroende	  på	  tid	  och	  kompetens.	  

-‐	  Schemalägger	  koncept	  och	  idéfasen	  över	  tre	  veckor.	  (Avstämning	  
med	  kunden	  vad	  som	  har	  presterats	  efter	  cirka	  3	  veckor.)	  
-‐	  Kickar	  därefter	  igång	  projekt	  så	  fort	  som	  möjligt.	  Sällan	  helt	  fri	  
tidsplan.	  	  
-‐	  Tidsplanen	  följs	  sällan	  –	  kommer	  alltid	  upp	  moment	  från	  både	  kund	  
och	  byrå.	  

Moment	  6	   Avstämning	  med	  kund	  efter	  varje	  fas/sprint.	  Exempel	  på	  detta	  är	  
avstämning	  av	  UX	  innan	  designfasen.	  

Moment	  7	   Kontinuerliga	  interna	  avstämningsmöten.	  	  
Moment	  8	   Leverans	  –	  skickar	  stageing-‐länkar	  under	  hela	  projektets	  gång	  för	  att	  

kunden	  ska	  se	  ett	  resultat.	  	  
Moment	  9	   -‐	  Slutet	  av	  produktionsfasen	  –	  eventuell	  test	  av	  utvecklad	  produkt.	  	  
Moment	  10	   -‐	  Fördelaktigt	  med	  ett	  face-‐to-‐face	  meeting	  för	  att	  visa	  upp	  resultat.	  

-‐	  Lansering	  sker	  oftast	  i	  början	  av	  veckan.	  	  
Moment	  11	   -‐	  Eventuellt	  buggfix	  i	  efterhand.	  	  

-‐	  Återkoppling,	  underhåll,	  minst	  en	  vecka.	  Buggfixar	  ingår	  i	  offerten.	  
	   	  

Sammanfattning	  av	  
delmoment	  under	  
iterationerna.	  

	  -‐	  Ide	  och	  konceptfas	  =	  research	  av	  konkurrenter,	  hämta	  inspiration	  
från	  andra,	  skapa	  mood	  boards.	  Sätta	  ett	  koncept	  -‐	  oftast	  kreatörerna	  
som	  gör	  detta.	  	  
	  
-‐	  Produktion	  =	  Discipliner	  	  -‐	  UX,	  User	  case,	  Wireframes,	  designa	  och	  
koda	  webbplatsen.	  
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6.	  Analys	  av	  arbets-‐	  och	  projektflöden	  
	  	  
I	  teori	  och	  litteraturstudien	  som	  har	  genomförts	  till	  denna	  studie	  behandlas	  forskning	  och	  
grundteorier	  kring	  hur	  agila	  metoder	  bör	  implementeras,	  syftet	  med	  dessa	  och	  hur	  
metoderna	  bör	  användas.	  	  
	  
Följande	  underrubriker	  till	  denna	  del	  är	  fyra	  punkter	  som	  tillhör	  värderingar	  från	  Det	  agila	  
manifestet	  (Waters,	  2007).	  Under	  respektive	  rubrik	  analyseras	  byråns	  projektflöden	  utifrån	  
redogjord	  teori,	  tillsammans	  med	  de	  agila	  värderingarna.	  Analysen	  ämnar	  återspegla	  syftet	  
som	  uppsatsen	  avser	  att	  besvara	  och	  analysen	  görs	  med	  stöd	  av	  data	  från	  fältarbetet.	  
	  
	  
6.1	  Individer	  och	  interaktioner	  framför	  processer	  och	  verktyg	  
	  
På	  byrån	  prioriteras	  idag	  individernas	  kompetens	  framför	  strikta	  och	  specifika	  verktyg.	  
Utifrån	  genomförda	  intervjuer	  framkom	  det	  att	  en	  av	  respondenterna	  ansåg	  att	  det	  är	  
viktigare	  att	  lyfta	  fram	  de	  anställdas	  unika	  kompetenser	  samt	  att	  ta	  vara	  på	  deras	  kreativitet	  
och	  arbeta	  utifrån	  dessa,	  snarare	  än	  att	  försöka	  följa	  projektramar	  och	  en	  utvald	  agil	  metod.	  
Byrån	  har	  istället	  implementerat	  flertalet	  olika	  agila	  metoder	  tillsammans	  med	  traditionell	  
vattenfallsmetod.	  Syftet	  med	  att	  kombinera	  traditionell	  och	  agil	  projektledning	  förklarar	  en	  
av	  respondenterna	  vara	  att	  agila	  metoder	  inte	  fungerar	  i	  mindre	  projekt	  då	  detta	  endast	  blir	  
för	  tidskrävande	  och	  processen	  blir	  för	  omfattande	  i	  jämförelse	  med	  storleken	  på	  projektet.	  
Tonnquist	  (2012)	  hävdar	  att	  agil	  projektledning	  är	  fördelaktigt	  då	  ett	  projekt	  är	  omfattande,	  
detta	  står	  i	  samklang	  med	  att	  byrån	  har	  applicerat	  metoden	  vid	  just	  omfattande	  projekt.	  	  
	  
De	  intervjuade	  respondenterna	  har	  likasinnade	  uppfattningar	  om	  vad	  agil	  projektledning	  
innebär,	  dock	  har	  dessa	  väldigt	  skilda	  uppfattningar	  om	  hur	  verksamheten	  applicerar	  agila	  
metoder	  i	  sina	  projekt.	  I	  dagsläget	  finns	  ingen	  gemensam	  målbild	  över	  vilken	  eller	  vilka	  
metoder	  byrån	  arbetar	  efter.	  Hälften	  av	  respondenterna	  har	  ingen	  uppfattning	  alls	  om	  
vilken	  metod	  byrån	  arbetar	  kring,	  mer	  än	  att	  agil	  projektledning	  kan	  ha	  nämnts	  i	  något	  
sammanhang.	  Dock	  har	  dessa	  en	  relativt	  tydlig	  bild	  av	  vad	  agil	  projektledning	  innebär,	  
vilket	  överensstämmer	  ganska	  bra	  med	  de	  övriga	  respondenters	  svar	  i	  frågan	  kring	  detta.	  
Dock	  talar	  Gustavsson	  (2013)	  om	  vikten	  av	  att	  alla	  delaktiga	  projektmedlemmar	  är	  insatta	  i	  
vilken	  form	  av	  projektmetod	  som	  dessa	  bör	  arbeta	  utefter.	  Risken	  finns	  annars	  att	  
projektmedlemmarna	  arbetar	  åt	  olika	  målbilder.	  	  
	  
Enligt	  den	  agila	  metoden	  Scrum	  rekommenderas	  ett	  dagligt	  ståuppmöte	  för	  respektive	  
projektgrupp	  (Gustavsson,	  2013).	  Dock	  är	  detta	  inget	  som	  har	  implementerats	  på	  byrån	  
trots	  att	  en	  av	  respondenterna	  hävdar	  att	  byrån	  arbetar	  med	  Scrum	  internt.	  Byråns	  
alternativ	  till	  detta	  har	  istället	  blivit	  ett	  gemensamt	  planeringsmöte	  en	  gång	  i	  veckan	  för	  alla	  
projektledare.	  Detta	  sker	  mestadels	  i	  syfte	  för	  att	  resursplanera	  så	  att	  ingen	  av	  det	  anställda	  
på	  byrån	  ska	  arbeta	  övertid.	  Även	  ett	  gemensamt	  morgonmöte	  på	  måndagar	  har	  tillämpats,	  
där	  resultat	  samt	  nya	  projekt	  presenteras	  för	  resten	  av	  byrån	  och	  varje	  person	  får	  
presentera	  vad	  denne	  ska	  arbeta	  med	  under	  den	  kommande	  veckan.	  Byrån	  anser	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  göra	  detta	  för	  att	  alla	  anställda	  ska	  bli	  sedda	  och	  för	  att	  ska	  skapa	  en	  överskådlig	  
bild	  hur	  projekten	  fortlöper.	  
	  
Agila	  metoder	  talar	  även	  för	  att	  projektgruppen	  bör	  sitta	  tillsammans	  för	  att	  öka	  
möjligheterna	  till	  att	  kunna	  kommunicera	  snabbt	  och	  effektivt	  (Gustavsson,	  2013).	  
Lokalerna	  på	  byrån	  är	  idag	  dock	  inte	  i	  den	  omfattningen	  att	  det	  är	  ett	  problem	  att	  sitta	  i	  
varsin	  del	  av	  kontoret.	  Detta	  för	  att	  byråns	  lokaler	  består	  av	  öppna	  kontorslandskap	  med	  så	  
kallad	  ”free	  seating”	  där	  detta	  innebär	  att	  ingen	  på	  byrån	  har	  en	  fast	  skrivbordsplats	  att	  
arbeta	  vid.	  Detta	  skapar	  flexibilitet	  hos	  de	  anställda	  och	  skapar	  även	  möjlighet	  att	  
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socialisera	  med	  olika	  anställda	  på	  byrån.	  Att	  arbeta	  på	  detta	  sätt	  underlättar	  
kommunikationen	  på	  byrån	  och	  observationer	  tyder	  på	  att	  detta	  är	  ett	  sätt	  att	  öka	  
kreativiteten	  genom	  att	  arbeta	  bredvid	  olika	  individer	  med	  olika	  yrkesroller.	  
	  

6.2	  Fungerande	  programvara	  framför	  omfattande	  dokumentation	  	  
	  
Inom	  agil	  projektledning	  är	  dokumentation	  inte	  en	  prioriterad	  beståndsdel.	  Problematiken	  
kring	  detta	  är	  att	  nya	  projektmedlemmar	  kan	  ha	  svårigheter	  att	  snabbt	  sätta	  sig	  in	  pågående	  
projekt,	  det	  kan	  även	  ske	  missuppfattningar	  inom	  projektgruppen	  om	  inte	  alla	  beslut	  
dokumenteras	  (Waters,	  2007).	  	  	  	  
	  
I	  och	  med	  nya	  projekt	  har	  projektledaren	  för	  respektive	  projekt	  på	  byrån	  ett	  visst	  ansvar	  att	  
dokumentera	  beslut	  och	  krav	  som	  tas	  i	  och	  med	  dessa.	  Projektspecifikationen	  som	  ska	  
fungera	  som	  ett	  dokument	  som	  alla	  delaktiga	  projektmedlemmar	  kan	  gå	  in	  och	  läsa	  för	  att	  få	  
en	  överskådlig	  bild	  av	  det	  som	  ska	  levereras	  både	  internt	  och	  mot	  kunden.	  Dock	  upplevs	  ett	  
behov	  hos	  några	  av	  respondenterna	  som	  inte	  jobbar	  aktivt	  med	  en	  roll	  som	  projektledare	  
att	  dokumentation	  är	  ett	  moment	  som	  uteblir,	  alternativt	  något	  som	  dessa	  ej	  tar	  del	  av.	  I	  
samband	  med	  detta	  har	  också	  efterfrågan	  kring	  uppföljningsmöten	  uppkommit,	  två	  av	  
respondenterna	  talar	  om	  uppföljningsmöten	  efter	  avslutade	  projekt	  där	  dessa	  skulle	  vilja	  ha	  
möjlighet	  att	  ha	  dialoger	  om	  vad	  som	  genomfördes	  bra,	  respektive	  mindre	  bra	  i	  det	  
avslutade	  projekten.	  	  
	  
Projektledarna	  har	  i	  sin	  tur	  uttryckt	  problematiken	  med	  att	  alla	  projektmedlemmar	  inte	  är	  
aktiva	  på	  diverse	  plattformar	  som	  används	  som	  hjälpmedel	  på	  byrån.	  Tidsbristen	  är	  ofta	  ett	  
faktum	  då	  alla	  på	  byrån	  jobbar	  med	  parallella	  projekt	  samtidigt	  och	  där	  av	  att	  tiden	  uteblir	  
att	  vara	  aktiv	  på	  alla	  plattformar	  som	  finns	  tillhanda	  som	  hjälpmedel.	  	  
	  
	  
6.3	  Kundsamarbete	  framför	  kontraktsförhandling	  
	  
Första	  momentet	  inför	  att	  angripa	  ett	  nytt	  projekt	  på	  byrån	  innefattar	  ett	  inledande	  möte	  
med	  potentiell	  kund	  för	  att	  diskutera	  deras	  syfte	  och	  önskemål	  med	  att	  genomföra	  
projektet.	  Beroende	  på	  projektets	  komplexitet	  har	  projektgruppen	  ibland	  förklarat	  hur	  och	  
varför	  byrån	  arbetar	  agilt	  i	  sina	  projekt.	  Detta	  görs	  i	  syfte	  för	  att	  kunden	  ska	  ha	  förståelse	  
för	  den	  kommande	  projektmetodiken	  och	  varför	  denna	  kommer	  att	  vara	  delaktig	  i	  
respektive	  sprint.	  Dock	  finns	  det	  problematik	  med	  att	  involvera	  kunden	  i	  projektet	  på	  en	  
djup	  nivå	  då	  detta	  kräver	  att	  denne	  måste	  hänga	  med	  och	  ta	  beslut	  i	  varje	  sprint	  
(Gustavsson,	  2013).	  Observationer	  har	  gjorts	  i	  ett	  projekt	  på	  byrån	  där	  kunden	  har	  kunnat	  
detaljstyra	  funktioner	  och	  design	  för	  en	  produkt	  som	  har	  utvecklats.	  Tidsåtgången	  blir	  
genast	  mer	  omfattande	  och	  även	  kundens	  kompetens	  kring	  design	  och	  begränsningar	  
kunskapsmässigt	  blir	  ett	  hinder,	  detta	  har	  skapat	  tidsåtgång	  i	  mängden	  frågor	  och	  
information	  kunden	  behöver	  för	  att	  kunna	  sätta	  sig	  in	  i	  projektet	  ordentligt.	  Trots	  
tidsåtgången	  skapar	  detta	  arbetssätt	  en	  beställare	  som	  får	  känna	  sig	  delaktig	  och	  som	  
känner	  en	  trygghet	  i	  vad	  som	  ska	  levereras	  trots	  det	  agila	  angrippssättet	  där	  målbilden	  
ibland	  kan	  vara	  oviss.	  	  
	  
Efter	  det	  första	  kundmötet	  inför	  ett	  nytt	  projekt	  har	  byrån	  som	  målsättning	  att	  återkoppla	  
till	  beställaren	  så	  snart	  som	  möjligt	  med	  en	  offert	  som	  sedan	  ska	  godkännas	  innan	  projektet	  
kan	  påbörjas	  i	  fullskala.	  Dock	  brukar	  mindre	  projekt	  påbörjas	  innan	  offert	  har	  skickats	  iväg,	  
men	  detta	  sker	  då	  endast	  om	  det	  har	  skett	  förhandling	  kring	  fakturering	  av	  projektet	  i	  
förhand.	  Är	  projektet	  av	  en	  större	  skala	  så	  brukar	  ett	  gemensamt	  uppstartsmöte	  bokas	  in	  
med	  delar	  av	  projektgruppen	  tillsammans	  med	  beställare.	  	  
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När	  byrån	  sedan	  angriper	  ett	  nytt	  projekt	  innefattar	  det	  ett	  inledande	  möte	  med	  potentiell	  
kund	  för	  att	  diskutera	  deras	  syfte	  och	  önskemål	  med	  att	  genomföra	  projektet.	  Beroende	  på	  
projektets	  komlexitet	  har	  projektgruppen	  ibland	  förklarat	  hur	  och	  varför	  byrån	  arbetar	  agilt	  
i	  sina	  projekt.	  Detta	  görs	  i	  syfte	  för	  att	  kunden	  ska	  ha	  förståelse	  för	  den	  kommande	  
projektmetodiken	  och	  varför	  denna	  kommer	  att	  måsta	  vara	  delaktig	  i	  respektive	  sprint.	  För	  
att	  ytterligare	  involvera	  kunden	  och	  för	  att	  skapa	  ett	  lättförståeligt	  och	  övergripande	  
dokument	  skapas	  en	  tidsplan	  som	  är	  gemensam	  för	  kund	  och	  beställare.	  Både	  enligt	  
respondenter	  och	  utifrån	  observationer,	  så	  följs	  sällan	  tidsplanen	  helt	  efter	  planering.	  Skäl	  
till	  att	  tidsplanen	  revideras	  kan	  vara	  förändrad	  målbild,	  alternativt	  problematik	  vid	  
lansering	  av	  en	  utvecklad	  produkt.	  Försenad	  lansering	  hanteras	  oftast	  genom	  att	  ta	  in	  
resurser	  från	  andra	  projekt	  på	  byrån	  för	  att	  ändå	  lyckas	  hålla	  tidsplanen.	  Gustavsson	  (2013)	  
styrker	  detta	  arbetssätt	  genom	  att	  hänvisa	  till	  forskning	  kring	  agila	  metoder	  som	  hävdar	  att	  
agil	  projekt	  inte	  går	  att	  detaljplanera	  utan	  bör	  utgå	  från	  en	  vision	  och	  målbild.	  	  
	  
Under	  observerade	  projektprocesser	  på	  byrån	  har	  även	  täta	  avstämningar	  skett	  med	  
beställare,	  detta	  genomförs	  oftast	  via	  mail	  under	  alla	  faser	  av	  projekten,	  men	  även	  i	  form	  av	  
kundmöten	  där	  båda	  parter	  närvarar.	  Delrapportering	  sker	  i	  syfte	  för	  att	  redovisa	  
kostnader	  och	  genomfört	  resultat.	  
	  

6.4	  Anpassning	  till	  förändring	  framför	  att	  följa	  en	  plan	  	  
	  
Enligt	  forskning	  utförd	  av	  Dybå	  och	  Dingsøyrs	  (2008),	  visar	  undersökningar	  att	  förändring	  
är	  lättare	  att	  ta	  till	  sig	  i	  agila	  projekt	  och	  att	  detta	  skapar	  utrymme	  för	  effektivitet	  inom	  
projektgruppen.	  Undersökningen	  tyder	  också	  på	  goda	  förutsättningar	  att	  kombinera	  agila	  
metoder	  med	  traditionell	  projektledning	  för	  att	  få	  ett	  lyckat	  utfall	  av	  olika	  projekt,	  vilket	  i	  
dagsläget	  är	  den	  aktuella	  strategin	  på	  byrån.	  	  
	  
Vid	  omfattande	  projekt	  så	  använder	  sig	  byrån	  idag	  av	  iterationer.	  Iterationerna	  kallas	  på	  
byrån	  även	  cykler	  eller	  också	  sprintar.	  Dessa	  implementeras	  enligt	  respondenterna	  för	  att	  
på	  ett	  enklare	  sätt	  kunna	  bryta	  ner	  stora	  projekt	  som	  oftast	  löper	  över	  en	  lång	  tid.	  Genom	  
att	  bryta	  ner	  projekten	  blir	  dessa	  mer	  greppbara	  för	  alla	  involverade,	  både	  för	  beställare	  
och	  projektgrupp.	  Inkrementen	  som	  tillhör	  iterationerna	  genomförs	  på	  byrån	  i	  form	  av	  
Wire	  frames,	  diverse	  designleveranser	  och	  även	  utvecklade	  funktioner	  eller	  liknande.	  Byrån	  
använder	  inte	  benämningen	  inkrement	  för	  det	  som	  levereras	  mot	  beställaren,	  men	  det	  sker	  
kontinuerliga	  utvärderingar	  både	  externt	  och	  internt	  av	  det	  som	  färdigställs	  i	  respektive	  
sprint.	  Men	  en	  av	  de	  viktigaste	  beståndsdelarna	  för	  agil	  projektledning	  är	  att	  ständigt	  testa	  
den	  produkt	  som	  utvecklas	  i	  varje	  iteration	  (Gustavsson,	  2013).	  Detta	  kräver	  både	  tid	  och	  
resurser	  och	  de	  deltagande	  observationerna	  tyder	  på	  att	  test	  endast	  genomförs	  i	  de	  
slutgiltiga	  sprintarna	  av	  de	  olika	  observerade	  projekten.	  	  
	  
Beroende	  på	  projektkrav	  och	  omfattning	  planeras	  det	  in	  avstämningsmöten	  med	  den	  
interna	  projektgruppen	  för	  att	  att	  ständigt	  följa	  upp	  pågående	  arbete.	  Utifrån	  observationer	  
har	  byråns	  anställda	  påvisat	  flexibilitet	  gällande	  att	  lösa	  problem	  som	  har	  uppstått	  och	  för	  
att	  hitta	  lösningar	  för	  att	  komma	  vidare	  i	  processen.	  	  
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7.	  Slutsatser	  	  
	  
På	  byrån	  finns	  idag	  inget	  specifikt	  arbetssätt	  för	  de	  agila	  metoderna	  som	  implementeras	  i	  
vissa	  av	  projekten.	  Byrån	  har	  istället	  valt	  att	  applicera	  både	  agil	  och	  traditionell	  
projektledning	  i	  sina	  projekt	  med	  syftet	  att	  agila	  metoder	  inte	  alltid	  är	  passande.	  Gällande	  
de	  agila	  metoderna	  använder	  byrån	  ingen	  specifik	  metod	  att	  arbeta	  efter,	  utan	  har	  istället	  
inspirerats	  av	  det	  agila	  arbetssättet	  mer	  än	  att	  arbeta	  efter	  ett	  tydligt	  ramverk.	  Skälet	  till	  
detta	  är	  att	  byrån	  genomför	  en	  mängd	  olika	  projekt	  med	  varierade	  krav	  och	  målbilder.	  
Iterationer	  passar	  därför	  bättre	  när	  resultatet	  är	  till	  viss	  del	  oklara	  och	  linjära	  
projektmetoder	  passar	  då	  man	  har	  ett	  tydligt	  resultat	  som	  ska	  levereras	  till	  beställare.	  
	  
I	  dagsläget	  har	  verksamheten	  hittat	  ett	  arbetssätt	  som	  fungerar	  bra	  i	  och	  med	  en	  kompetent	  
personalstyrka.	  Men	  internt	  finns	  en	  tydlig	  ovisshet	  och	  otydlighet	  hos	  de	  anställda	  vilken	  
form	  av	  projektledning	  som	  byrån	  arbetar	  efter.	  Att	  byrån	  till	  exempel	  använder	  sig	  av	  den	  
agila	  metoden	  Scrum	  var	  inget	  som	  framkom	  under	  de	  deltagande	  observationerna,	  utan	  
kom	  på	  tal	  under	  en	  av	  intervjuerna	  som	  genomfördes.	  	  
	  
Men	  trots	  att	  några	  av	  respondenterna	  hade	  en	  oklar	  bild	  av	  vilken	  projektmetod	  som	  byrån	  
arbetar	  efter,	  hade	  majoriteten	  av	  de	  intervjuade	  en	  tydlig	  bild	  av	  vad	  som	  är	  viktigt	  med	  
aktuellt	  arbetssätt.	  Vilket	  tyder	  på	  att	  det	  huvudsakliga	  syftet	  för	  projektmetodiken	  är	  
förankrat	  hos	  det	  anställda.	  Arbetssättet	  är	  idag	  en	  fungerande	  metod	  på	  byrån,	  dock	  finns	  
ett	  behov	  av	  tydligare	  förankring	  kring	  det	  aktuella	  arbetssättet	  hos	  de	  anställda.	  Utfallet	  av	  
att	  integrera	  en	  tydligare	  metodik	  kring	  tilltänkt	  projektmetod	  skulle	  bli	  en	  mer	  gemensam	  
målbild.	  	  
	  
Dokumentation	  kan	  i	  vissa	  fall	  upplevas	  som	  ett	  slöseri	  med	  tid	  i	  projekten,	  eftersom	  det	  
inte	  bidrar	  med	  ett	  direkt	  eller	  faktiskt	  värde	  till	  slutprodukten	  som	  produceras.	  Trots	  
detta,	  är	  det	  oerhört	  viktigt	  för	  projektets	  framgång,	  underhåll,	  distribution	  och	  även	  dess	  
vidareutveckling.	  Förslagsvis	  skulle	  byrån	  kunna	  ha	  ett	  möte	  efter	  varje	  avslutat	  projekt	  för	  
att	  reflektera	  över	  vad	  som	  skulle	  kunna	  ha	  gjorts	  bättre	  eller	  vad	  som	  faktiskt	  gjordes	  bra.	  
Detta	  är	  inget	  som	  behöver	  ta	  lång	  tid	  eller	  kräva	  någon	  större	  omfattning	  gällande	  
dokumentation,	  men	  som	  skulle	  vara	  värdefullt	  för	  både	  projektet	  och	  de	  anställda	  för	  att	  
kunna	  förbättra	  och	  vidareutvecklas.	  Under	  utförda	  observationer	  och	  intervjuer	  var	  detta	  
något	  som	  kom	  på	  tal	  hos	  det	  anställda	  och	  förslagsvis	  är	  det	  något	  som	  byrån	  skulle	  kunna	  
förankra	  i	  slutet	  av	  varje	  produktion.	  Möten	  är	  oftast	  en	  stor	  tidsbov,	  men	  byrån	  är	  i	  helhet	  
bra	  på	  att	  hålla	  korta	  och	  effektiva	  möten.	  	  
	  
På	  byrån	  finns	  idag	  enkla	  kommunikationsmedel	  i	  form	  av	  virtuella	  chatforum	  som	  används	  
internt	  och	  externt	  mot	  kunden	  har	  tidseffektivisering	  förankrats	  genom	  att	  ha	  möten	  via	  
Skype.	  Förutom	  digitala	  hjälpmedel	  är	  kommunikationen	  på	  byrån	  effektiv	  genom	  att	  det	  
anställda	  kan	  välja	  att	  sitta	  med	  sina	  projektgrupper	  eller	  att	  arbeta	  mer	  självständigt.	  Att	  
de	  anställda	  även	  har	  möjlighet	  att	  arbeta	  i	  samma	  rum	  med	  aktuell	  projektgrupp	  skapar	  
möjlighet	  till	  effektiv	  och	  snabb	  kommunikation.	  	  
 
Projekten	  på	  byrån	  genomgår	  även	  olika	  intensiva	  perioder	  och	  projektmedlemmarna	  har	  
ofta	  flera	  projekt	  som	  pågår	  samtidigt.	  Detta	  kan	  skapa	  svårigheter	  för	  alla	  deltagare	  att	  
aktivt	  ta	  del	  av	  alla	  möten	  som	  sker	  både	  internt	  och	  externt.	  Därför	  kan	  man	  under	  de	  mest	  
intensiva	  perioderna	  införa	  en	  rutin	  med	  kontinuerlig	  och	  frekvent	  dokumentation	  så	  att	  
ingen	  information	  faller	  bort	  och	  kan	  förbigå	  någon	  av	  de	  involverade	  i	  projektet.	  Vilket	  i	  sin	  
tur	  även	  kräver	  att	  alla	  som	  är	  delaktiga	  i	  projektet	  håller	  sig	  uppdaterade.	  
	  
Enligt	  respondenterna	  är	  den	  största	  utmaningen	  att	  skapa	  en	  tydlig	  bild	  mot	  kunden	  hur	  
byrån	  arbetar,	  men	  trots	  detta	  anser	  jag	  efter	  att	  ha	  deltagit	  i	  kundmöten	  och	  diverse	  
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säljmöten	  för	  potentiella	  projekt,	  att	  byrån	  är	  tydlig	  med	  hur	  dessa	  arbetar	  och	  att	  kunderna	  
uppskattar	  att	  få	  en	  introduktion	  till	  byrån	  arbetssätt.	  Givetvis	  finns	  det	  en	  större	  
komplexitet	  än	  enbart	  att	  skapa	  förståelse,	  det	  viktiga	  är	  också	  att	  kunden	  förstår	  hur	  pass	  
delaktig	  denna	  måste	  vara	  i	  processen	  av	  att	  ta	  fram	  en	  slutgiltig	  produkt.	  	  
	  
Men	  även	  om	  beställaren	  har	  en	  tydlig	  bild	  av	  den	  kommande	  strukturen	  och	  angripssättet	  
för	  ett	  projekt,	  är	  det	  även	  minst	  lika	  viktigt	  att	  alla	  projektdeltagare	  har	  samma	  tydliga	  bild	  
och	  insikt	  av	  vilken	  eller	  vilka	  metoder	  som	  kommer	  att	  tillämpas	  i	  projektet.	  Potentiellt	  
skulle	  detta	  skapa	  en	  tydligare	  målbild	  för	  de	  anställda	  samt	  öka	  effektiviteten	  ytterligare.	  
Men	  trots	  implement	  från	  flertalet	  olika	  metoder	  från	  både	  agil	  och	  traditionell	  
projektledning	  där	  det	  finns	  delar	  som	  kan	  förtydligas	  och	  effektiviseras,	  tror	  jag	  att	  det	  är	  
viktigare	  att	  ta	  till	  vara	  på	  tillgänglig	  yrkesskicklighet	  och	  erfarenhet	  än	  att	  anpassa	  sitt	  
arbetssätt	  efter	  modeller	  för	  att	  lyckas	  leverera	  ett	  så	  bra	  resultat	  som	  möjligt.	  	  
	  
I	  och	  med	  att	  byrån	  är	  en	  växande	  organisation	  bör	  det	  tas	  i	  åtanke	  av	  byrån	  att	  fortsätta	  ha	  
ett	  kontinuerligt	  arbete	  kring	  de	  agila	  projektprocesserna	  som	  genomförs	  i	  projekten.	  I	  en	  
växande	  organisation	  som	  erhåller	  större	  projektgrupper	  i	  och	  med	  mer	  omfattande	  
projekt,	  bör	  byrån	  fortsätta	  sitt	  arbetssätt	  med	  att	  arbeta	  med	  hjälp	  av	  kortare	  sprintar.	  Det	  
bör	  tas	  i	  åtanke	  att	  projektgrupperna	  är	  fortsatt	  självstyrande	  trots	  att	  organisationen	  
expanderar	  då	  kraven	  är	  högre	  för	  projektmedlemmar	  i	  agila	  projekt.	  Dessa	  måste	  
tillhandahålla	  god	  disciplin	  och	  samtidigt	  ta	  stort	  ansvar	  för	  vad	  som	  ska	  levereras	  i	  varje	  
produktion.	  
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	  Bilagor	  

Bilaga	  1	  -‐	  Intervju	  R1	  
Utförd	  21/4-‐2015	  14:00	  

Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  din	  roll	  i	  företaget	  och	  hur	  länge	  du	  har	  jobbat	  för	  
byrån?	  

Jag	  har	  jobbat	  på	  byrån	  i	  drygt	  1,5	  år,	  jag	  jobbar	  som	  producent	  och	  leder	  digitala	  
projekt	  mot	  kunder	  med	  olika	  tid	  och	  längd.	  	  

Varför	  arbetar	  ni	  på	  byrån	  med	  just	  agil	  projektledning?	  
	  
För	  att	  vi	  tycker	  att	  det	  fungerar	  väldigt	  bra,	  men	  det	  bestämdes	  innan	  jag	  började	  
arbeta	  på	  byrån.	  Grundaren	  startade	  byrån	  på	  grund	  av	  att	  han	  kände	  att	  det	  inte	  
fanns	  en	  arbetsplats	  där	  man	  satt	  tillsammans	  och	  arbetade	  med	  de	  olika	  
kompetenserna	  som	  finns	  tillgängliga.	  I	  den	  klassiska	  byråvärlden	  sitter	  utvecklarna	  
och	  designers	  för	  sig,	  så	  det	  har	  funnits	  med	  från	  första	  början	  att	  alla	  ska	  sitta	  
tillsammans	  då	  vi	  tycker	  att	  det	  fungerar	  allra	  bäst	  och	  gör	  att	  vi	  kan	  leverera	  ett	  så	  
pass	  bra	  resultat	  som	  möjligt	  till	  alla	  kunder.	  Grundambitionen	  är	  såklart	  också	  att	  
vi	  ska	  arbeta	  agilt	  i	  varje	  projekt.	  

Vad	  har	  resultatet	  blivit	  av	  att	  ni	  har	  infört	  agila	  metoder?	  
	  
Vårt	  mål	  är	  hela	  tiden	  att	  vi	  ska	  leverera	  ett	  bra	  resultat	  till	  våra	  kunder.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  man	  får	  in	  alla	  kompetenser	  så	  tidigt	  som	  möjligt	  i	  projektet	  så	  att	  man	  får	  
perspektiv	  från	  alla	  håll	  och	  kanter.	  Ett	  exempel	  är	  att	  om	  vi	  sitter	  och	  spånar	  på	  
något	  projekt,	  så	  kan	  det	  sedan	  visa	  sig	  att	  vi	  har	  spånat	  på	  ett	  projekt	  med	  en	  idé	  
och	  ett	  koncept	  som	  vi	  tycker	  är	  jättebra,	  men	  så	  visar	  det	  sig	  två	  månader	  senare	  
att	  det	  inte	  är	  genomförbart.	  Därför	  är	  det	  så	  viktigt	  för	  oss	  att	  arbeta	  agilt	  så	  att	  
man	  inte	  slänger	  bort	  tid	  och	  att	  vi	  har	  med	  alla	  delar	  redan	  från	  början	  i	  projekten.	  
Att	  alla	  hjälper	  till	  och	  kan	  se	  vad	  som	  är	  möjligt	  både	  gällande	  design	  och	  
utveckling.	  Resultatet	  är	  i	  sin	  helhet	  ger	  ett	  bättre	  resultat	  mot	  våra	  kunder,	  men	  det	  
underlättar	  också	  såklart	  under	  vägens	  gång.	  Man	  vill	  inte	  hamna	  i	  en	  sits	  där	  man	  
har	  sålt	  in	  något	  till	  kunden	  som	  man	  sedan	  inte	  kan	  genomföra,	  det	  hjälper	  under	  
tiden	  som	  man	  arbetar	  under	  projektets	  gång	  då	  man	  har	  bra	  kommunikation.	  	  

Beskriv	  vilken	  form	  av	  agila	  metoder	  som	  ni	  arbetar	  med.	  	  
	  
Jag	  kan	  nog	  inte	  nämna	  någon	  specifik.	  	  	  

Formulera	  i	  en	  mening	  vad	  du	  tycker	  är	  viktigast	  att	  tänka	  på	  då	  ni	  jobbar	  
med	  agila	  metoder	  i	  era	  projekt?	  	  
	  
Jag	  tror	  det	  viktigaste	  är	  att	  alla	  är	  på	  samma	  sida,	  att	  man	  är	  transparant	  i	  sitt	  
ledarskap,	  att	  alla	  förstår	  varför	  man	  gör	  saker,	  hur	  man	  ska	  göra	  saker	  och	  vad	  som	  
förväntas	  varje	  person	  i	  arbetsgruppen.	  
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Bilaga	  2	  -‐	  Intervju	  R2	  
Utförd	  23/4-‐2015	  09:00	  

Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  din	  roll	  i	  företaget	  och	  hur	  länge	  du	  har	  jobbat	  för	  
byrån?	  

Jag	  är	  VD,	  varit	  verksam	  i	  9	  år	  sedan	  vi	  startade	  och	  mitt	  dagliga	  jobb	  innebär	  att	  
utveckla	  byrån,	  arbetet	  med	  våra	  kunder	  och	  även	  det	  interna	  arbetet.	  	  

Varför	  arbetar	  ni	  på	  byrån	  med	  just	  agil	  projektledning?	  
	  
Det	  har	  nog	  inte	  varit	  något	  aktivt	  beslut	  och	  sedan	  gör	  vi	  det	  inte	  heller	  i	  alla	  
projekt,	  vissa	  projekt	  lämpar	  sig	  med	  eller	  mindre	  för	  det.	  Det	  är	  mer	  att	  det	  har	  
blivit	  mer	  naturligt	  när	  man	  angriper	  komplexa	  projekt	  att	  man	  väljer	  den	  vägen	  för	  
att	  kunna	  ta	  sig	  framåt	  på	  ett	  smidigt	  sätt	  och	  för	  att	  minimera	  riskerna.	  Vår	  
grundidé	  bygger	  på	  att	  ha	  en	  helt	  ny	  typ	  av	  arbetsplats,	  att	  ha	  en	  kreativ	  byrå	  där	  
man	  jobbar	  med	  teknik,	  kreativitet	  och	  design	  kombinerat	  från	  början	  i	  projekten	  
och	  då	  blir	  det	  naturligt	  att	  använda	  agila	  metoder.	  Vi	  följer	  inget	  direkt	  regelverk	  
eller	  standard	  för	  hur	  vi	  bedriver	  projekt,	  utan	  arbetssättet	  är	  mera	  agilt	  inspirerat.	  	  

Vad	  har	  resultatet	  blivit	  av	  att	  ni	  har	  infört	  agila	  metoder?	  
	  
Det	  viktigaste	  resultatet	  är	  när	  man	  jobbar	  mot	  en	  kund	  är	  att	  dom	  har	  fått	  känna	  sig	  
väldigt	  involverad	  längs	  hela	  vägen	  och	  att	  kunden	  har	  kunnat	  vara	  med	  att	  ta	  
mindre	  beslut,	  vilket	  också	  gör	  att	  det	  blir	  mindre	  överraskningar	  och	  frågetecken	  i	  
slutet	  av	  projektet.	  Det	  blir	  även	  mer	  uppstyrt	  internt,	  större	  projekt	  blir	  mer	  
greppbara.	  	  

Beskriv	  vilken	  form	  av	  agila	  metoder	  som	  ni	  arbetar	  med.	  
	  
Är	  man	  helt	  styrd	  av	  agila	  arbetsformer	  så	  tycker	  inte	  jag	  att	  det	  passar	  in	  på	  en	  
kreativ	  byrå,	  den	  mer	  strikta	  formen	  tror	  jag	  lämpar	  sig	  bättre	  då	  man	  till	  exempel	  
skapar	  en	  produkt	  och	  eftersom	  att	  vi	  gör	  så	  många	  olika	  typer	  av	  saker	  så	  är	  det	  
snarare	  att	  plocka	  in	  dom	  delarna	  som	  passar	  bra	  för	  just	  det	  projektet.	  Ibland	  så	  
tycker	  jag	  att	  jobbar	  man	  100	  %	  agilt	  kan	  det	  till	  och	  med	  vara	  dåligt	  för	  ett	  projekt.	  
Ett	  exempel	  kan	  vara	  ur	  kundens	  perspektiv,	  om	  kunden	  kommer	  hit	  till	  byrån	  och	  
man	  får	  lämna	  en	  offert	  på	  en	  specifikation	  som	  finns	  och	  där	  kravet	  är	  att	  vi	  ska	  ha	  
en	  e-‐handel	  med	  specifika	  saker,	  eller	  vissa	  funktioner.	  Lämnar	  vi	  då	  sedan	  ett	  pris	  
på	  det,	  måste	  såklart	  kraven	  levereras	  för	  det	  priset	  och	  ur	  kundens	  perspektiv	  
spelar	  det	  ingen	  roll	  vilken	  projektmetod	  som	  vi	  använder,	  om	  man	  inte	  har	  uppfyllt	  
dom	  kraven	  så	  har	  man	  misslyckats.	  Agila	  arbetssätt	  kan	  ibland	  också	  vara	  att	  skjuta	  
problemen	  framåt	  i	  tiden	  för	  att	  man	  inte	  hinner	  med	  alla	  delar	  som	  man	  borde	  i	  
sprintarna,	  också	  resulterar	  det	  i	  att	  det	  blir	  mycket	  dyrare	  för	  kunden	  i	  slutändan.	  
Man	  kan	  ha	  det	  agila	  arbetssättet	  ibland	  som	  ett	  förkläde	  för	  att	  ta	  betalt	  för	  mer	  
timmar	  och	  inte	  leverera	  det	  man	  har	  kommit	  överens	  om	  att	  man	  ska	  leverera.	  
	  
I	  dom	  projekten	  där	  vi	  jobbar	  mest	  agilt	  har	  vi	  kommit	  överens	  om	  redan	  från	  
början	  med	  kunden	  hur	  vi	  ska	  angripa	  projektet	  och	  att	  det	  kanske	  inte	  alltid	  finns	  
en	  exakt	  kravlista,	  utan	  att	  det	  mer	  finns	  ett	  affärsmål	  hur	  vi	  ska	  ta	  fram	  den	  här	  
produkten	  utifrån	  angiven	  budget	  och	  hur	  gör	  vi	  det	  så	  bra	  som	  möjligt?	  Vi	  delar	  då	  
upp	  projektet	  i	  ett	  antal	  cykler,	  och	  så	  sätter	  man	  oftast	  upp	  en	  gemensam	  kravbild	  
från	  början	  vad	  som	  ska	  åstadkommas	  under	  dom	  här	  sprintarna	  sedan	  så	  får	  man	  
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alltid	  revidera	  tillsammans	  med	  kunden	  längs	  vägen	  om	  det	  var	  någonting	  som	  
sprack	  eller	  hände	  längs	  vägen,	  men	  då	  är	  alla	  med	  på	  det	  från	  början.	  	  

Formulera	  i	  en	  mening	  vad	  du	  tycker	  är	  viktigast	  att	  tänka	  på	  då	  ni	  jobbar	  
med	  agila	  metoder	  i	  era	  projekt?	  	  	  
	  
Om	  det	  är	  externt	  så	  är	  det	  viktigaste	  att	  alla	  förstår	  hur	  man	  kommer	  jobba	  och	  vad	  
resultatet	  kommer	  att	  bli.	  Intern	  är	  det	  viktigaste,	  förutom	  samma	  sak	  då	  som	  
externt,	  är	  det	  viktigaste	  att	  det	  inte	  blir	  ett	  sätt	  att	  skjuta	  fram	  problemen	  genom	  
att	  säga	  att	  vi	  tar	  det	  här	  i	  backloggen.	  

Kan	  du	  beskriva	  fördelarna	  med	  att	  ni	  arbetar	  agilt?	  
	  
Det	  som	  jag	  sa	  tidigare	  är	  att	  man	  kan	  få	  kunden	  att	  bli	  väldigt	  involverad	  i	  projektet	  
och	  det	  blir	  mycket	  mer	  förståeligt	  för	  dom	  i	  processen.	  Det	  kan	  vara	  väldigt	  svårt	  
för	  en	  ovan	  köpare	  att	  förstå	  varför	  man	  ska	  lägga	  ett	  visst	  antal	  timmar	  på	  att	  göra	  
en	  mobilanpassning	  till	  exempel.	  Men	  om	  man	  bryter	  ner	  alla	  dom	  här	  timmarna	  i	  
mycket	  mindre	  delar	  och	  att	  dom	  är	  med	  i	  processen	  och	  testar	  längs	  vägen	  och	  
faktiskt	  ser	  resultatet,	  skapas	  det	  större	  förståelse.	  

Kan	  du	  beskriva	  nackdelarna	  med	  att	  ni	  arbetar	  med	  agila	  projektformer?	  

Det	  är	  också	  lätt	  och	  farligt	  att	  bli	  för	  bekväm	  i	  sin	  projektmodell,	  där	  risken	  att	  man	  
är	  i	  tron	  att	  man	  i	  varje	  sprint	  bockar	  av	  moment	  och	  har	  koll	  och	  kontroll	  över	  allt	  
som	  ska	  genomföras.	  Detta	  skedde	  ganska	  nyligen	  i	  ett	  projekt	  där	  problemen	  
uppstod	  i	  lanseringsfasen,	  trots	  dagliga	  möten	  och	  återkoppling	  om	  att	  allt	  är	  
genomfört.	  	  
	  
Har	  du	  några	  frågor	  eller	  är	  det	  något	  du	  skulle	  vilja	  tillägga?	  
	  
Nej,	  jag	  tror	  inte	  det.	  	  
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Bilaga	  3	  -‐	  Intervju	  R3	  
Utförd	  30/4-‐2015	  09:00	  
	  
Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  din	  roll	  i	  företaget	  och	  hur	  länge	  du	  har	  jobbat	  för	  
byrån?	  

Jag	  är	  projektledare	  här	  på	  byrån	  och	  leder	  då	  dels	  den	  strategiska	  utvecklingen	  av	  
kunder,	  men	  också	  operativa	  kundprojekt	  och	  samtidigt	  är	  jag	  byråchef	  där	  jag	  
jobbar	  med	  strukturen	  av	  företaget	  tillsammans	  med	  HR-‐frågor.	  Det	  är	  en	  delad	  roll	  
med	  dels	  aktiv	  projektledning	  och	  även	  då	  strukturellt	  arbete	  inom	  företaget.	  	  
	  
Jag	  har	  varit	  på	  byrån	  sedan	  2008	  och	  i	  och	  med	  att	  vi	  har	  växt	  stadigt	  under	  den	  
tiden	  har	  jag	  insett	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  hitta	  strukturella	  lösningar	  som	  gör	  att	  vi	  
kan	  vara	  så	  effektiva	  som	  möjligt.	  	  

Varför	  arbetar	  ni	  på	  byrån	  med	  just	  agil	  projektledning?	  
	  
Jag	  skulle	  säga	  att	  agila	  metoder	  kan	  betyda	  väldigt	  mycket	  och	  det	  finns	  en	  viss	  
begreppsförvirring	  gällande	  ett	  agilt	  arbetssätt	  är	  då	  det	  finns	  ett	  brett	  spektrum	  av	  
just	  agila	  arbetssätt.	  Vi	  har	  alltid	  tyckt	  att	  det	  har	  varit	  intressant	  med	  modeller	  och	  
sättet	  att	  arbeta	  som	  är	  flexibla	  och	  som	  är	  öppna	  för	  hur	  projektet	  ser	  ut	  och	  hur	  de	  
personerna	  i	  projekten	  fungerar,	  istället	  att	  man	  försöker	  sätta	  in	  människor	  och	  
projekt	  i	  en	  viss	  projektmall.	  	  Vi	  jobbar	  i	  digitala	  projekt	  där	  man	  oftast	  ligger	  i	  
framkant	  och	  där	  finns	  det	  ingen	  riktigt	  mall,	  utan	  därför	  behöver	  man	  hitta	  sätt	  att	  
arbeta	  effektivt	  och	  där	  är	  agila	  metoder	  en	  intressant	  del	  av	  det.	  Vi	  är	  ju	  inte	  
renläriga	  i	  vårt	  sätt	  att	  arbeta	  med	  agila	  metoder,	  men	  med	  vår	  erfarenhet	  i	  ryggen	  
kan	  vi	  försöka	  ta	  ut	  dom	  delarna	  som	  fungerar	  bra	  för	  oss.	  	  

Vad	  har	  resultatet	  blivit	  av	  att	  ni	  har	  infört	  agila	  metoder?	  
	  
Jag	  skulle	  säga	  att	  en	  av	  de	  viktiga	  delarna	  är	  att	  dom	  som	  jobbar	  operativt	  i	  
projekten	  får	  en	  känsla	  av	  större	  ägandeskap,	  att	  man	  vet	  tydligare	  vad	  som	  ska	  
göras.	  Genom	  att	  man	  bryter	  ner	  en	  utmaning	  i	  mindre	  delar,	  blir	  det	  ännu	  tydligare	  
vad	  respektive	  person	  ska	  göra	  och	  att	  man	  har	  möjligheten	  att	  vara	  flexibel	  och	  
kreativ	  i	  sin	  roll.	  I	  och	  med	  det	  så	  skapas	  det	  utrymme	  för	  personer	  att	  växa	  och	  få	  
en	  tydligare	  målbild	  av	  sitt	  eget	  arbete	  i	  projektet.	  Det	  är	  också	  väldigt	  positivt	  när	  
det	  finns	  utrymme	  att	  lära	  sig	  inom	  projektet	  och	  det	  är	  där	  också	  väldigt	  värdefullt	  
hur	  vi	  fort	  kan	  komma	  till	  idéer	  och	  prototyper,	  för	  att	  kunna	  testa	  saker	  och	  ting	  
snabbare.	  Vilket	  i	  sig	  gör	  att	  man	  har	  möjlighet	  att	  testa	  sina	  idéer	  tidigare	  i	  
projektet	  för	  att	  kunna	  förbättra	  vissa	  delar	  under	  projektets	  gång,	  istället	  för	  att	  
upptäcka	  de	  eventuella	  problemen	  i	  slutfasen	  av	  ett	  projekt.	  Detta	  gör	  att	  man	  
lättare	  och	  snabbare	  kan	  lära	  sig	  av	  sina	  misstag.	  

Beskriv	  vilken	  form	  av	  agila	  metoder	  som	  ni	  arbetar	  med.	  
	  
Vi	  har	  försökt	  att	  hitta	  en	  modell	  där	  vi	  arbetar	  med	  Scrum	  internt,	  eller	  åtminstone	  
försökt	  hitta	  ett	  tydligt	  sätt	  att	  arbeta	  för	  att	  kunna	  bryta	  ner	  stora	  projekt	  och	  göra	  
dessa	  tydligt	  hanterbara	  och	  visualisera	  målbilden	  för	  alla	  som	  är	  involverade.	  Inom	  
organisationen	  tycker	  vi	  att	  det	  fungerar	  bra	  med	  det	  arbetssättet	  som	  vi	  har	  idag,	  vi	  
är	  också	  tydliga	  med	  att	  projekt	  som	  ska	  pågå	  i	  ett	  halvår	  lätt	  kan	  kännas	  
omfattande	  och	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  veta	  vad	  man	  ska	  ta	  sig	  an.	  Hur	  kan	  man	  mäta,	  
eller	  förstå	  hur	  projektet	  fortlöper?	  Når	  vi	  våra	  mål?	  Är	  vi	  enligt	  tidsplan?	  För	  att	  
enklare	  förstå	  dessa	  delar	  är	  det	  jättebra	  att	  arbeta	  med	  sprintar	  som	  man	  gör	  i	  agil	  



 34 

projektledning	  och	  man	  har	  därför	  bättre	  koll	  på	  hur	  man	  ska	  leverera	  det	  man	  ska	  
och	  att	  man	  håller	  tempot.	  Man	  gör	  det	  också	  mer	  greppbart	  för	  alla	  involverade,	  
man	  kan	  enkelt	  gå	  igenom	  vad	  som	  har	  dykt	  upp,	  både	  lösningar,	  problem	  och	  
utmaningar.	  På	  så	  sätt	  är	  det	  ett	  väldigt	  bra	  verktyg,	  men	  det	  finns	  ju	  såklart	  
utmaningar	  med	  det	  agila	  arbetssättet	  också.	  	  

Det	  är	  även	  intressant	  hur	  man	  arbetar	  mot	  kunden,	  hur	  förklarar	  man	  projektflödet	  
så	  att	  kunden	  ska	  förstå?	  Det	  är	  där	  viktigt	  att	  hitta	  en	  förklaringsmodell	  hur	  vårat	  
arbetssätt	  går	  till	  för	  kunden	  för	  bästa	  sätt,	  och	  det	  är	  även	  där	  hybridmodellen	  
kommer	  fram	  lite.	  

Formulera	  i	  en	  mening	  vad	  du	  tycker	  är	  viktigast	  att	  tänka	  på	  då	  ni	  jobbar	  
med	  agila	  metoder	  i	  era	  projekt?	  	  	  
	  
Det	  är	  viktigt	  med	  en	  tydlighet	  internt	  vad	  projektet	  innebär.	  Vad	  är	  det	  vi	  vill	  
åstadkomma	  genom	  det	  här?	  Varför	  gör	  vi	  såhär?	  Men	  det	  är	  även	  viktigt	  med	  
tydlighet	  externt	  mot	  kunden.	  Vad	  finns	  det	  för	  vinster	  med	  att	  arbeta	  såhär?	  Varför	  
gör	  vi	  det	  här	  på	  byrån	  och	  varför	  ser	  vi	  att	  vi	  kan	  åstadkomma	  med	  agila	  metoder	  
som	  vi	  inte	  kan	  åstadkomma	  med	  linjära	  och	  traditionella	  metoder?	  	  
	  
Men	  med	  ett	  ord	  så	  skulle	  jag	  säga;	  tydlighet.	  Tydlighet	  både	  internt	  och	  externt.	  	  

Kan	  du	  beskriva	  fördelarna	  med	  att	  ni	  arbetar	  agilt?	  
	  
Det	  viktigaste	  resultatet	  är	  individens	  möjlighet	  att	  kunna	  påverka	  i	  projekten	  och	  
även	  att	  lära	  sig	  saker	  snabbt	  och	  lära	  sig	  när	  man	  ska	  ”Kill	  your	  darlings”	  i	  ett	  
tidigare	  skede	  än	  vad	  man	  skulle	  ha	  gjort	  annars.	  
	  
Det	  agila	  synsättet	  tvingar	  en	  också	  att	  se	  på	  projektet	  utifrån	  med	  en	  annan	  anblick	  
och	  hur	  man	  själv	  ser	  på	  projektstyrning.	  Vilket	  gör	  att	  man	  får	  ta	  ett	  steg	  tillbaka	  
och	  få	  perspektiv	  även	  på	  sitt	  eget	  ledarskap.	  Men	  det	  viktigaste	  är	  nog	  att	  man	  
arbetar	  med	  iterationer	  och	  att	  man	  genom	  detta	  kan	  lära	  sig	  löpande	  under	  
projektet	  och	  att	  man	  kan	  vara	  flexibel	  under	  projektets	  gång.	  	  
	  

Kan	  du	  beskriva	  nackdelarna	  med	  att	  ni	  arbetar	  med	  agila	  projektformer?	  
	  
Det	  finns	  pedagogiska	  utmaningar	  att	  förklara	  arbetsflödet	  för	  kunder	  som	  kanske	  
inte	  är	  så	  insatta	  i	  agila	  metoder,	  om	  kunden	  inte	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  agil	  
projektledning	  tidigare	  kan	  det	  lätt	  uppfattas	  som	  osäkert	  och	  lite	  luddigt	  arbetssätt.	  
Vad,	  när	  och	  hur	  kommer	  det	  här	  se	  ut	  som	  vi	  ska	  leverera?	  Där	  uppstår	  det	  återigen	  
ett	  behov	  av	  en	  hybridmodell	  där	  vi	  påvisar	  en	  tydlighet	  på	  vad	  det	  är	  som	  ska	  
levereras,	  men	  att	  man	  även	  kan	  vara	  flexibel	  inom	  vissa	  ramar.	  Det	  finns	  alltid	  en	  
viktig	  fråga	  i	  och	  med	  att	  man	  arbetar	  med	  agila	  metoder,	  och	  det	  är	  vad	  som	  ska	  
nedprioriteras?	  Det	  är	  återigen	  där	  hybridmodellen	  faller	  in	  som	  vi	  använder	  oss	  av.	  
Det	  är	  extra	  viktigt	  att	  vi	  förklarar	  och	  förtydligar	  mot	  kunden	  vad	  som	  är	  
slutleveransen	  och	  att	  kunden	  inte	  upplever	  det	  som	  ett	  rörligt	  dokument.	  Det	  är	  
även	  det	  som	  är	  den	  största	  utmaningen	  att	  jobba	  med	  agila	  metoder	  inom	  
konsultverksamheter.	  	  
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Bilaga	  4	  -‐	  Intervju	  R4	  
Utförd	  4/5-‐2015	  14:15	  
	  
Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  din	  roll	  i	  företaget	  och	  hur	  länge	  du	  har	  jobbat	  för	  
byrån?	  
	  
Jag	  är	  webbutvecklare	  och	  har	  varit	  här	  i	  tre	  år.	  	  Men	  jag	  var	  här	  innan	  också	  som	  
praktikant	  i	  ett	  halvår	  innan	  jag	  blev	  anställd.	  	  

Varför	  arbetar	  ni	  på	  byrån	  med	  just	  agil	  projektledning?	  
	  
Gör	  vi	  det?	  Jag	  upplever	  inte	  att	  vi	  arbetar	  agilt	  på	  något	  sätt,	  det	  kanske	  är	  något	  
som	  mer	  har	  kommit	  upp	  nu	  på	  senare	  tid.	  Jag	  har	  ju	  inte	  varit	  involverad	  i	  dom	  
faserna	  innan	  utveckling.	  Men	  jag	  vet	  att	  dom	  har	  arbetat	  lite	  agilt	  med	  två	  olika	  
projekt,	  men	  inte	  vad	  jag	  vet	  mer	  än	  dom	  två.	  	  
	  
Agilt	  för	  mig	  är	  när	  man	  arbetar	  med	  till	  exempel	  Scrum,	  där	  sätter	  man	  upp	  
sprintar	  med	  delmål	  också	  levererar	  man	  det	  man	  kan	  och	  här	  på	  byrån	  har	  alla	  
projekt	  varit	  super	  linjära,	  i	  alla	  fall	  de	  projekt	  som	  jag	  har	  jobbat	  med	  och	  speciellt	  i	  
min	  roll	  som	  utvecklare.	  När	  jag	  påbörjar	  min	  del	  i	  ett	  projekt	  så	  levererar	  jag	  bara	  
min	  del	  mot	  en	  deadline	  och	  då	  är	  det	  väldigt	  linjärt,	  så	  för	  min	  del	  har	  det	  inte	  varit	  
någon	  agil	  process	  och	  det	  är	  nog	  kanske	  svårt	  att	  få	  in	  ett	  agil	  arbetssätt	  under	  min	  
del	  av	  sprinten	  på	  ett	  effektivt	  sätt.	  Men	  jag	  vet	  dock	  att	  det	  har	  arbetats	  en	  del	  agilt	  i	  
ett	  projekt	  som	  just	  avslutades,	  men	  jag	  har	  som	  sagt	  inte	  varit	  delaktig	  i	  det	  
projektet.	  	  

Vad	  har	  resultatet	  blivit	  av	  att	  ni	  har	  infört	  agila	  metoder?	  
	  
I	  de	  momenten	  som	  jag	  är	  delaktig	  i	  så	  upplever	  inte	  jag	  att	  vi	  arbetar	  agilt,	  men	  det	  
kanske	  arbetas	  agilt	  i	  de	  faserna	  innan	  själva	  utvecklings-‐delen.	  Men	  jag	  skulle	  gärna	  
jobba	  mer	  agilt,	  det	  låter	  jättebra	  från	  mitt	  perspektiv	  om	  jag	  skulle	  kunna	  göra	  det	  
jag	  hinner	  i	  en	  sprint	  och	  sedan	  ha	  möjlighet	  att	  skjuta	  upp	  det	  som	  inte	  blir	  gjort	  till	  
nästa	  sprint.	  Det	  skulle	  även	  vara	  bra	  för	  att	  kunden	  skulle	  bli	  mer	  medveten	  om	  hur	  
mycket	  tid	  en	  förändring	  innebär	  rent	  tidsmässigt.	  Det	  skulle	  per	  automatik	  också	  
innebära	  att	  jag	  skulle	  slippa	  jobba	  så	  mycket	  övertid.	  	  

Beskriv	  vilken	  form	  av	  agil	  metoder	  som	  ni	  arbetar	  med.	  
	  
När	  jag	  tänker	  på	  agila	  arbetsformer	  tänker	  jag	  att	  det	  är	  mer	  komplext	  än	  det	  sättet	  
vi	  jobbar	  på	  idag,	  jag	  tänker	  mer	  på	  specifika	  metoder	  att	  arbeta	  efter.	  Att	  man	  
använder	  ett	  verktyg	  som	  man	  arbetar	  efter.	  Men	  jag	  som	  utvecklare	  jobbar	  ofta	  
snabba	  och	  korta	  deadlines	  och	  hinner	  ofta	  inte	  sätta	  in	  mig	  i	  projektet	  gällande	  
tidigare	  iterationer.	  	  
	  

Formulera	  i	  en	  mening	  vad	  du	  tycker	  är	  viktigast	  att	  tänka	  på	  då	  ni	  jobbar	  
med	  agila	  metoder	  i	  era	  projekt?	  	  	  
	  

Kan	  du	  beskriva	  fördelarna	  med	  att	  ni	  arbetar	  agilt?	  

Jag	  har	  inte	  jobbat	  agilt	  i	  praktiken	  men	  en	  av	  fördelarna	  är	  att	  man	  isolerar	  
sprintarna	  så	  att	  det	  ska	  vara	  lättare	  att	  vara	  mer	  föränderligt,	  men	  jag	  vet	  inte	  hur	  
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det	  skulle	  fungera	  i	  praktiken.	  Men	  som	  sagt	  så	  skulle	  det	  också	  innebär	  mindre	  
övertid	  om	  man	  skulle	  kunna	  skjuta	  på	  deadline	  i	  och	  med	  hinder	  eller	  liknande	  som	  
kan	  uppkomma	  under	  projektets	  gång.	  Jag	  tror	  också	  att	  om	  vi	  skulle	  jobba	  mer	  agilt	  
så	  skulle	  det	  bli	  lättare	  för	  alla	  att	  veta	  samt	  hålla	  koll	  på	  vad	  respektive	  
projektmedlem	  gör	  i	  projektet	  och	  att	  linjerna	  mellan	  olika	  konceptfaser	  skulle	  gå	  in	  
lite	  mer	  i	  varandra.	  Även	  jag	  som	  utvecklare	  skulle	  kunna	  ha	  mer	  möjlighet	  att	  sitta	  
med	  redan	  i	  koncept	  och	  design-‐fasen	  och	  jag	  tror	  att	  det	  skulle	  vara	  lärorikt	  för	  alla	  
i	  projektet.	  	  
	  
Om	  man	  har	  fler	  utvecklare	  i	  ett	  projekt	  samtidigt,	  har	  man	  möjlighet	  att	  hoppa	  in	  
och	  hjälpa	  till	  i	  andra	  projekt	  om	  det	  blir	  kris.	  Så	  att	  man	  inte	  blir	  kvar	  som	  ensam	  
utvecklare	  i	  sitt	  eget	  projekt	  och	  samtidigt	  ska	  hjälpa	  till	  i	  ett	  annat,	  vilket	  skulle	  
innebära	  att	  båda	  faller	  efter	  i	  deadline.	  	  

Kan	  du	  beskriva	  nackdelarna	  med	  att	  ni	  arbetar	  med	  agila	  projektformer?	  
	  
Min	  uppfattning	  av	  en	  agil	  projektmetod	  är	  att	  man	  sätter	  upp	  sprintar	  och	  det	  man	  
inte	  hinner	  i	  en	  sprint	  skjuter	  man	  över	  till	  nästa	  sprint	  istället,	  det	  skulle	  kunna	  
vara	  en	  risk	  då	  förmodligen	  inte	  kunden	  skulle	  godkänna	  detta.	  Det	  finns	  även	  en	  
viss	  problematik	  hur	  man	  pitchar	  in	  detta	  till	  en	  kund.	  Oftast	  har	  varken	  jag	  eller	  
projektgruppen	  tid	  eller	  möjlighet	  att	  reflektera	  över	  vad	  vi	  skulle	  kunna	  ha	  gjort	  
bättre	  eller	  vad	  som	  vi	  faktiskt	  gjorde	  bra.	  	  
	  

Har	  du	  några	  frågor	  eller	  är	  det	  något	  du	  skulle	  vilja	  tillägga?	  
	  
Nej	  inte	  vad	  jag	  kan	  komma	  på	  just	  nu..	  
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Bilaga	  5	  -‐	  Intervju	  R5	  
Utförd	  11/5-‐2015	  10:00	  

- Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  din	  roll	  i	  företaget	  och	  hur	  länge	  du	  har	  jobbat	  för	  
byrån?	  
	  
Jag	  är	  designer	  och	  har	  varit	  det	  sedan	  jag	  började	  för	  cirka	  sex	  år	  sedan.	  Jag	  gör	  allt	  
från	  att	  ha	  ansvar	  för	  produktion	  i	  större	  projekt	  och	  är	  det	  minder	  projekt	  så	  
kanske	  jag	  leder	  designfasen,	  så	  det	  beror	  lite	  på.	  Jag	  brukar	  göra	  allt	  från	  
wireframes	  till	  konceptfas,	  till	  slutgiltiga	  designen.	  Oftast	  beror	  det	  på	  vad	  jag	  är	  
inblandad	  i	  för	  typ	  av	  projekt	  men	  oftast	  är	  jag	  inblandad	  i	  alla	  faser,	  men	  ju	  mer	  vi	  
rekryterar	  här	  på	  byrån	  blir	  jag	  mindre	  involverad	  just	  på	  grund	  av	  att	  dom	  flesta	  
får	  sina	  specifika	  kompetensområden	  och	  allas	  roller	  snävas	  in.	  	  
	  

- Varför	  arbetar	  ni	  på	  byrån	  med	  just	  agil	  projektledning?	  
	  
Jag	  har	  ju	  inte	  helt	  koll	  på	  strukturen	  eller	  hur	  tankarna	  går	  kring	  projektledningen	  
här,	  om	  det	  är	  någon	  speciell	  strategi	  eller	  så	  egentligen.	  Det	  är	  nog	  ingenting	  som	  
jag	  har	  tänkt	  på	  sådär	  jättemycket	  och	  vad	  det	  innebär	  för	  oss.	  	  
	  

- Vad	  har	  resultatet	  blivit	  av	  att	  ni	  har	  infört	  agila	  metoder?	  
	  
Är	  det	  någon	  strategi	  som	  vi	  har	  infört	  på	  senaste	  tid	  att	  vi	  ska	  jobba	  agilt?	  	  
För	  just	  strukturen	  och	  just	  agila	  termer	  är	  nog	  ingenting	  som	  jag	  har	  koll	  på.	  Så	  en	  
projektledarnivå	  så	  vet	  jag	  nog	  inte	  exakt	  koll	  på	  vad	  det	  innebär	  och	  betyder.	  Men	  
för	  mig	  betyder	  det	  att	  man	  jobbar	  för	  att	  man	  i	  ett	  projekt	  ska	  kunna	  ta	  ett	  steg	  
tillbaka,	  någon	  annan	  ska	  kunna	  kliva	  in	  och	  fortsätta.	  Man	  ska	  jobba	  modulärt,	  att	  
det	  ska	  vara	  enkelt	  att	  överblicka,	  det	  är	  nog	  min	  bild	  av	  det.	  
	  

- Beskriv	  vilken	  form	  av	  agil	  metoder	  som	  ni	  arbetar	  med.	  
	  
Det	  som	  jag	  upplever	  har	  någon	  slags	  agil	  koppling	  är	  just	  att	  vi	  börjar	  testa	  ganska	  
tidigt	  och	  att	  man	  sitter	  utvecklare	  och	  designers	  tillsammans	  och	  testar	  för	  att	  
sedan	  utvärdera	  det.	  Då	  kan	  man	  se	  om	  det	  är	  något	  som	  man	  ska	  tänka	  om	  på,	  nu	  i	  
ett	  projekt	  till	  exempel	  så	  hade	  vi	  först	  en	  fas	  där	  jag,	  en	  utvecklare	  och	  designer	  
funderade	  över	  olika	  lösningar	  för	  navigering	  där	  vi	  testade	  våra	  idéer	  och	  sedan	  
fick	  tänka	  om,	  för	  att	  sedan	  fortsätta	  testa.	  Som	  jag	  sa	  i	  början	  så	  tror	  jag	  att	  det	  är	  
bra	  att	  vi	  kan	  jobba	  parallellt	  med	  hela	  teamet	  på	  varsina	  håll,	  samtidigt	  som	  vi	  
försöker	  hitta	  lösningar	  för	  projekten.	  Förut	  var	  det	  mer	  så	  att	  jag	  kunde	  ha	  funderat	  
på	  en	  lösning	  som	  jag	  har	  tagit	  vidare	  och	  jobbat	  på	  och	  sedan	  så	  märkte	  vi	  i	  
slutfasen	  att	  det	  här	  blir	  jättekrångligt	  i	  programmeringen.	  Det	  vi	  gör	  nu	  och	  det	  vi	  
gör	  bättre	  det	  är	  att	  vi	  jobbar	  tillsammans	  från	  början	  och	  att	  vi	  gör	  olika	  tester	  och	  
brainstorms	  tillsammans	  för	  att	  säkerställa	  att	  det	  blir	  ett	  bra	  slutresultat.	  Så	  att	  
man	  inte	  står	  där	  i	  slutet	  och	  har	  planerat	  för	  något	  som	  inte	  funkar,	  av	  att	  vi	  har	  
testat	  det	  innan	  och	  tillsammans	  med	  alla	  i	  projektet.	  	  
	  

- Formulera	  i	  en	  mening	  vad	  du	  tycker	  är	  viktigast	  att	  tänka	  på	  då	  ni	  jobbar	  
med	  agila	  metoder	  i	  era	  projekt?	  	  	  
	  
Det	  är	  väl	  just	  det,	  vilket	  säkert	  är	  själva	  grundtanken	  också.	  Det	  är	  att	  alla	  får	  tid	  att	  
testa	  det	  vi	  har	  tagit	  fram	  inom	  just	  sin	  kompetens,	  utefter	  sina	  kunskaper.	  Så	  att	  
inte	  någon	  sticker	  iväg	  och	  någon	  tar	  beslut	  om	  någonting	  som	  någon	  annan	  borde	  
ha	  varit	  inblandad	  i.	  Men	  det	  viktigaste	  är	  att	  ta	  tillvara	  på	  allas	  kompetenser	  inom	  
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varje	  fas,	  för	  att	  kunna	  säkerställa	  kvalitén	  på	  något	  sätt.	  	  
	  

- Kan	  du	  beskriva	  fördelarna	  med	  att	  ni	  arbetar	  agilt?	  
	  
Fördelarna	  är	  ju	  att	  det	  oftast	  fungerar	  i	  slutändan,	  att	  det	  inte	  blir	  saker	  som	  vi	  får	  
stryka	  för	  att	  det	  blir	  för	  dyrt	  eller	  att	  det	  blir	  för	  tung	  process	  eller	  för	  krävande,	  så	  
en	  av	  fördelarna	  blir	  en	  kvalitetssäkrare	  produkt	  från	  första	  början.	  	  
	  

- Kan	  du	  beskriva	  nackdelarna	  med	  att	  ni	  arbetar	  med	  agila	  projektformer?	  
	  
Nackdelarna	  är	  väl	  att	  det	  tar	  längre	  tid,	  eftersom	  det	  går	  ut	  på	  att	  testa	  och	  
säkerställa	  i	  varje	  fas	  och	  det	  tar	  ju	  längre	  tid	  än	  om	  en	  person	  kör	  på	  och	  planerar	  
själv.	  Att	  man	  jobbar	  linjärt	  går	  nog	  fortare	  att	  få	  fram	  en	  färdig	  produkt,	  men	  det	  
kan	  vara	  lika	  bra	  men	  troligtvis	  är	  det	  nog	  inte	  det.	  Då	  är	  det	  ju	  ingen	  nackdel	  längre	  
att	  det	  tog	  längre	  tid	  att	  jobba	  agilt	  och	  att	  kunna	  göra	  om	  saker	  under	  projektets	  
gång.	  Det	  har	  vi	  ju	  till	  exempel	  också	  gjort	  förut,	  att	  vi	  har	  fått	  göra	  om	  saker	  för	  att	  
vi	  har	  jobbat	  mer	  linjärt	  och	  då	  har	  det	  i	  slutändan	  ändå	  tagit	  längre	  tid.	  Så	  det	  är	  
helt	  klart	  att	  det	  i	  små	  projekt	  blir	  dyrare	  och	  att	  det	  tar	  längre	  tid,	  och	  därför	  
kanske	  vi	  inte	  kan	  jobba	  så	  agilt	  utan	  att	  man	  i	  dom	  projekten	  bara	  får	  köra	  på.	  
Sedan	  så	  vet	  jag	  inte	  om	  det	  finns	  några	  direkta	  nackdelar	  i	  stora	  projekt	  sådär	  där	  
det	  finns	  tid.	  	  
	  

- Har	  du	  några	  frågor	  eller	  är	  det	  något	  du	  skulle	  vilja	  tillägga?	  
	  
Det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  få	  veta	  hur	  projektledarna	  tänker	  från	  deras	  
perspektiv.	  För	  jag	  tänker	  ju	  bara	  nu	  på	  hur	  jag	  jobbar,	  och	  att	  jag	  brukar	  gå	  till	  en	  
kollega	  för	  att	  se	  hur	  han	  jobbar.	  Det	  är	  oftast	  så	  jag	  upplever	  att	  det	  funkar.	  Medan	  
projektledarna	  oftast	  styr	  ihop	  möten,	  workshops,	  och	  tar	  beslut	  kring	  vad	  vi	  
kommer	  fram	  till.	  Jag	  ser	  inte	  att	  det	  är	  så	  styrt	  projektledar-‐mässigt	  utan	  mer	  att	  
det	  finns	  en	  önskan	  att	  projektledaren	  pushar	  mer	  i	  en	  viss	  riktning	  att	  allting	  ska	  bli	  
gjort.	  Men	  det	  kan	  ju	  räcka!	  	  

- 	  
Men	  det	  skulle	  även	  vara	  intressant	  att	  prata	  med	  projektledarna	  om	  struktur	  i	  ett	  
projekt	  och	  hur	  dom	  önskar	  att	  det	  såg	  ut	  och	  även	  efteråt	  om	  dom	  tycker	  att	  det	  
gick	  helt	  enligt	  plan.	  Ungefär	  som	  en	  fast	  projektplan.	  Det	  känns	  ofta	  som	  om	  att	  vi	  
kanske	  frångår	  sånna	  strukturer	  och	  att	  vi	  mer	  lite	  hipp	  som	  happ,	  även	  fast	  det	  
funkar	  också	  så	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  se	  lite	  mer	  kring	  hur	  och	  utefter	  vilken	  
metod	  vi	  jobbar.	  	  
	  
Även	  om	  vi	  jobbar	  tillsammans	  så	  finns	  det	  ingen	  riktig	  struktur	  hur	  vi	  ska	  jobba,	  
utan	  det	  sker	  liksom	  bara.	  	  	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


