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Summary:	  In	  the	  past	  years	  several	  companies	  have	  reached	  great	  success	  by	  
transcending	  to	  an	  agile	  way	  to	  work.	  The	  agile	  methods	  were	  developed	  as	  an	  opposite	  
reaction	  to	  a	  more	  static	  project	  management	  and	  the	  agile	  spokesmen	  claim	  that	  better	  
results	  can	  be	  reached	  through	  more	  mobile	  methods.	  	  
Even	  though	  the	  agile	  methods	  mainly	  have	  been	  used	  in	  software	  development	  it	  has	  
been	  discovered	  that	  it	  can	  be	  useful	  in	  several	  businesses,	  not	  least	  in	  marketing	  teams	  
and	  content	  agencies.	  	  
	  
The	  following	  thesis	  contains	  a	  study	  in	  agile	  project	  management	  at	  a	  content	  agency.	  
Today	  the	  agency	  practices	  the	  agile	  methods	  in	  one	  of	  their	  projects	  but	  wishes	  to	  
implement	  it	  in	  several	  projects.	  The	  study	  aims	  to	  answer	  what	  advantages	  and	  
disadvantages	  the	  agile	  methods	  bring	  to	  a	  content	  agency,	  and	  give	  suggestions	  on	  
which	  agile	  methods	  the	  agency	  could	  implement.	  Further	  suggestions	  will	  be	  given	  on	  
what	  web	  based	  project	  tools	  the	  agency	  can	  use	  to	  ease	  their	  daily	  work	  with	  agile	  
project	  management.	  	  
	  
The	  thesis	  has	  a	  qualitative	  approach	  and	  14	  semi-‐structured	  interviews	  have	  been	  
conducted	  on	  the	  agencies	  employees.	  Further	  participating	  observations	  has	  been	  
carried	  through	  and	  literature	  studies	  consisting	  relevant	  former	  studies	  have	  been	  
collected.	  	  
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Sammanfattning	  	  
	  
På	  senare	  år	  har	  flertalet	  företag	  nått	  enorma	  framgångar	  genom	  att	  övergå	  till	  det	  agila	  
arbetssättet.	  Företaget	  Yahoo	  har	  exempelvis	  ökat	  sin	  produktivitet	  med	  34	  procent	  
genom	  att	  förändra	  sitt	  arbetssätt.	  De	  agila	  metoderna	  utvecklades	  som	  en	  motreaktion	  
mot	  den	  mer	  statiska	  projektledningen,	  och	  förespråkarna	  hävdar	  att	  bättre	  resultat	  kan	  
uppnås	  genom	  mer	  lättrörliga	  metoder.	  De	  agila	  förespråkarna	  menar	  att	  man	  genom	  
självorganiserande	  team,	  mindre	  dokumentation,	  flexiblare	  kravspecifikation	  och	  
iterativa	  metoder	  kan	  uppnå	  en	  bättre	  slutprodukt	  som	  i	  större	  utsträckning	  möter	  
marknaden	  och	  kundens	  behov.	  Även	  om	  de	  agila	  metoderna	  främst	  använts	  inom	  IT	  
och	  mjukvaru	  branschen	  tidigare	  har	  man	  på	  senare	  år	  insett	  att	  det	  kan	  vara	  
användbart	  inom	  en	  mängd	  olika	  branscher.	  Inte	  minst	  inom	  marknadsförings	  team	  och	  
content	  byråer	  vid	  utvecklingen	  av	  innehåll	  och	  för	  att	  skapa	  mervärde	  till	  kunden.	  
	  
I	  följande	  rapport	  har	  studie	  kring	  det	  agila	  arbetssättet	  genomförts	  på	  en	  content	  byrå.	  
Byrån	  bedriver	  i	  dagsläget	  ett	  agilt	  projekt	  men	  har	  önskemål	  om	  att	  införa	  det	  agila	  
tankesättet	  i	  fler	  projekt.	  Uppsatsen	  ämnar	  svara	  på	  vilka	  problem	  och	  möjligheter	  det	  
agila	  arbetssättet	  medför	  till	  content	  byråer,	  samt	  ge	  förslag	  på	  agila	  metoder	  som	  kan	  
implementeras	  på	  den	  aktuella	  byrån.	  Vidare	  kommer	  förslag	  på	  projektverktyg	  som	  
kan	  underlätta	  byråns	  agila	  arbete	  ges.	  	  
	  
Den	  teoretiska	  referensramen	  är	  uppbyggd	  kring	  relevant	  litteratur	  och	  artiklar	  som	  
berör	  traditionell	  projektledning,	  agil	  projektledning	  och	  projektverktyg.	  Resultatet	  
består	  utav	  en	  kvalitativ	  ansats,	  där	  semistrukturerade	  intervjuer	  och	  ostrukturerade	  
deltagande	  observationer	  har	  genomförda	  på	  byrån.	  De	  semistrukturerade	  intervjuerna	  
har	  utförts	  med	  hjälp	  av	  sju	  respondenter	  vid	  två	  olika	  tillfällen.	  Den	  teoretiska	  
referensramen	  har	  sedan	  i	  samverkan	  med	  de	  empiriska	  studierna	  legat	  till	  grund	  för	  
uppsatsens	  resultat	  och	  analys,	  och	  slutsatser	  har	  dragits	  därefter.	  	  
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1.	  Inledning	  	  
Nedan	  följer	  en	  inledande	  text	  som	  beskriver	  vad	  uppsatsen	  kommer	  behandla.	  
Inledningsvis	  finns	  en	  bakgrund	  och	  en	  kort	  beskrivning	  om	  agil	  projektledning	  som	  sedan	  
smalnar	  av	  för	  att	  slutligen	  presentera	  problematiken	  och	  motivera	  varför	  denna	  studie	  
behövs.	  I	  följande	  del	  presenteras	  även	  rapportens	  syfte	  och	  mål	  samt	  vilka	  avgränsningar	  
som	  ska	  göras.	  
	  	  
Det	  agila	  arbetssättet	  har	  sin	  grund	  i	  tankesättet	  lean-production	  och	  kan	  härledas	  enda	  
tillbaka	  till	  50-‐talet	  och	  Toyota.	  Toyota	  utvecklade	  efter	  andra	  världskriget	  en	  
effektivare	  och	  billigare	  lösning	  för	  att	  kunna	  konkurrera	  med	  resten	  av	  världen.	  Målet	  
var	  att	  få	  ut	  så	  mycket	  som	  möjligt	  med	  så	  små	  resurser	  som	  möjligt.	  Centrala	  
värderingar	  i	  lean	  är:	  	  
	  

• Eliminera	  slöseri	  
• Leverera	  snabbt	  
• Respektera	  människor	  	  
• Fokusera	  på	  lärande.	  (Agila	  manifestet)	  	  

	  
De	  agila	  arbetsmetoderna	  utvecklades	  sedan	  inom	  IT-‐branschen	  på	  70-‐talet	  med	  
inspiration	  från	  lean-production	  (Gustavsson,	  2013).	  Man	  brukar	  säga	  att	  det	  agila	  
arbetssättet	  är	  den	  faktiska	  handlingen	  medan	  lean	  syftar	  till	  själva	  tankesättet.	  (Julian,	  
2014)	  Begreppet	  agile	  myntades	  dock	  inte	  förrän	  2001	  då	  17	  metodutvecklare	  samlades	  
för	  att	  diskutera	  det	  som	  på	  den	  tiden	  gick	  under	  namnet	  lättrörliga	  metoder.	  Resultatet	  
blev	  ett	  12	  punkter	  långt	  manifest	  kallat	  “Det	  agila	  manifestet”.	  Manifestet	  och	  dess	  
föregångare	  kan	  ses	  som	  en	  motreaktion	  på	  den	  mer	  klassiska	  projektledningsmetoden,	  
där	  projektdeltagarna	  känner	  sig	  hindrade	  och	  upplever	  projekten	  som	  statiska	  och	  
tröga.	  (Gustavsson,	  2013)	  	  
	  
Genom	  att	  övergå	  till	  ett	  agilt	  arbetssätt	  har	  många	  företag	  nått	  enorma	  framgångar.	  
Företaget	  Yahoo	  har	  exempelvis	  ökat	  sin	  produktivitet	  med	  34	  procent	  genom	  att	  
förändra	  sitt	  arbetssätt(Gustavsson,	  2013).	  Även	  om	  de	  agila	  metoderna	  främst	  använts	  
inom	  IT	  och	  mjukvaru-‐branschen	  tidigare	  har	  man	  på	  senare	  år	  insett	  att	  det	  kan	  vara	  
användbart	  inom	  en	  mängd	  olika	  branscher.	  Inte	  minst	  inom	  marknadsförings	  team	  och	  
content	  byråer	  vid	  utvecklingen	  av	  innehåll	  och	  för	  att	  skapa	  mervärde	  till	  kunden.	  När	  
det	  kommer	  till	  just	  content-‐marknadsföring	  har	  det	  insetts	  begränsningar	  i	  att	  anpassa	  
den	  mer	  klassiska	  projektlednings	  strategi	  där	  allt	  är	  inplanerat	  i	  en	  kalender	  på	  sina	  
projekt.	  (Julian,	  2014)	  En	  förutsättning	  för	  att	  företag	  ska	  överleva	  på	  dagens	  
föränderliga	  marknad	  är	  att	  ständigt	  lyckas	  möte	  kundens	  och	  marknadens	  önskemål.	  
Med	  lättrörliga	  metoder	  är	  det	  enklare	  att	  nå	  dit	  då	  de	  bättre	  kan	  hantera	  den	  höga	  
förändringsgraden.	  (Agile	  Sweden)	  	  	  
	  
Efter	  tydliga	  positiva	  trender	  och	  ökad	  produktivitet	  främst	  inom	  IT-‐branschen	  är	  det	  
intressant	  att	  undersöka	  hur	  de	  agila	  arbetsmetoderna	  skulle	  kunna	  implementeras	  i	  
andra	  branscher	  för	  att	  nå	  framgångar.	  I	  det	  här	  fallet	  kommer	  undersökningen	  baseras	  
hos	  en	  content-‐byrå.	  De	  bedriver	  just	  nu	  ett	  agilt	  projekt	  på	  byrån	  men	  har	  önskemål	  om	  
att	  införa	  det	  agila	  tankesättet	  i	  fler	  projekt.	  	  
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1.1	  Problematisering	  
I	  dagsläget	  arbetar	  content	  byrån	  till	  största	  del	  med	  en	  mer	  klassisk	  projektledning	  i	  så	  
kallade	  vattenfallsprojekt.	  Det	  finns	  en	  projektledare	  som	  agerar	  spindeln	  i	  nätet	  och	  
teamen	  förlitar	  sig	  mycket	  på	  projektledaren	  och	  har	  dålig	  kommunikation	  sinsemellan.	  
Detta	  är	  något	  som	  lätt	  bidrar	  till	  missförstånd	  i	  projekten.	  Byrån	  vill	  förändra	  sina	  
interna	  processer	  och	  göra	  det	  tydligare	  vem	  i	  processen	  som	  gör	  vad.	  Dessutom	  
förväntar	  sig	  byråns	  kunder	  sig	  att	  en	  byrå	  med	  mycket	  erfarenhet	  använder	  sig	  utav	  
den	  mest	  effektiva	  processen,	  och	  har	  här	  insett	  begränsningarna	  i	  vattenfallsprojekt.	  
Med	  tanke	  på	  kundens	  tendens	  att	  ändra	  sig	  genom	  arbetets	  gång	  har	  byrån	  vid	  agil	  
projektledning	  större	  förmåga	  att	  anpassa	  sig	  därefter	  för	  bästa	  möjliga	  resultat.	  
Branschens	  föränderlighet	  är	  ett	  annat	  problem	  och	  med	  en	  mer	  lättrörlig	  process	  går	  
det	  att	  lättare	  möta	  dessa	  förändringar	  under	  projektets	  gång.	  (Björklund,	  2015)	  
	  
1.2	  Presentation	  av	  företaget	  	  
Företaget	  är	  en	  content	  byrå	  med	  säte	  i	  Stockholm.	  De	  är	  cirka	  90	  anställda	  från	  14	  olika	  
länder	  som	  jobbar	  med	  alla	  aspekter	  av	  content	  strategier,	  produktion	  och	  leverans.	  
Deras	  kanaloberoende	  inställning,	  fokus	  på	  att	  leverera	  mätbara	  resultat	  och	  
engagemang	  för	  att	  skapa	  kundvärde	  gör	  dem	  till	  en	  naturlig	  del	  av	  strategiskt	  content	  
(White,	  2015).	  	  
	  
1.3	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet	  med	  rapporten	  är	  att	  genom	  en	  teoretisk	  referensram	  och	  empiriska	  studier	  
kartlägga	  och	  få	  en	  insikt	  i	  det	  agila	  arbetssättets	  problem	  och	  möjligheter.	  Syftet	  med	  
rapporten	  är	  även	  att	  komma	  med	  förslag	  på	  vilka	  delar	  i	  det	  agila	  arbetssättet	  som	  den	  
berörda	  byrån	  bör	  implementera	  på	  sin	  byrå	  för	  att	  nå	  bästa	  möjliga	  resultat.	  Här	  
kommer	  utöver	  förslag	  på	  vilka	  delar	  i	  den	  agila	  processen	  som	  kan	  tillämpas	  även	  
förslag	  på	  digitala	  verktyg	  ges.	  	  
	  
Frågeställningarna	  som	  rapporterna	  ämnar	  svara	  på	  är	  följande:	  	  

• Vilka	  problem	  och	  möjligheter	  finns	  det	  med	  det	  agila	  arbetssättet	  inom	  en	  
content	  byrå?	  

• Vilka	  agila	  arbetsmetoder	  kan	  den	  aktuella	  byrån	  implementera	  i	  sina	  projekt?	  	  
• Vilka	  digitala	  verktyg	  skulle	  underlätta	  byråns	  dagliga	  arbete	  med	  agil	  

projektledning.	  
	  
1.4	  Mål	  
Målet	  med	  rapporten	  är	  att	  undersöka	  och	  redogöra	  för	  vilka	  problem	  och	  möjligheter	  
det	  finns	  med	  ett	  agilt	  arbetssätt	  i	  jämförelse	  med	  en	  mer	  generell	  projektledning.	  Målet	  
är	  att	  genom	  teoretisk	  referensram	  samt	  empirisk	  data	  kunna	  komma	  med	  handfasta	  
tips	  på	  hur	  content	  byrån	  kan	  implementera	  agila	  arbetsmetoder	  i	  sina	  projekt.	  Målet	  är	  
också	  att	  komma	  med	  förslag	  på	  digitala	  verktyg	  som	  de	  kan	  börja	  arbeta	  med	  för	  att	  
underlätta	  de	  interna	  processerna	  samt	  kommunikationen	  med	  kunderna.	  	  
	  
Effektmålen	  med	  rapporten	  är	  att	  de	  slutsatser	  som	  anges	  kommer	  kunna	  ligga	  till	  
grund	  för	  byrån	  i	  deras	  dagliga	  arbete	  både	  internt	  inom	  byrån	  och	  externt	  mot	  kund.	  
	  
	  
	  



	   9	  

1.5	  Avgränsningar	  	  
Rapporten	  är	  avgränsad	  till	  att	  endast	  utgå	  från	  content	  byrån	  och	  deras	  arbetssätt,	  
samt	  deras	  anställdas	  inställning	  till	  agila	  verktyg	  och	  arbetsmetoder.	  	  
	  
Rapporten	  är	  också	  avgränsad	  till	  att	  intervjua	  personer	  som	  direkt	  ingår	  i	  
projektgruppen	  oftast	  i	  form	  av	  projektledare.	  På	  så	  vis	  utesluts	  övriga	  projektdeltagare	  
och	  deras	  perceptioner	  av	  agila	  metoder	  så	  som	  kund,	  leverantör,	  styrgrupp	  eller	  
account	  managers.	  	  	  
	  	  
De	  observationer	  som	  genomförs	  begränsas	  enbart	  till	  ett	  aktuellt	  projekt	  i	  företaget	  och	  
deras	  syn	  på	  agila	  metoder.	  	  
	  
1.6	  Disposition	  
Uppsatsen	  är	  uppdelad	  i	  5	  olika	  kapitel	  som	  tillsammans	  ska	  bidra	  till	  att	  läsaren	  lyckas	  
ta	  till	  sig	  innehållet	  i	  rapporten.	  	  
	  
Kapitel	  1-	  Inledning	  
Inledningen	  ska	  introducera	  arbetet	  och	  motivera	  varför	  just	  den	  studien	  ska	  
genomföras.	  Här	  presenteras	  syftet	  med	  studien	  och	  vad	  som	  vill	  uppnås	  samt	  studiens	  
avgränsningar.	  	  
Kapitel	  2-	  Metod	  
Metoden	  är	  till	  för	  att	  andra	  ska	  kunna	  bedöma	  kvaliteten	  på	  studien	  och	  kunna	  avgöra	  
om	  studien	  baserats	  på	  metoden.	  En	  av	  de	  viktigaste	  delarna	  i	  vetenskapliga	  artiklar	  är	  
att	  de	  ska	  vara	  repeterbara,	  metoden	  är	  här	  för	  att	  uppfylla	  detta	  krav.	  	  
Kapitel	  3-	  Teori	  
Skapa	  ett	  ramverk,	  baserad	  på	  andras	  kunskaper	  och	  arbeten	  som	  utgör	  basen	  för	  
arbetet.	  Teorin	  presenterar	  även	  uppsatsens	  grundläggande	  begrepp.	  	  
Kapitel	  4	  –	  Resultat	  och	  analys	  	  
Resultaten	  ska	  dokumenteras	  objektivt	  och	  utan	  egna	  åsikter,	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  
läsa	  resultatet	  och	  dra	  egna	  slutsatser.	  I	  analysen	  diskuterar	  och	  analyseras	  resultatet	  
baserat	  på	  den	  teoretiska	  referensram	  som	  byggts	  upp	  kring	  arbetet.	  Här	  går	  det	  att	  
uttrycka	  sina	  egna	  åsikter	  kring	  det	  resultat	  hittats	  i	  undersökningarna.	  	  
Kapitel	  5	  –	  Slutsats	  
Vilka	  slutsatser	  kan	  man	  dra	  från	  de	  resultat	  och	  den	  diskussion	  som	  man	  fört	  under	  
arbetets	  gång.	  Här	  bör	  man	  också	  framföra	  vilka	  konsekvenser	  som	  resultaten	  och	  
slutsatserna	  har	  för	  de	  intressenter	  som	  rapporten	  har.	  	  
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2.	  Metod	  	  
I	  följande	  kapitel	  kommer	  en	  genomgång	  av	  kvalitativa	  metoder	  att	  göras.	  Kapitlet	  inleds	  
med	  en	  generell	  beskrivning	  av	  kvalitativa	  metoder	  som	  leder	  till	  en	  presentation	  av	  valda	  
metoder	  och	  en	  motivering	  till	  valet	  av	  dessa.	  	  
	  
2.1	  Kvalitativ	  metod	  	  
För	  att	  skapa	  sig	  en	  djupare	  förståelse	  för	  sin	  målgrupp	  och	  få	  deras	  syn	  på	  verkligheten	  
är	  kvalitativa	  metoder	  främst	  förkommande.	  Om	  författaren	  inte	  heller	  i	  förväg	  vet	  
vilken	  information	  som	  är	  av	  vikt	  är	  det	  vid	  användandet	  av	  kvalitativa	  metoder	  större	  
chans	  att	  denna	  information	  kommer	  fram	  än	  vid	  användandet	  av	  kvantitativa	  metoder.	  
Kvalitativa	  metoder	  så	  som	  intervjuer	  eller	  fokusgrupper	  ger	  målgruppen	  större	  frihet	  
att	  lämna	  synpunkter	  när	  den	  besvarar	  eller	  diskuterar	  de	  aktuella	  frågorna.	  (Kvalitativa	  
metoder)	  	  
	  
Vid	  kvalitativa	  metoder	  är	  utgångspunkten	  att	  verkligheten	  uppfattas	  olika	  och	  att	  det	  
inte	  finns	  någon	  absolut	  sanning,	  här	  undersöks	  människors	  uppfattning	  om	  saker	  och	  
deras	  syn	  på	  olika	  frågeställningar.	  Studierna	  omfattar	  oftast	  ett	  mindre	  antal	  personer	  
som	  man	  försöker	  undersöka	  på	  djupet,	  5-‐10	  personer	  är	  ett	  vanligt	  antal.	  Urvalet	  
baseras	  gärna	  på	  personer	  som	  tros	  kan	  bidra	  till	  studien	  och	  är	  insatta	  i	  det	  aktuella	  
ämnet.	  Syftet	  är	  att	  urvalet	  ska	  bidra	  till	  en	  så	  pass	  bred	  och	  noggrann	  beskrivning	  som	  
möjligt	  och	  kan	  därför	  välja	  personer	  som	  kan	  ses	  olika	  varandra	  för	  att	  bredda	  
uppfattningarna,	  försök	  att	  inkludera	  personer	  som	  på	  olika	  sätt	  representerar	  ämnet.	  
På	  grund	  av	  det	  låga	  antalet	  personer	  blir	  inte	  undersökningarna	  generaliserbara	  i	  
samma	  utsträckning	  som	  kvantitativa	  metoder,	  de	  data	  som	  tas	  fram	  består	  främst	  utav	  
ord	  och	  beskrivningar.	  I	  övrigt	  är	  processen	  den	  samma	  som	  vi	  kvantitativa	  metoder,	  det	  
börjas	  med	  teoretiskt	  insamlande	  och	  studerande	  för	  att	  fördjupa	  sig	  i	  den	  aktuella	  
frågan	  och	  få	  en	  insyn	  i	  det	  som	  redan	  är	  känt	  i	  det	  aktuella	  ämnet.	  (Hedin,	  2011)	  	  
	  
Vid	  kvalitativa	  undersökningar	  är	  frågorna	  och	  diskussionerna	  oftast	  inte	  så	  styrda.	  Den	  
som	  leder	  undersökningen	  måste	  vara	  medveten	  om	  dess	  förmåga	  att	  färga	  
respondentens	  svar	  och	  bör	  därför	  hålla	  sig	  så	  neutral	  i	  ämnet	  som	  möjligt.	  Frågorna	  bör	  
inte	  heller	  vara	  onödigt	  avgränsade	  utan	  ska	  uppmuntra	  personen	  att	  utveckla	  sina	  svar	  
och	  lämna	  möjlighet	  till	  uppföljningsfrågor.	  (Kvalitativa	  metoder)	  	  
	  
2.2	  Intervjuer	  	  
Intervjuer	  genomförs	  oftast	  med	  en	  enskild	  person	  ur	  målgruppen,	  och	  frågorna	  kan	  
vara	  mer	  eller	  mindre	  styrda.	  Fördelen	  med	  intervjuer	  är	  att	  i	  och	  med	  att	  de	  genomförs	  
med	  en	  enskild	  person	  i	  taget	  så	  kommer	  alla	  till	  tals	  och	  får	  uttala	  sig	  i	  samtliga	  frågor.	  
Nackdelen	  är	  att	  det	  oftast	  är	  en	  kostsam	  metod	  räknat	  per	  respondent.	  På	  grund	  av	  
detta	  blir	  det	  ofta	  ett	  fåtal	  intervjuer	  vilket	  i	  sin	  tur	  bidrar	  till	  att	  det	  uteblir	  generella	  
slutsatser	  utifrån	  resultatet.	  (Hedin,	  2011)	  Arbetsgången	  med	  intervjuer	  kan	  delas	  upp	  i	  
åtta	  olika	  faser:	  

• Framtagning	  och	  utformning	  av	  problemformulering	  
• Precisering	  av	  vilken	  typ	  av	  information	  som	  intervjuerna	  ska	  resultera	  i	  
• Konkretisering	  av	  frågorna	  i	  en	  intervjuguide	  
• Rekrytering	  av	  intervjudeltagare	  och	  datainsamling	  
• Transkribering	  	  
• Analys	  av	  intervjuerna	  
• Tolkning	  och	  diskussion	  av	  resultatet	  
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• Rapportering	  	  
	  
Kvalitativa	  intervjuer	  är	  ett	  medel	  för	  att	  identifiera	  eller	  upptäcka	  okända	  företeelser,	  
egenskaper	  eller	  innebörder.	  Intervjuaren	  ses	  som	  en	  medskapare	  till	  intervjuns	  resultat	  
genom	  sin	  interaktion	  med	  intervjupersonen.	  En	  bra	  kvalitativ	  intervju	  kännetecknas	  
oftast	  av	  att	  intervjuaren	  lyckas	  bygga	  upp	  en	  begripligt	  och	  sammanhängande	  
resonemang.	  (Isaksson).	  
	  
Vid	  kvalitativa	  metoder	  går	  det	  att	  använda	  sig	  av	  ostrukturerade	  eller	  
semistrukturerade	  intervjuer.	  Ostrukturerade	  intervjuer	  kräver	  oftast	  en	  van	  
intervjuare	  som	  kan	  låta	  respondenten	  guida	  inom	  ämnet	  och	  som	  sedan	  ställer	  
följdfrågor	  utan	  styrning	  från	  en	  mall.	  (Eriksson,	  2010)	  Intervjuerna	  innebär	  oftast	  att	  
personen	  som	  för	  intervjun	  endast	  använder	  en	  minnesanteckning	  för	  att	  hålla	  koll	  på	  
de	  olika	  temana.	  Intervjupersonen	  får	  sedan	  svara	  och	  associera	  fritt	  kring	  dessa	  teman	  
och	  intervjuerna	  påminner	  mest	  om	  ett	  vanligt	  samtal.	  (Isaksson).	  	  
	  
Den	  intervjumetod	  som	  används	  oftast	  vid	  kvalitativa	  undersökningar	  är	  
semistrukturerade	  intervjuer.	  Dessa	  intervjuer	  utgår	  från	  frågeområden	  snarare	  än	  
exakt	  spikade	  frågeformuleringar.	  På	  så	  vis	  kan	  den	  som	  intervjuar	  föra	  samtalet	  vidare	  
på	  ett	  mer	  naturligt	  vis	  och	  låta	  respondenten	  i	  viss	  utsträckning	  styra	  
intervjuordningen.	  Frågorna	  som	  ställs	  är	  öppna	  och	  uppmuntrar	  personen	  till	  att	  
utveckla	  sina	  svar	  och	  leder	  till	  följdfrågor.	  Syftet	  är	  att	  få	  just	  den	  specifika	  personens	  
syn	  på	  saken	  och	  vill	  få	  ut	  så	  uttömmande	  svar	  som	  möjligt	  ifrån	  denne.	  (Hedin,	  2011)	  	  
	  
Vid	  utformning	  av	  intervjufrågor	  är	  det	  avgörande	  att	  de	  lämnar	  flexibilitet	  för	  den	  
specifika	  respondenten	  att	  delge	  sina	  upplevelser	  och	  sin	  syn	  på	  verkligheten.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  inte	  ställa	  ledande	  frågor	  och	  att	  använda	  sig	  av	  ett	  begripligt	  språk.	  Dessutom	  
bör	  den	  som	  intervjuar	  observera	  eller	  notera	  fakta	  om	  intervjupersonen	  eller	  
verksamheten	  för	  att	  kunna	  placera	  in	  svaret	  i	  ett	  sammanhang.(Isaksson)	  	  
	  
Eftersom	  syftet	  med	  rapporten	  bygger	  på	  att	  urskilja	  vilka	  problem	  och	  möjligheter	  det	  
finns	  med	  agil	  projektledning	  gentemot	  traditionell	  projektledning	  är	  det	  väsentligt	  att	  
föra	  en	  dialog	  med	  de	  anställda	  på	  företaget	  om	  deras	  syn	  på	  frågan.	  Genom	  en	  
inledande	  intervju	  där	  de	  berättar	  hur	  de	  jobbar	  i	  dagens	  projekt	  kommer	  en	  tydlig	  bild	  
och	  större	  förståelse	  för	  dagens	  arbetssätt	  att	  kunna	  skapas.	  Med	  denna	  intervju	  ett	  i	  
åtanke	  kommer	  en	  andra	  intervju	  genomföras	  med	  samma	  respondenter	  där	  de	  får	  ge	  
sin	  syn	  på	  vattenfallsprojekt	  i	  jämförelse	  med	  mer	  lättrörliga	  metoder.	  Utifrån	  dessa	  två	  
intervjuer	  sker	  en	  diskussion	  som	  resulterar	  i	  en	  slutsats	  som	  ämnar	  svara	  på	  
frågeställningarna.	  Intervjuerna	  kommer	  genomföras	  på	  7	  olika	  respondenter	  vid	  två	  
olika	  tillfällen,	  sammanlagt	  kommer	  alltså	  14	  intervjuer	  att	  genomföras.	  Urvalet	  togs	  
fram	  tillsammans	  med	  handledare	  på	  företaget	  för	  att	  skapa	  en	  så	  stor	  bredd	  på	  
respondenter	  och	  en	  stor	  projektvariation.	  Hälften	  av	  respondenterna	  bedriver	  större	  
projekt	  som	  sträcker	  sig	  över	  en	  längre	  tidsperiod	  medan	  de	  andra	  respondenterna	  
främst	  bedriver	  kortsiktiga	  projekt	  som	  bara	  löper	  över	  några	  månader.	  Dessutom	  är	  
cirka	  hälften	  av	  respondenterna	  väl	  insatta	  i	  agil	  projektledning	  och	  har	  i	  större	  och	  
mindre	  utsträckning	  infört	  agila	  metoder	  i	  sina	  projekt	  medan	  andra	  fortfarande	  
bedriver	  traditionell	  projektledning	  i	  vattenfallsprojekt.	  Intervjuerna	  genomfördes	  
ansikte	  mot	  ansikte	  med	  en	  semistrukturerad	  metodik.	  	  Intervjuer	  utgick	  från	  en	  
frågeguide	  men	  samtliga	  frågor	  var	  öppna	  och	  uppmuntrade	  till	  utvecklande	  svar	  vilket	  
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bidrog	  till	  att	  respondenterna	  talade	  fritt	  kring	  ämnet	  och	  lämnade	  möjlighet	  till	  
följdfrågor.	  	  
	  
Tabell	  1:	  Intervjuobjekt	  i	  uppsatsens	  semistrukturerade	  intervjuer	  	  
	  
Intervjuobjekt	   Befattning	   Datum	  intervju	  1	   Datum	  intervju	  2	  	  
R1	   Produktionsledare	  -‐	  

Webb	  
17	  april	  2015	   6	  maj	  2015	  	  

R2	   Operativ	  projektledare	  -‐	  
Webb	  

17	  april	  2015	  	   30	  april	  2015	  

R3	   Produktionsledare	  –	  
Sociala	  medier	  

21	  april	  2015	  	  	   6	  maj	  2015	  	  

R4	   Produktionsledare	  –	  	  
White	  papers	  

21	  april	  2015	  	   19	  maj	  2015	  

R5	   Exekutiv	  producent	  -‐	  
Video	  

22	  april	  2015	  	   6	  maj	  2015	  	  

R6	   Redaktör	  –	  	  
Intranät	  	  

24	  april	  2015	  	   18	  maj	  2015	  	  

R7	   Produktionsledare	  -‐	  
Tidning	  

5	  maj	  2015	  	   19	  maj	  2015	  	  

	  
2.3	  Observation	  	  
I	  vårt	  dagliga	  liv	  observerar	  vi	  ständigt	  vår	  omgivning	  för	  att	  ha	  koll	  på	  vad	  som	  händer	  
omkring	  oss.	  	  I	  vissa	  fall	  är	  observationer	  det	  enda	  sättet	  att	  samla	  in	  data,	  det	  kan	  vara	  
om	  det	  inte	  går	  att	  fråga	  deltagaren	  direkt	  om	  det	  som	  undersöks	  eller	  om	  det	  inte	  är	  
mätbart.	  Observationer	  skiljer	  sig	  beroende	  på	  om	  de	  är	  deltagande	  eller	  icke	  
deltagande,	  utförda	  i	  en	  labbmiljö	  eller	  i	  en	  den	  miljö	  och	  kontext	  där	  de	  ska	  användas	  i.	  
Dessutom	  kan	  observationer	  precis	  som	  intervjuer	  vara	  strukturerade	  eller	  
ostrukturerade.	  De	  olika	  sätten	  kan	  kombineras	  beroende	  på	  vad	  som	  ska	  undersökas.	  (	  
Eriksson,	  2010)	  
	  
I	  de	  deltagande	  observationerna	  deltar	  observatören	  aktivt	  i	  den	  pågående	  situationen	  
som	  studeras	  och	  blir	  en	  accepterande	  medlem	  i	  gruppen.	  Oftast	  pågår	  dessa	  
observationer	  under	  en	  längre	  period	  och	  ger	  en	  ingående	  kunskap	  om	  gruppens	  dagliga	  
liv.	  Vid	  en	  icke	  deltagande	  observation	  blir	  observatören	  inte	  en	  deltagare	  i	  samma	  
utsträckning	  och	  integrerar	  inte	  med	  deltagarna.	  Observatören	  bör	  sträva	  efter	  att	  
påverka	  så	  lite	  som	  möjligt	  och	  ska	  vara	  mer	  fokuserad	  på	  datainsamling.	  Ofta	  är	  det	  ett	  
förutbestämt	  antal	  situationer	  eller	  beteenden	  som	  ska	  observeras.	  (	  Eriksson,	  2010)	  
	  
Vid	  strukturerade	  observationer	  anges	  de	  kategorier	  som	  ska	  undersökas	  och	  
registreras	  i	  förväg.	  Sedan	  används	  dessa	  kategorier	  som	  en	  checklista	  för	  att	  pricka	  i	  
varje	  gång	  ett	  beteende	  inträffar.	  Vid	  dessa	  observationer	  produceras	  data	  som	  kan	  
omvandlas	  till	  statistik.	  Vid	  ostrukturerade	  observationer	  ska	  observatören	  försöka	  
registrera	  alla	  beteenden	  och	  situationer	  av	  relevans.	  Observatören	  ska	  anteckna	  rikligt	  
och	  sedan	  utveckla	  dessa	  anteckningar	  till	  ingående	  beskrivningar	  av	  beteenden.	  Dessa	  
anteckningar	  systematiseras	  sedan	  upp	  i	  delmoment	  eller	  problem.	  (	  Eriksson,	  2010)	  
	  
I	  följande	  uppsats	  kommer	  deltagande,	  ostrukturerade	  observationer	  att	  genomföras	  för	  
att	  få	  en	  insikt	  i	  organisationen	  och	  dess	  uppbyggnad,	  struktur	  och	  miljö.	  Dessa	  
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observationer	  kan	  vara	  till	  stöd	  vid	  analys	  och	  diskussion.	  Genom	  att	  bli	  tilldelad	  en	  
kontorsplats	  på	  företaget	  öppnar	  det	  upp	  för	  större	  möjlighet	  till	  observationer	  och	  
förståelse	  kring	  organisationens	  dagliga	  arbete.	  Under	  den	  10	  veckor	  långa	  perioden	  på	  
företaget	  ges	  även	  möjlighet	  att	  delta	  i	  veckomöte	  och,	  eller	  kundmöte	  i	  flertalet	  av	  
företagets	  projekt.	  Främst	  genomförs	  observationerna	  på	  ett	  produktutvecklingsprojekt	  
inom	  webben.	  Observationen	  kommer	  genomföras	  på	  samtliga	  4	  personer	  som	  ingår	  i	  
projektgruppen.	  Just	  detta	  projekt	  är	  företagets	  enda	  projekt	  som	  drivs	  agilt	  fullt	  ut	  och	  
observationerna	  ämnar	  ge	  insikt	  i	  vilka	  problem	  och	  möjligheter	  som	  kan	  uppstå	  i	  agila	  
projekt	  på	  en	  content	  byrå.	  	  
	  
2.4	  Litteraturstudie	  	  
Litteraturstudier	  kommer	  genomföras	  med	  anledning	  att	  samla	  in	  kunskap	  från	  
relevanta	  tidigare	  undersökningar	  i	  området.	  Litteraturgenomgången	  hjälper	  till	  att	  
finna	  vad	  som	  är	  väsentligt	  inom	  problemområdet	  för	  att	  sedan	  stegvis	  göra	  
avgränsningar.	  Vid	  litteraturgenomgången	  studerades	  vetenskapliga	  artiklar,	  
elektroniska	  böcker,	  facklitteratur	  och	  internet	  artiklar	  som	  berörde	  traditionell	  
projektledning,	  agil	  projektledning,	  agil	  content	  produktion	  och	  projektverktyg.	  	  	  
	  
Efter	  teoriinsamlingen	  genomfördes	  ett	  urval	  av	  den	  litteratur	  som	  tagits	  fram.	  De	  
artiklar	  som	  valts	  att	  ta	  med	  för	  studien	  är	  artiklar	  som	  är	  skrivna	  på	  2000-‐talet	  då	  de	  
anses	  vara	  relevanta	  och	  tillräckligt	  aktuella	  för	  studien.	  Kriterierna	  var	  att	  litteraturen	  
skulle	  innehålla	  information	  om	  ämnesområdet.	  Urvalet	  av	  litteratur	  har	  skett	  löpande	  
under	  studiens	  genomförande.	  
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3.	  Teori	  
Det	  teoretiska	  ramverket	  kommer	  att	  användas	  för	  att	  tillsammans	  med	  empirisk	  data	  
kunna	  analysera	  och	  ge	  svar	  på	  de	  frågeställningar	  som	  rapporten	  ämnar	  svara	  på.	  	  
Teoridelen	  kommer	  bestå	  utav	  tre	  olika	  delar,	  del	  ett	  presenterar	  en	  mer	  traditionell	  
projektledning,	  så	  kallade	  vattenfallsprojekt.	  Detta	  för	  att	  sätta	  in	  läsaren	  i	  problemet	  och	  
skapa	  en	  förståelse	  för	  skillnaden	  mellan	  traditionell	  projektledning	  och	  agil	  
projektledning.	  Del	  två	  kommer	  presentera	  grunderna	  i	  den	  agila	  projektledningen,	  hur	  
projektorganisationen	  ser	  ut	  och	  hur	  de	  jobbar	  i	  projektets	  olika	  faser	  samt	  problem	  och	  
möjligheter	  med	  arbetssättet.	  Den	  tredje	  delen	  presenterar	  olika	  digitala	  projektverktyg	  
som	  används	  inom	  projektledning.	  	  
	  
3.1	  Traditionell	  projektledning	  
Den	  formella	  definitionen	  av	  projektledning	  är	  ”en	  temporär	  satsning	  för	  att	  framställa	  
en	  unik	  produkt,	  tjänst	  eller	  service”.	  Det	  är	  helt	  enkelt	  en	  tillfällig	  insats	  som	  tillsätts	  för	  
att	  nå	  ett	  specifikt	  mål	  (Projektledarutbildningar).	  
När	  projektet	  sedan	  är	  färdigställt	  så	  upplöses	  projektorganisationen.	  Grundsyftet	  med	  
att	  tillsätta	  en	  projektorganisation	  är	  att	  uppnå	  ökad	  effektivitet	  samt	  att	  utnyttja	  sina	  
tillgängliga	  resurser	  till	  max.	  Det	  är	  lättare	  att	  starta	  upp	  ett	  projekt	  än	  att	  bygga	  upp	  
nya	  avdelningar	  på	  ett	  företag,	  dessutom	  kan	  företagen	  fortare	  agera.	  Följande	  punkter	  
definierar	  ett	  projekt	  och	  skiljer	  dem	  från	  andra	  löpande	  verksamheter	  (Tonnquist,	  
2010).	  	  

• Bestämt	  avgränsat	  mål	  
• Bestämd	  tidsperiod	  
• Bestämda	  resurser	  	  
• Tillfällig	  organisation	  

	  
3.2	  Projektförloppet	  
Det	  klassiska	  projektförloppet	  ser	  oftast	  ut	  på	  följande	  vis:	  
	  

	  
	  
Figur	  1:	  Det	  klassiska	  projektflödet	  (Tonnquist,	  2010)	  	  
	  
	  
3.2.1	  Initiering	  
Ett	  traditionellt	  projekt	  inleds	  med	  en	  initieringsfas.	  Exempel	  på	  aktiviteter	  under	  
initieringsfasen	  kan	  vara	  beställning	  från	  kund,	  fastställning	  av	  syfte	  och	  mål	  eller	  beslut	  
på	  ett	  ledningsgruppsmöte.	  Här	  undersöks	  projektet	  för	  första	  gången	  och	  det	  granskas	  
om	  det	  finns	  premisser	  för	  att	  starta	  samt	  skriver	  kontrakt	  med	  både	  kunder	  och	  
eventuella	  underleverantörer.	  (Tonnquist,	  2010)	  	  
	  
	  
	  
	  
3.2.2	  Förstudie	  
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Förstudien	  görs	  med	  syfte	  att	  reda	  ut	  eventuella	  frågetecken	  kring	  projektet	  och	  minska	  
osäkerheten.	  Allt	  material	  som	  samlas	  in	  i	  förstudien	  samlas	  i	  en	  rapport	  kallad	  
förstudierapport,	  exempel	  på	  sysslor	  som	  ingår	  i	  förstudien	  är	  bland	  annat	  

• Kartlägga	  omfattningen	  –	  Work	  breakdown	  structure	  
• Nulägesanalys	  –	  SWOT	  analys	  
• Intressentanalys	  –	  Kartlägga	  samtliga	  intressenter	  
• Kartlägga	  samtliga	  krav	  –	  Produkt	  och	  projektkrav	  	  
• Genomförandeplan	  –	  Milstolpeplan	  	  

I	  ett	  omfattande	  projekt	  förstudien	  genomföras	  som	  ett	  eget	  projekt	  som	  också	  bör	  delas	  
in	  i	  en	  planeringsfas,	  genomförandefas	  och	  avslutningsfas.	  (Tonnquist,	  2010)	  
	  
3.2.3	  Planering	  	  
Under	  projektets	  planeringsfas	  tas	  det	  fram	  tids	  och	  resursplaner,	  kostnadskalkyler,	  
kommunikationsplaner	  samt	  gör	  en	  riskanalys.	  Planeringen	  är	  en	  omfattande	  del	  av	  
projektet	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  den	  är	  så	  ingående	  som	  möjligt.	  Syftet	  är	  att	  skapa	  en	  
översiktlig	  plan	  över	  alla	  delar	  som	  måste	  göras	  i	  projektet	  och	  i	  vilken	  ordning	  och	  
samla	  detta	  i	  ett	  dokument	  som	  heter	  projektplan.	  Projektplanen	  är	  sedan	  en	  användbar	  
handling	  både	  internt	  inom	  projektgruppen	  men	  också	  externt	  mot	  kunden,	  det	  är	  
viktigt	  att	  den	  skrivs	  för	  kunden	  men	  måste	  även	  förstås	  utav	  projektledaren.	  Det	  finns	  
flera	  olika	  typer	  av	  planeringsmetoder,	  vissa	  som	  planerar	  ingående	  på	  detaljnivå	  och	  
andra	  metoder	  som	  är	  mer	  lättrörliga.	  (Tonnquist,	  2010).	  En	  av	  de	  mer	  klassiska	  
projektmetoderna	  är	  den	  så	  kallade	  vattenfallsmodellen(Forslund,	  2012).	  	  
	  

	  
	  
Figur	  2:	  Vattenfallsmodellen	  (Tonnquist	  2010)	  	  
	  
Vattenfallsmodellen	  är	  uppdelad	  i	  olika	  faser	  som	  avverkas	  efter	  varandra,	  en	  fas	  måste	  
vara	  avslutad	  innan	  nästa	  påbörjas,	  detta	  bidrar	  till	  en	  säker	  och	  trygg	  process	  men	  
utesluter	  möjlighet	  till	  förändring.	  I	  vattenfallsprojekt	  ses	  förändringar	  under	  tidens	  
gång	  som	  en	  risk	  i	  motsats	  till	  de	  agila	  projekten.	  Det	  kan	  ta	  mellan	  12-‐18	  månader	  att	  
avlämna	  en	  slutgiltig	  leverans	  i	  vattenfallsprojekt,	  detta	  kan	  bidra	  till	  en	  rad	  olika	  
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svårigheter	  så	  som	  att	  omvärlden	  förändras	  eller	  att	  kravmängden	  växer.	  I	  ett	  projekt	  
där	  slutprodukten	  är	  känd,	  leverantören	  vet	  hur	  produkten	  ska	  produceras	  och	  det	  inte	  
sker	  några	  förändringar	  under	  projektets	  gång	  finns	  det	  fördelar	  och	  en	  styrka	  i	  att	  
arbeta	  i	  vattenfallsprojekt.	  Grundtanken	  bakom	  modellen	  är	  logisk	  och	  processen	  är	  
användbar	  men	  det	  uppstår	  lätt	  problem	  då	  de	  olika	  stegen	  drar	  ut	  på	  tiden	  och	  
komplexiteten	  ökar,	  och	  här	  har	  det	  insetts	  fördelarna	  med	  att	  begränsa	  projektet	  och	  
dela	  upp	  det	  i	  exempelvis	  ytterligare	  faser.	  	  (Forslund,	  2012).	  	  
	  
3.2.4	  Genomförande	  	  
Det	  är	  under	  genomförandet	  som	  projektledaren	  styr	  gruppen	  mot	  utsatta	  projektmål.	  
Andra	  aktiviteter	  som	  ingår	  under	  denna	  fas	  är	  resursanskaffning,	  projektbemanning	  
uppföljning	  av	  budget	  och	  tidsplan	  samt	  att	  upprätthålla	  en	  kontinuerlig	  
kommunikation.	  Under	  genomförandet	  sätts	  stor	  press	  på	  projektledaren	  och	  dess	  
förmåga	  att	  styra	  projektgruppen	  och	  att	  lyckas	  hålla	  milstolpar,	  det	  är	  även	  
projektledaren	  som	  har	  ansvarar	  för	  extern	  kommunikation	  med	  kunden	  och	  
leverantörer	  (Tonnquist,	  2010).	  
	  
3.2.5	  Avslut	  
Under	  avslutsfasen	  ingår	  ofta	  aktiviteter	  som	  projektöverlämnande,	  
prestationsutvärdering,	  efterkalkyl,	  utvärdering	  av	  samarbete	  och	  dokumentation	  för	  
framtida	  projekt.	  Under	  denna	  fas	  avvecklas	  även	  projektgruppen	  och	  projektets	  konton	  
avslutas.	  Alla	  erfarenheter	  från	  projektet	  samlas	  i	  en	  slutrapport	  som	  sedan	  distribueras	  
internt	  inom	  företaget	  för	  att	  sedan	  arkiveras	  för	  att	  kunna	  agera	  hjälp	  i	  framtida	  
projekt.	  Slutrapporten	  bör	  utvärdera	  alla	  delar	  som	  ingår	  i	  projektplanen,	  det	  görs	  en	  
efterkalkyl	  i	  jämförelse	  med	  planer	  och	  tidigare	  kalkyler	  (Tonnquist,	  2010).	  
	  
3.2.6	  Utvärdering	  
Under	  utvärderingen	  ska	  projektets	  effektmål	  utvärderas.	  Anledningen	  till	  att	  detta	  inte	  
görs	  under	  avslutsfasen	  är	  för	  att	  det	  oftast	  behöver	  gå	  en	  tid	  innan	  effektmålen	  är	  
mätbara.	  Om	  inte	  de	  utsatta	  effektmålen	  nås	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  sker	  en	  utvärdering	  av	  
detta	  och	  att	  anledningen	  analyseras.	  Ett	  lyckat	  projekt	  brukar	  däremot	  ofta	  leda	  till	  nya	  
projekt,	  antingen	  en	  vidareutveckling	  av	  det	  gamla	  eller	  genomförandet	  av	  samma	  
projekt	  fast	  på	  bred	  front	  (Tonnquist,	  2010).	  
	  
3.3	  Projektgruppen	  	  
Inom	  traditionell	  projektledning	  förespråkas	  att	  samtliga	  som	  ingår	  i	  projektgruppen	  vet	  
fördelningen	  av	  de	  olika	  rollerna,	  samt	  vilket	  ansvar	  de	  olika	  rollerna	  har.	  Varje	  
projektroll	  ska	  ha	  en	  särskild	  rollbeskrivning.	  Samtliga	  projekt	  bör	  bestå	  utav	  en	  
beställare/projektägare,	  projektledare,	  projektgrupp	  samt	  en	  styrgrupp	  (Tonnquist,	  
2010).	  	  
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Figur	  3:	  De	  vanligast	  förekommande	  rollerna	  i	  traditionella	  projekt	  (Berglund,	  2014)	  	  
	  
3.3.1	  Beställare/Projektägare	  	  
Beställaren	  är	  projektets	  ägare	  och	  är	  den	  som	  ansvar	  för	  projektets	  effektmål	  och	  
projektmål.	  Det	  är	  även	  beställarens	  uppgift	  att	  tilldela	  resurser,	  bestämma	  
projektledare,	  godkänna	  leveranser	  och	  att	  utse	  en	  styrgrupp.	  Ju	  större	  projekt	  desto	  
svårare	  blir	  beställarrollen	  medan	  rollen	  i	  mindre	  projekt	  är	  ganska	  okomplicerad	  och	  
det	  är	  lättare	  att	  ha	  en	  nära	  relation	  mellan	  kund	  och	  leverantör	  (Tonnquist,	  2010).	  
	  
3.3.2	  Projektledare	  	  
Projektledarens	  främsta	  uppgift	  är	  att	  se	  till	  så	  att	  projektmålet	  uppnås,	  utöver	  det	  är	  
det	  projektledaren	  som	  planerar	  och	  strukturerar	  upp	  projektet.	  De	  delegera	  ut	  
arbetsuppgifter,	  löser	  problem	  och	  kallar	  till	  olika	  möten.	  Det	  är	  helt	  enkelt	  
projektledarens	  uppgift	  att	  kommunicera,	  engagera	  och	  motivera	  både	  internt	  och	  
externt	  (Tonnquist,	  2010).	  
	  
3.3.4	  Projektgrupp/	  Projektmedlemmar	  	  
Projektgruppen	  ansvarar	  för	  att	  delegerade	  uppgifter	  utförs,	  planerar	  och	  genomföra	  
egna	  aktiviteter,	  deltar	  projektmöten	  samt	  rapporterar	  genomfört	  arbete	  och	  arbetade	  
timmar.	  Det	  är	  viktigt	  att	  en	  projektgrupp	  endast	  är	  uppbyggd	  av	  så	  många	  personer	  
som	  behövs	  för	  att	  utföra	  uppgiften,	  den	  ska	  täcka	  samtliga	  kompetenser	  och	  
kunskapskrav.	  (Tonnquist,	  2010).	  
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3.4	  Agil	  projektledning	  
I	  början	  av	  90-‐talet	  skapades,	  helt	  oberoende	  av	  varandra	  flera	  olika	  lättrörliga	  metoder.	  
Exempel	  på	  dessa	  metoder	  var	  Lean	  software	  development,	  Scrum,	  Crystal	  och	  Extreme	  
programming	  (XP).	  Samtliga	  av	  dessa	  metoder	  skapades	  som	  en	  motreaktion	  på	  
klassiska	  metoder	  som	  ansågs	  vara	  omfattande	  och	  statiska,	  och	  det	  efterfrågades	  mer	  
flexibilitet	  för	  att	  kunna	  hantera	  förändringen	  i	  omvärlden.	  I	  januari	  2001	  samlades	  
ledande	  utvecklare	  och	  profiler	  inom	  de	  nya	  lättrörliga	  metoderna	  för	  att	  gemensamt	  ta	  
fram	  ett	  unisont	  synsätt	  (Agile	  Sweden).	  Gruppen	  gick	  under	  namnet	  the	  agile	  alliance	  
och	  deras	  samarbete	  resulterade	  i	  det	  agila	  manifestet	  samt	  de	  agila	  principerna	  
(Martin,	  2001).	  	  	  
	  
3.4.1	  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	  manifestet)	  

	  
3.4.2	  De	  12	  agila	  principerna	  	  
För	  att	  konkretisera	  det	  agila	  manifestets	  värderingar	  sammanställdes	  dessa	  i	  12	  
principer.	  Dessa	  12	  principer	  skrevs	  ursprungligen	  ur	  en	  mjukvarusynpunkt	  men	  kan	  
idag	  anpassas	  till	  en	  mängd	  olika	  branscher.	  Beroende	  på	  i	  vilken	  bransch	  som	  
behandlas	  passar	  olika	  metoder	  bättre	  in	  och	  kan	  variera	  i	  relevans.	  (Gustavsson,	  2013).	  	  
	  	  

• Högsta	  prioritet	  är	  att	  tillfredsställa	  kunden	  genom	  tidig	  och	  kontinuerlig	  leverans	  	  
av	  värdefull	  programvara.	  

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

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

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

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

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

• Fungerande	  programvara	  är	  främsta	  måttet	  på	  framsteg.	  
• Agila	  metoder	  verkar	  för	  uthållighet.	  Sponsorer,	  utvecklare	  och	  användare	  skall	  

kunna	  hålla	  jämn	  utvecklingstakt	  under	  obegränsad	  tid.	  
• Kontinuerlig	  uppmärksamhet	  på	  förstklassig	  teknik	  och	  bra	  design	  stärker	  

anpassningsförmågan.	  
• Enkelhet	  –	  konsten	  att	  maximera	  mängden	  arbete	  som	  inte	  görs	  –	  är	  

grundläggande.	  
• Bäst	  arkitektur,	  krav	  och	  design	  växer	  fram	  med	  självorganiserande	  team.	  
• Med	  jämna	  mellanrum	  reflekterar	  teamet	  över	  hur	  det	  kan	  bli	  mer	  effektivt	  och	  

justerar	  sitt	  beteende	  därefter.(Agila	  manifestet)	  	  
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3.5	  Projektförloppet	  
Gustavsson	  (2013)	  anser	  att	  det	  även	  i	  agila	  metoder	  är	  det	  relevant	  att	  dela	  in	  projektet	  
i	  olika	  faser,	  detta	  för	  att	  det	  är	  enklare	  att	  ha	  en	  sak	  i	  taget	  att	  fokusera	  på	  och	  lägga	  sin	  
energi	  på.	  Faserna	  i	  agila	  projekt	  ser	  ofta	  ut	  på	  följande	  vis.	  
	  

	  
	  
Figur	  4:	  Traditionell	  agil	  projektmodell	  med	  indelning	  i	  olika	  faser	  (Gustavsson,	  2013)	  	  
	  
3.5.1	  Förstudie	  	  
Förstudien	  reder	  ut	  vad	  som	  ska	  produceras	  och	  ligger	  sedan	  oftast	  till	  grund	  för	  beslut	  
om	  fortsatt	  arbete,	  det	  kan	  exempelvis	  vara	  en	  offert	  som	  godkänns	  av	  beställaren.	  I	  
många	  agila	  projekt	  försummas	  förstudien	  och	  det	  ses	  bara	  som	  extra	  arbete	  som	  tar	  tid	  
från	  det	  faktiska	  projektet.	  Enligt	  Gustavsson	  (2013)	  bör	  inte	  förstudien	  minska	  i	  
omfång	  men	  det	  bör	  strävas	  efter	  att	  genomföra	  den	  på	  så	  kort	  tid	  som	  möjligt.	  Inom	  agil	  
projektledning	  bör	  förstudien	  resultera	  i	  tre	  väsentliga	  delar,	  intressentanalys,	  
visionsdokument	  och	  kommunikationsplan.	  	  
	  
3.5.2	  Planering	  	  
Den	  agila	  principen	  förespråkar	  att	  endast	  detaljplanera	  de	  händelser	  som	  är	  närmst	  
kommande,	  det	  är	  en	  stor	  skillnad	  från	  traditionell	  projektledning	  där	  detaljplanering	  
från	  första	  till	  sista	  dag	  ses	  som	  en	  framgångsfaktor.	  De	  agila	  förespråkarna	  anser	  att	  
mycket	  av	  planeringsarbetet	  görs	  i	  onödan	  då	  majoriteten	  av	  alla	  projekt	  som	  
genomförs	  genomgår	  olika	  förändringar	  under	  tidens	  gång.	  För	  att	  undvika	  denna	  
problematik	  där	  olika	  tankesätt	  ställs	  mot	  varandra	  anser	  Gustavsson	  (2013)	  att	  det	  
bästa	  alternativet	  är	  att	  ta	  det	  bästa	  från	  båda	  teorierna	  och	  inte	  ställa	  dem	  mot	  
varandra,	  utan	  sammanfoga	  dem.	  	  
	  
Viktiga	  planeringsverktyg	  inom	  agil	  projektplanering	  är:	  	  

• Färdplan	  
• Leveransplan	  
• Etapplan	  	  
• Produktlogg	  
• Etapplogg	  (Gustavsson,	  2013)	  

	  
3.5.2.1	  Färdplan	  	  
Färdplanen	  ska	  ge	  en	  översiktlig	  bild	  över	  när	  olika	  projektresultat	  ska	  levereras	  under	  
projektets	  gång,	  dock	  utan	  att	  fastställa	  exakta	  datum	  eller	  detaljer.	  För	  att	  ta	  fram	  en	  
färdplan	  används	  vanligtvis	  två	  olika	  verktyg,	  en	  PBS	  och	  logiska	  nätverk.	  	  
En	  PBS	  kan	  liknas	  vid	  en	  WBS	  som	  används	  under	  traditionella	  projekt,	  det	  är	  ett	  visuellt	  
dokument	  som	  visar	  den	  hierarkiska	  nedbrytningen	  av	  projektets	  olika	  delmål	  och	  
resultat.	  En	  PBS	  är	  inte	  lika	  ingående	  som	  en	  WBS	  men	  tekniken	  är	  den	  samma,	  man	  vill	  
bryta	  ner	  projektet	  i	  mindre	  delar	  för	  att	  göra	  det	  mer	  överskådligt	  och	  hanterbart.	  	  
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Nästa	  steg	  efter	  en	  PBS	  är	  att	  få	  en	  bild	  över	  i	  vilken	  ordnings	  dessa	  delmål	  ska	  
genomföras,	  detta	  sammanställs	  i	  ett	  logiskt	  nätverk.	  Nätverket	  visar	  sambanden	  mellan	  
målen	  genom	  att	  struktureras	  upp	  från	  vänster	  till	  höger.	  För	  att	  slutligen	  få	  det	  logiska	  
nätverket	  att	  övergå	  till	  en	  färdplan	  sätts	  ungefärliga	  datum	  och	  tidsperspektiv	  ut,	  
dessutom	  görs	  en	  prioritering	  utefter	  nyttoperspektiv.	  Här	  är	  det	  viktigt	  att	  kunden	  
funderar	  över	  vilka	  delmoment	  som	  ger	  mest	  nytta	  för	  projektet	  under	  olika	  tidpunkter.	  
(Gustavsson,	  2013)	  
	  
3.5.2.2	  Leveransplan	  
En	  leveransplan	  kan	  liknas	  vid	  ett	  gantt-‐schema,	  det	  är	  helt	  enkelt	  en	  plan	  som	  
innehåller	  alla	  viktiga	  grindhål	  och	  exakta	  tidsgränser	  för	  ett	  projekt.	  Leveransplanen	  
används	  sedan	  både	  internt	  och	  externt	  mot	  underleverantörer,	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  
arbeta	  så	  effektivt	  som	  möjligt	  är	  det	  viktigt	  att	  de	  är	  insatta	  i	  specifika	  grindhål	  och	  
beroenden	  mellan	  dem.	  Vid	  ett	  större	  projekt	  behöver	  leveransplanen	  inte	  innehålla	  
hela	  tidsplanen	  utan	  fokusera	  på	  just	  de	  milstolpar	  som	  är	  av	  vikt	  vid	  den	  specifika	  
tidpunkten	  för	  att	  sedan	  utökas	  med	  tidens	  gång.	  (Gustavsson,	  2013)	  
	  
3.5.2.3	  Etapplan	  
Nästa	  steg	  är	  att	  utarbeta	  en	  etapplan	  där	  varje	  etapp	  ska	  innehålla	  ett	  eller	  flera	  
grindhål.	  Efter	  varje	  etapp	  bör	  gruppen	  ha	  slutfört	  och	  levererat	  ett	  uttalat	  delresultat.	  
Varje	  etapp	  ska	  innefatta	  ett	  uppstartsmöte,	  en	  testsession,	  demonstration	  samt	  ett	  
erfarenhetsmöte	  och	  gruppen	  ska	  sträva	  efter	  att	  nå	  det	  specifika	  målet	  utan	  att	  behöva	  
justera	  den	  utsatta	  tiden.	  Målet	  är	  att	  varje	  etapp	  ska	  generera	  något	  som	  ger	  nytta	  till	  
projektet	  och	  etappens	  längd	  måste	  anpassas	  därefter,	  om	  projektnyttan	  kräver	  en	  
längre	  arbetstid	  är	  det	  bra	  att	  jobba	  i	  längre	  etapperioder.	  	  Tidsperioden	  bör	  inte	  sträcka	  
sig	  längre	  än	  sex	  veckor	  och	  ska	  inte	  heller	  understiga	  en	  vecka,	  fyra	  veckor	  är	  att	  
rekommendera	  då	  det	  täcker	  en	  månadscykel.	  	  Det	  är	  viktigt	  att	  utvärdera	  etappens	  
längd	  under	  projektets	  gång	  och	  korrigera	  om	  det	  behövs.	  (Gustavsson,	  2013)	  
	  
3.5.2.4	  Produktlogg	  
En	  produktlogg	  går	  även	  under	  namnet	  product	  backlog,	  och	  är	  en	  lista	  som	  ska	  ge	  en	  
överblick	  över	  allt	  som	  ska	  produceras	  eller	  har	  producerats	  under	  ett	  projekts	  gång	  
(Julian,	  2014).	  Det	  är	  en	  prioriterad	  lista	  över	  de	  krav	  som	  kunden	  vill	  få	  tillgodosedda	  
under	  projektförloppet	  och	  bör	  tas	  fram	  utav	  projektgruppen	  i	  samarbete	  med	  kunden.	  
(Gustavsson,	  2013).	  De	  punkter	  som	  hamnar	  i	  produktloggen	  rangordnas	  sedan	  enligt	  
prioritet	  och	  på	  så	  vis	  är	  det	  tydligt	  vad	  projektgruppen	  bör	  fokusera	  på	  i	  dagsläget	  och	  
vad	  som	  ska	  jobbas	  på	  härnäst.	  Listan	  ska	  ständigt	  vara	  levande	  under	  projektets	  gång,	  
och	  krav	  kan	  läggas	  till	  eller	  omprioriteras	  i	  ordning.	  Produktloggen	  ska	  vara	  
lättillgänglig	  och	  transparant	  för	  alla	  i	  projektet	  och	  kan	  därför	  dels	  hängas	  upp	  på	  en	  
vägg	  och	  finnas	  tillgänglig	  digitalt.	  De	  krav	  som	  ligger	  överst	  i	  listan	  är	  sedan	  de	  krav	  
som	  ska	  läggas	  mest	  tid	  på	  meden	  krav	  längre	  ner	  i	  listan	  kan	  vara	  mer	  vaga.	  (Björkholm	  
&	  Brattberg,	  2010)	  
	  
3.5.2.5	  Etapplogg	  	  
Etapploggen	  är	  ett	  verktyg	  som	  används	  för	  att	  bryta	  ner	  produktloggen	  i	  mindre	  delar	  
och	  planera	  på	  detaljnivå,	  i	  etapploggen	  görs	  kraven	  alltså	  om	  till	  specifika	  delmoment.	  
Kraven	  övergår	  till	  genomförbara	  mål	  genom	  att	  uppgifter	  specificeras	  och	  definieras,	  
dessutom	  bestämmer	  gruppen	  vem	  som	  ska	  ta	  ansvar	  för	  respektive	  mål.	  När	  gruppen	  
sedan	  är	  inne	  i	  etappen	  och	  arbetar	  är	  just	  den	  etappen	  låst	  medan	  övrig	  produktlogg	  
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fortfarande	  är	  öppen	  för	  förändring,	  här	  har	  kunden	  möjlighet	  att	  ta	  bort	  eller	  
omprioritera	  fram	  till	  nästa	  etapp	  ska	  påbörjas.	  Vid	  uppstarten	  av	  nästa	  etapp	  
genomförs	  ett	  planeringsmöte	  där	  en	  ny	  etapplogg	  tas	  fram	  och	  de	  nya	  kraven	  som	  
utvecklats	  presenteras.	  (Gustavsson,	  2013)	  	  
	  
3.5.3	  Genomförande	  	  
Den	  agila	  genomförande	  processen	  fokuserar	  på	  två	  saker,	  transparens	  och	  ständig	  
förändring.	  Transparens	  syftar	  till	  att	  hela	  tiden	  visualisera	  vart	  projektet	  befinner	  sig	  i	  
tidsplanen,	  detta	  kan	  ske	  antingen	  genom	  en	  faktisk	  projekttavla	  eller	  med	  ett	  digitalt	  
verktyg.	  När	  det	  kommer	  till	  ständig	  förändring	  handlar	  det	  om	  att	  jobba	  i	  korta	  etapper	  
eller	  sprinter	  som	  sedan	  resulterar	  i	  en	  delleverans	  antingen	  internt	  eller	  externt	  till	  
kund.	  Efter	  varje	  etapp	  och	  överlämnande	  genomförs	  ett	  erfarenhetsmöte	  där	  alla	  får	  
reflektera	  över	  förbättringsmöjligheter	  i	  nästa	  sprint.	  (Gustavsson,	  2013).	  	  En	  
genomförande	  process	  i	  agila	  projekt	  kan	  illusteraras	  på	  följande	  vis:	  	  
	  

	  
Figur	  5:	  Genomförandeprocessen	  i	  agila	  projekt	  (Sutherland,	  2007)	  	  
	  
3.5.3.1	  Projekttavla	  
För	  att	  lyckas	  med	  projekttransparens	  är	  projekttavlan	  är	  viktigt	  verktyg	  inom	  agil	  
projektledning	  (Gustavsson,	  2013).	  Tavlan	  brukar	  vara	  uppbyggd	  utav	  följande	  tre	  
kolumner:	  ej	  påbörjat,	  påbörjat	  och	  klart	  och	  bestå	  utav	  aktiviteterna	  i	  backloggen	  som	  
rangordnas	  efter	  relevans.	  Enligt	  Julian	  (2014)	  är	  det	  effektivt	  att	  tilldela	  alla	  
projektdeltagare	  en	  färg	  för	  att	  påvisa	  vilka	  aktiviteter	  som	  ligger	  på	  vem	  i	  gruppen.	  På	  
så	  vis	  bidrar	  det	  till	  att	  alla	  vill	  jobba	  så	  bra	  som	  möjligt,	  eftersom	  att	  det	  tydligt	  visar	  
allas	  ansvarsuppgifter	  och	  hur	  snabbt	  du	  genomför	  dem.	  Så	  fort	  en	  aktivitet	  är	  påbörjad	  
flyttas	  den	  från	  första	  kolumnen	  till	  andra	  för	  att	  slutligen	  flytta	  den	  till	  sista	  kolumnen	  
när	  aktiviteten	  är	  avklarad	  (Julian,	  2014).	  	  
	  
3.5.3.2	  Stå-‐upp	  möte	  
Inom	  agil	  projektledning	  rekommenderas	  daglig	  avstämning,	  så	  kallade	  stå-‐upp	  möten,	  
de	  bygger	  på	  att	  gruppen	  varje	  morgon	  har	  en	  avsatt	  tid	  för	  att	  utvärdera	  
projektförloppet.	  Till	  dessa	  möten	  är	  det	  viktigt	  att	  alla	  är	  förberedda	  för	  att	  de	  ska	  
lyckas	  hållas	  så	  korta	  och	  koncisa	  som	  möjligt,	  den	  optimala	  tiden	  är	  femton	  minuter.	  
Under	  dessa	  stå-‐upp	  möten	  diskuteras	  punkterna:	  Vad	  har	  gjorts	  sen	  sist?	  Vad	  ska	  vi	  
fokusera	  på	  idag?	  Finns	  det	  några	  eventuella	  problem	  som	  Scrum-‐mastern	  kan	  ta	  sig	  an?	  
(Julian,	  2014)	  	  
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3.5.3.3	  Erfarenhetsmöte	  
I	  agil	  projektledning	  förespråkas	  ständig	  förbättring,	  ett	  resultat	  av	  detta	  är	  så	  kallade	  
erfarenhetsmöten.	  Erfarenhetsmötena	  ger	  möjlighet	  till	  korrigering	  av	  misstag	  under	  
projekts	  gång,	  dess	  syfte	  är	  att	  öka	  effektivitet	  genom	  att	  reflektera	  över	  vad	  som	  
tidigare	  gjorts.	  Också	  dessa	  möten	  bör	  hållas	  korta	  och	  effektiva	  och	  sker	  ofta	  i	  samband	  
med	  sprintavslut	  (Gustavsson,	  2013).	  Även	  under	  erfarenhetsmötena	  användes	  en	  
projektvägg	  uppbyggd	  av	  tre	  olika	  kolumner,	  vad	  gick	  bra?	  Vad	  kan	  förbättras?	  Vad	  ska	  
vi	  ta	  med	  oss	  in	  i	  nästa	  sprint?	  Här	  får	  samtliga	  skriva	  individuella	  post-‐it	  lappar	  med	  
deras	  erfarenheter	  som	  sedan	  sätts	  upp	  på	  projektväggen.	  Tillsammans	  diskuterar	  
sedan	  gruppen	  samtliga	  punkter	  och	  beslutar	  vilka	  punkter	  under	  vad	  som	  kan	  
förbättras	  som	  bör	  ingå	  i	  nästa	  sprint.	  Under	  dessa	  erfarenhetsmöten	  kan	  även	  en	  
marknadsutvärdering	  genomföras,	  här	  diskuteras	  om	  det	  skett	  några	  förändringar	  i	  
omvärlden	  som	  kommer	  påverka	  projektet.	  	  (Julian,	  2014)	  	  	  
	  
3.5.4	  Överlämning	  	  
Agila	  projektavslut	  är	  ofta	  indelade	  i	  två	  olika	  moment,	  en	  överlämnings	  fas	  och	  en	  
avslutande	  fas.	  Faserna	  påminner	  mycket	  om	  generell	  projektledning	  men	  den	  stora	  
skillnaden	  är	  att	  stora	  delar	  av	  projektet	  redan	  har	  stämts	  av	  löpande	  vid	  etappavslut,	  
detta	  bidrar	  till	  att	  agila	  projekt	  generellt	  är	  lättare	  att	  överlämna.	  (Gustavsson,	  2013)	  	  
	  
3.5.5	  Avslut	  	  
Under	  avslutande	  fasen	  av	  agila	  projekt	  ingår	  bland	  annat	  formella	  uppgifter	  så	  som	  att	  
avsluta	  projektkonton.	  Utöver	  detta	  är	  huvuduppgiften	  att	  föra	  alla	  erfarenheter	  som	  
fåtts	  under	  projektets	  gång	  vidare	  till	  nästkommande	  projekt.	  I	  och	  med	  att	  det	  i	  
samband	  med	  sprintavslut	  ska	  hållas	  erfarenhetsmöten	  så	  bör	  alla	  de	  beslut	  som	  togs	  
under	  dessa	  möten	  vara	  nertecknade,	  och	  på	  så	  vis	  underlätta	  slutrapporten.	  Vid	  
projektavslut	  bör	  samtliga	  projektmedlemmar	  samlas	  och	  tillsammans	  diskutera	  och	  
sammanställa	  vilka	  erfarenheter	  som	  man	  kan	  ta	  lärdom	  av	  i	  framtida	  projekt.	  
(Gustavsson,	  2013).	  	  	  
	  
3.6	  Projektgruppen	  	  
	  

	  
Figur	  6:	  Den	  agila	  projektgruppen	  (Ambler,	  2005)	  	  
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3.6.1	  Produktägare	  
I	  många	  fall	  är	  produktägaren	  och	  kunden	  samma	  enhet,	  i	  andra	  fall	  utses	  någon	  från	  
den	  egna	  organisationen	  som	  får	  föra	  kundens	  talan	  vad	  gäller	  dess	  krav	  och	  intressen.	  
Produktägaren	  ansvar	  för	  projektets	  vision,	  krav	  och	  sätter	  olika	  projektramar	  
(Sutherland,	  2007).	  	  I	  många	  fall	  kan	  det	  vara	  en	  tung	  arbetsroll	  att	  vara	  produktägare,	  i	  
dessa	  fall	  kan	  det	  vara	  bra	  att	  vara	  flera	  personer	  som	  ansvarar	  för	  rollen.	  Dock	  är	  det	  
viktigt	  att	  samtliga	  i	  gruppen	  har	  en	  gemensam	  vision	  och	  är	  unisona	  vad	  gäller	  
prioriteringar	  och	  krav	  (Björkholm	  &	  Brattberg,	  2010).	  	  
I	  agila	  projekt	  önskas	  en	  mer	  närvarande	  och	  engagerad	  produktägare,	  det	  är	  viktigt	  att	  
produktägaren	  är	  insatt	  i	  verksamheten	  och	  är	  tillgänglig	  för	  avstämningar	  och	  för	  att	  
reda	  ut	  eventuella	  frågetecken	  kring	  krav.	  Många	  agila	  projekt	  faller	  på	  att	  de	  inte	  har	  en	  
tillräckligt	  närvarande	  produktägare.	  Det	  bör	  i	  början	  av	  varje	  projekt	  beslutas	  om	  hur	  
kontinuerlig	  avstämning	  gruppen	  och	  ägaren	  ska	  ha	  (Gustavsson,	  2013).	  	  
	  
3.6.2	  Scrum	  master	  	  
Scrum	  masterns	  uppgift	  är	  att	  underlätta	  arbetet	  för	  övriga	  i	  projektgruppen.	  Det	  är	  inte	  
meningen	  att	  scrum	  mastern	  ska	  vara	  en	  chef	  över	  gruppen	  utan	  agerar	  istället	  coach	  
och	  hjälper	  gruppen	  med	  att	  undanröja	  eventuella	  hinder.	  I	  vissa	  projekt	  är	  det	  en	  
person	  som	  agerar	  scrum	  master	  medan	  det	  i	  andra	  projekt	  är	  en	  i	  gruppen	  som	  tar	  på	  
sig	  rollen	  och	  har	  då	  lite	  mindre	  övriga	  åtaganden	  i	  projektet.	  (Sutherland,	  2007)	  I	  
interna	  kundprojekt	  har	  titeln	  projektledare	  helt	  försvunnit,	  man	  arbetar	  enbart	  med	  en	  
scrum	  master	  som	  till	  skillnad	  från	  en	  projektledare	  inte	  får	  delegera	  arbete	  eller	  göra	  
val	  av	  teknisk	  lösning,	  utan	  endast	  ansvarar	  för	  beslut	  kring	  den	  agila	  processen.	  Inom	  
kundorderprojekt	  är	  det	  dock	  viktigt	  att	  det	  både	  finns	  en	  scrum	  master	  och	  en	  
projektledare.	  Projektledarens	  roll	  är	  här	  att	  vara	  en	  länk	  mellan	  kunden	  och	  scrum	  
mastern,	  i	  vissa	  fall	  kan	  scrum	  masterna	  och	  projektledaren	  vara	  samma	  person.	  
(Gustavsson,	  2013)	  
	  
När	  det	  gäller	  att	  undanröja	  hinder	  betyder	  det	  inte	  nödvändigtvis	  personer	  utan	  kan	  
vara	  onödig	  dokumentation,	  krångliga	  processer,	  långsam	  teknik	  eller	  dålig	  miljö.	  Det	  
berör	  alltså	  både	  fysiska	  och	  tekniska	  aspekter.	  Det	  behöver	  inte	  vara	  scrum	  mastern	  
själv	  som	  undanröjer	  de	  störande	  elementen	  men	  ansvarar	  för	  att	  frågan	  inte	  faller	  
mellan	  stolarna	  utan	  förs	  framåt	  mot	  en	  lösning.	  (Björkholm	  &	  Brattberg,	  2010)	  	  
	  
Förutom	  att	  undanröja	  hinder	  för	  projektgruppen	  och	  att	  ansvara	  för	  den	  agila	  
processen	  är	  scrum	  masterns	  uppgift	  att	  ordna	  möten,	  föra	  mötesprotokoll,	  hantera	  
resurser,	  kommunicera	  internt	  och	  externt,	  arrangera	  en	  kick-‐off,	  hantera	  eventuella	  
konflikter	  inom	  gruppen	  samt	  hantera	  kunden	  och	  projektbeställaren.	  (Gustavsson,	  
2013)	  
	  
	  



	   24	  

	  
Figur	  7:	  Jämförelse,	  beslutsfattande	  i	  traditionella	  och	  agila	  projekt.	  (Gustavsson,	  2013)	  	  
	  
3.6.3	  Gruppen	  
Det	  finns	  tre	  ledord	  som	  ska	  genomsyra	  en	  agil	  projektgrupp	  i	  deras	  dagliga	  arbete	  och	  
som	  skiljer	  dem	  från	  en	  projektgrupp	  i	  ett	  traditionellt	  projekt.	  	  	  	  

• Självstyre	  
• Tydliga	  mål	  
• Kollektivt	  ansvar	  

Sammantaget	  innebär	  detta	  att	  samtliga	  i	  gruppen	  har	  egna	  ansvars	  -‐	  och	  
befogenhetsområden	  på	  sin	  position.	  Alla	  i	  gruppen	  siktar	  gemensamt	  på	  att	  uppnå	  
utsatta	  mål	  och	  har	  koll	  på	  de	  delmoment	  som	  leder	  fram	  till	  det	  slutgiltiga	  målet.	  
Dessutom	  är	  alla	  tillsammans	  ansvariga	  för	  att	  samtliga	  delmoment	  gemensamt	  ska	  
genomföras	  trots	  individuellt	  ansvarsområde.	  (Gustavsson,	  2013).	  	  	  
	  
I	  agila	  projekt	  ses	  hela	  teamet	  som	  en	  gemensam	  roll,	  individerna	  i	  gruppen	  har	  ingen	  
egen	  roll.	  Anledningen	  är	  för	  att	  gruppen	  ska	  ta	  på	  sig	  ett	  gemensamt	  ansvar	  för	  att	  
genomföra	  projektet	  och	  nå	  projektmål.	  Oftast	  krävs	  det	  mer	  än	  en	  kompetens	  i	  taget	  för	  
att	  bli	  klar	  med	  en	  uppgift	  utan	  det	  krävs	  ett	  fungerande	  samarbete	  mellan	  olika	  roller.	  
Gruppen	  bör	  byggas	  upp	  av	  olika	  kompetenser	  för	  att	  uppnå	  bästa	  resultat,	  varje	  person	  
bör	  ha	  en	  spetskompetens	  men	  vara	  engagerad	  i	  samtliga	  områden	  som	  projektet	  
innefattar.	  Moralen	  höjs	  på	  samtliga	  i	  gruppen	  genom	  att	  tillsammans	  bygga	  upp	  en	  hög	  
effektivitet	  och	  inte	  bromsas	  utav	  att	  behöva	  vänta	  in	  någon	  med	  en	  specifik	  kompetens.	  
Just	  därför	  försöker	  agila	  metoder	  komma	  bort	  från	  bestämda	  och	  statiska	  roller	  
eftersom	  det	  bidrar	  till	  en	  hel	  del	  stillastående.	  Fokus	  ligger	  på	  att	  tillsammans	  jobba	  för	  
att	  uppnå	  mål	  och	  inte	  att	  uppnå	  dem	  på	  individnivå.	  En	  lämplig	  storlek	  på	  gruppen	  är	  5-‐
8	  personer	  och	  samtliga	  i	  gruppen	  bör	  ha	  en	  full	  dedikation	  till	  projektet.	  Det	  dagliga	  
arbetet	  för	  gruppen	  innebär	  att	  fatta	  egna	  beslut,	  produktägaren	  jobbar	  med	  de	  
långsiktiga	  målen	  och	  gruppen	  har	  ansvar	  för	  att	  uppfylla	  de	  kortsiktiga.	  Om	  gruppen	  
själva	  ansvarar	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  organisera	  sig	  för	  att	  nå	  bästa	  resultat	  så	  blir	  
medlemmarna	  mer	  drivande	  och	  aktiva	  i	  projektet	  samtidigt	  som	  deras	  kreativitet	  
stimuleras.	  (Björkholm	  &	  Brattberg,	  2010)	  
	  
3.6.4	  Testare	  
En	  testare	  bör	  vara	  närvarande	  I	  projektet	  under	  samtliga	  etapper	  för	  att	  försäkra	  att	  
det	  som	  levereras	  till	  kund	  är	  testat	  och	  användbart.	  Testaren	  säkrar	  produktens	  
kvalitetsperspektiv	  och	  ska	  granska	  det	  som	  levereras	  i	  samband	  med	  etappslut	  kritiskt,	  
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det	  är	  viktigt	  att	  testaren	  noggrant	  undersöker	  brister	  för	  att	  förbättra	  det	  slutgiltiga	  
resultatet.	  Rollen	  kan	  antingen	  innehas	  av	  en	  anställd	  hos	  kunden	  eller	  hos	  en	  anställd	  
på	  från	  det	  egna	  företaget,	  då	  är	  det	  dock	  viktigt	  att	  personen	  själv	  inte	  ingår	  i	  
projektgruppen	  för	  att	  kunna	  granska	  resultatet	  med	  kritiska	  ögon.	  Utöver	  testandet	  
ansvarar	  testaren	  för	  uppgifter	  så	  som	  arr	  sätta	  upp	  en	  testmiljö,	  förtydliga	  krav	  åt	  
projektdeltagare	  samt	  att	  förbereda	  överlämnandet.	  (Gustavsson,	  2013)	  	  
	  
3.7	  Möjligheter	  som	  agil	  projektledning	  medför	  
I	  agila	  projekt	  uppmuntras	  en	  aktiv	  och	  involverad	  kund	  genom	  produktutvecklingen.	  
Detta	  är	  något	  som	  ökar	  projekttransparens	  som	  i	  sin	  tur	  bidrar	  att	  till	  förväntningarna	  
på	  produkten	  alltid	  är	  under	  kontroll	  och	  att	  slutprodukten	  har	  godkänts	  i	  tidigare	  
stadier.	  Ytterligare	  positiv	  effekt	  som	  har	  påvisats	  med	  anknytning	  till	  detta	  är	  mer	  
positiv	  och	  långvarig	  kundrelation	  (Waters,	  2007).	  Även	  Haunts	  (2014)	  lyfter	  fram	  
fördelarna	  med	  kontinuerlig	  leverans	  mot	  kund	  och	  säger	  att	  genom	  att	  ständigt	  
leverera	  användbart	  material	  så	  ger	  det	  kunden	  en	  möjlighet	  att	  få	  avkastning	  på	  sin	  
investering	  i	  ett	  tidigare	  skede.	  Zolyak	  (2013)	  hävdar	  att	  genom	  att	  öka	  kundens	  
inflytande	  ökar	  det	  projektgruppens	  möjlighet	  att	  förstå	  vad	  kunden	  faktiskt	  efterfrågar.	  
Vidare	  säger	  Zolyak	  att	  kundens	  motivation	  ökar	  genom	  att	  kontinuerliga	  leveranser	  och	  
det	  dessutom	  ökar	  deras	  förtroende	  till	  projektgruppen	  när	  de	  får	  se	  användbart	  
material.	  	  
	  
Agila	  projekt	  leder	  i	  större	  utsträckning	  till	  att	  den	  rätta	  och	  mest	  kvalitativa	  
slutprodukten	  levereras.	  Detta	  kan	  återigen	  ledas	  till	  möjligheten	  till	  förändring	  och	  
ständig	  leverans	  mot	  kunden.	  I	  traditionella	  projekt	  är	  det	  vanligt	  att	  projektet	  ses	  som	  
lyckat	  då	  det	  följer	  samtliga	  ramar	  och	  grindhål	  men	  att	  det	  inte	  behöver	  bidra	  till	  att	  
den	  rätta	  produkten	  levereras	  (Waters,	  2007).	  Genom	  att	  tillåta	  kunden	  att	  prioritera	  de	  
viktigaste	  funktionerna	  får	  gruppen	  en	  djupare	  förståelse	  för	  vad	  som	  är	  mest	  väsentligt	  
för	  kundens	  organisation	  och	  kan	  ta	  fram	  en	  produkt	  därefter	  (Zolyak,	  2013).	  De	  
återkommande	  testsessionerna	  i	  samband	  med	  sprintavslut	  är	  ytterligare	  en	  process	  
som	  leder	  till	  ökad	  produktkvalitet,	  genom	  fortlöpande	  inspektioner	  av	  produkten	  
möjliggör	  det	  för	  kunden	  att	  göra	  justeringar	  och	  ger	  gruppen	  insikt	  i	  eventuella	  
kvalitetsbrister	  (Waters,	  2007)	  	  
	  	  
I	  agila	  projekt	  förespråkas	  en	  flexibilitet	  och	  lättrörlighet	  i	  sin	  planering	  till	  skillnad	  från	  
traditionella	  projekt	  där	  det	  ofta	  sker	  en	  noggrann	  planering	  i	  projektstarten	  som	  
lämnar	  lite	  plats	  för	  förändring.	  I	  agila	  projekt	  välkomnas	  förändring	  och	  det	  förväntas	  
att	  kraven	  kommer	  skiftas	  och	  omprioriteras	  under	  projektets	  gång.	  Detta	  bidrar	  till	  att	  
kundens	  krav	  lättare	  kan	  tillmötesgå	  och	  att	  förändringar	  i	  omvärlden	  lättare	  kan	  mötas.	  
Vidare	  öppnar	  agila	  metoder	  upp	  för	  ett	  arbetssätt	  som	  bättre	  kan	  identifiera	  risker.	  
Genom	  ständig	  leverans	  och	  utvärdering	  inom	  gruppen	  och	  mot	  kunden	  kan	  gruppen	  
lättare	  identifiera	  problem	  och	  gör	  det	  enklare	  att	  göra	  förändringar.	  Genom	  
projekttransparens	  kan	  viktiga	  beslut	  tas	  så	  tidigt	  som	  möjligt	  i	  projektprocessen	  
(Waters,	  2007).	  Medan	  gruppen	  håller	  fokus	  på	  den	  aktuella	  sprinten	  finns	  en	  ständig	  
möjlighet	  för	  kunden	  att	  omprioritera	  resterande	  backlogg.	  Nya	  eller	  omprioriterade	  
krav	  kan	  planeras	  in	  i	  nästa	  sprint	  och	  möjliggör	  därigenom	  förändringar	  inom	  ett	  par	  
veckor	  (Zolyak,	  2013).	  	  
	  
Transparensen	  som	  medföljer	  de	  dagliga	  stå-‐upp	  mötena	  ökar	  möjligheten	  att	  mäta	  
varje	  individs	  grad	  av	  effektivitet.	  Detta	  är	  något	  som	  kan	  leda	  till	  ökad	  produktivitet	  för	  
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var	  och	  en	  av	  gruppmedlemmarna	  (Sousa,	  2009).	  Även	  Julian	  (2014)	  påvisar	  
möjligheterna	  som	  dagliga	  stå-‐upp	  möten	  medför,	  han	  anser	  att	  med	  hjälp	  av	  en	  
projekttavla	  som	  visar	  vem	  som	  jobbar	  med	  vad	  ökar	  driften	  att	  jobba	  så	  bra	  som	  
möjligt	  då	  det	  tydligt	  visar	  när	  en	  uppgift	  har	  blivit	  slutförd.	  Agila	  team	  tenderar	  att	  vara	  
produktiva	  från	  första	  sprinten	  till	  leverans	  något	  som	  leder	  till	  en	  jämn	  
arbetsbelastning	  under	  projektets	  gång.	  Genom	  ständiga	  tester	  och	  leveranser	  kan	  
eventuella	  problem	  redas	  ut	  i	  ett	  tidigt	  skede,	  något	  som	  leder	  till	  en	  mindre	  påfrestande	  
slutleverans	  (Ekas,	  2012).	  Även	  Gustavsson	  (2013)	  påvisar	  möjligheterna	  som	  medföljer	  
de	  olika	  sprinterna	  och	  erfarenhetsmötena,	  han	  påstår	  att	  det	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  
projektgruppen	  då	  problem	  kan	  utredas	  i	  ett	  så	  tidigt	  skede	  som	  möjligt,	  detta	  i	  och	  med	  
att	  processen	  ständigt	  utvärderas	  och	  granskas.	  Enligt	  Waters	  (2007)	  bidrar	  det	  agila	  
processerna	  till	  ett	  mer	  trivsamt	  arbetssätt	  för	  gruppen	  och	  ökar	  dess	  motivation	  och	  
prestationer.	  Detta	  på	  grund	  av	  ökat	  inflytande,	  öppna	  diskussioner	  och	  uppmuntran	  till	  
beslutsfattande.	  	  
	  
3.8	  Problem	  som	  agil	  projektledning	  medför	  
Agila	  projekt	  lämpar	  sig	  väldigt	  bra	  i	  projekt	  där	  det	  är	  otydliga	  krav,	  målen	  är	  
invecklade,	  snabba	  resultat	  behövs	  och	  när	  de	  rör	  sig	  i	  en	  föränderlig	  miljö.	  	  
Dock	  finns	  det	  vissa	  förutsättningar	  som	  gör	  att	  de	  agila	  metoderna	  lämpar	  sig	  mindre	  
bra	  i,	  i	  dessa	  fall	  går	  det	  oftast	  att	  implementera	  delar	  av	  det	  agila	  tankesättet	  men	  det	  är	  
svårt	  att	  anpassa	  det	  på	  projektet	  fullt	  ut.	  (Gustavsson,	  2013)	  
	  
Ett	  av	  de	  största	  problemen	  som	  uppstår	  är	  när	  samarbetspartners	  eller	  kunden	  har	  ett	  
annat	  synsätt	  på	  hur	  projektet	  ska	  bedrivas.	  Om	  projektgruppen	  förlitar	  sig	  på	  en	  annan	  
projektgrupp	  i	  form	  av	  exempelvis	  underleverantörer,	  och	  denna	  projektgrupp	  inte	  vill	  
arbeta	  agilt	  blir	  samarbetet	  svårt	  och	  mindre	  effektivt.	  Här	  kan	  problem	  uppstå	  när	  de	  
agila	  förespråkarna	  vill	  ha	  snabba	  och	  kontinuerliga	  leveranser	  mot	  kunden	  men	  är	  
beroende	  av	  en	  underleverantör	  som	  förespråkar	  en	  mer	  generell	  projektledning	  med	  
en	  slutleverans	  i	  samband	  med	  avslut.	  Samma	  sak	  uppstår	  om	  det	  agila	  tänket	  inte	  är	  
förankrat	  hos	  kunden,	  då	  det	  kommer	  bli	  svårt	  att	  komma	  överens	  om	  vad	  som	  bör	  
prioriteras	  i	  projektet	  och	  hur	  projektet	  ska	  tidsplaneras.	  De	  agila	  förespråkar	  
exempelvis	  en	  kort	  och	  effektiv	  planeringsfas	  medan	  de	  traditionella	  föredrar	  en	  längre	  
tid	  för	  en	  mer	  ingående	  planering.	  (Gustavsson,	  2013)Ytterligare	  ett	  problem	  som	  kan	  
uppstå	  i	  samband	  med	  kundsamarbetet	  är	  det	  krav	  som	  ställs	  på	  en	  aktiv	  och	  involverad	  
kund	  under	  projektets	  gång.	  Detta	  synsätt	  har	  visat	  ha	  en	  positiv	  effekt	  i	  slutänden	  men	  
är	  beroende	  av	  att	  kunden	  har	  den	  tid	  och	  engagemang	  som	  krävs.	  (Haunts,	  2014)	  Enligt	  
Gustavsson	  (2013)	  krävs	  det	  för	  att	  lyckas	  få	  en	  förändring	  av	  folks	  uppfattning	  av	  hur	  
ett	  projekt	  ska	  bedrivas	  små	  förändringar	  där	  förtaget	  lär	  ut	  sina	  anställda,	  kunder	  och	  
leverantörer	  om	  vad	  agil	  projektledning	  är.	  
	  
Vidare	  öppnar	  det	  agila	  arbetssättet	  upp	  för	  att	  krav	  kan	  komma	  till	  eller	  förändras	  
under	  arbetets	  gång,	  detta	  är	  väsentligt	  för	  den	  agila	  flexibiliteten.	  Dock	  kan	  detta	  bidra	  
till	  så	  kallade	  scope-creeps,	  alltså	  att	  målet	  och	  efterfrågan	  ökar	  under	  projektets	  gång	  
vilket	  i	  sin	  tur	  bidra	  till	  att	  projekten	  måste	  utökas	  tidsmässigt	  alternativt	  inte	  
färdigställs	  alls.	  Det	  krävs	  i	  detta	  fall	  en	  tydlig	  och	  stark	  vision	  och	  en	  välarbetad	  
backlogg	  som	  öppnar	  upp	  för	  omprioritering	  för	  att	  det	  inte	  projektet	  och	  dess	  resultat	  
ska	  bli	  lidande,	  finns	  det	  inget	  tydligt	  slutdatum	  kan	  kunden	  fortsätta	  att	  komma	  med	  
nya	  krav	  i	  all	  oändlighet.	  (Haunts,	  2014)	  	  
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Ett	  annat	  problem	  är	  när	  projektet	  bygger	  på	  fasta	  kontrakt	  där	  allt	  är	  specificerat	  in	  i	  
minsta	  detalj,	  här	  finns	  ingen	  möjlighet	  till	  omprioriteringar	  eller	  omställningar	  under	  
projektets	  gång.	  Många	  beställare	  tror	  att	  det	  redan	  från	  början	  kan	  specificeras	  exakt	  
vad	  som	  kommer	  levereras	  till	  punkt	  och	  pricka	  i	  slutänden	  men	  många	  gånger	  är	  det	  
svårt	  att	  förutse	  det	  exakta	  resultatet	  på	  grund	  av	  förändringar	  i	  omvärlden	  eller	  nya	  
önskemål	  som	  kommer	  upp	  med	  tiden.	  De	  projekt	  som	  bygger	  på	  fasta	  avtal	  är	  generellt	  
svåra	  att	  bedriva	  agilt	  då	  de	  gör	  det	  svårt	  för	  förändring	  och	  flexibilitet.	  Det	  finns	  sätt	  att	  
komma	  ifrån	  detta	  problem,	  ett	  sätt	  är	  att	  dela	  upp	  det	  fasta	  kontraktet	  i	  mindre	  kortare	  
faser	  där	  varje	  fas	  är	  fast.	  (Gustavsson,	  2013)	  	  
	  
Andra	  situationer	  då	  det	  är	  svårt	  att	  införa	  agila	  metoder	  är	  då	  det	  är	  låg	  acceptans	  
bland	  organisationen	  till	  förändring	  och	  införing	  av	  nya	  metoder	  eller	  om	  delar	  av	  
projektgruppen	  föredrar	  att	  arbeta	  individuellt	  istället	  för	  tillsammans	  under	  alla	  
stadier	  av	  projektet.	  Agila	  projekt	  är	  beroende	  av	  självorganiserade	  team	  och	  kollektivt	  
ansvar	  för	  att	  arbetet	  ska	  föras	  framåt.	  Dessutom	  försvårar	  det	  om	  övriga	  grupper	  inom	  
organisationen	  inte	  önskar	  att	  samarbeta	  mellan	  avdelningar,	  att	  arbeta	  agilt	  betyder	  
inte	  bara	  att	  man	  samarbetar	  bra	  inom	  gruppen	  utan	  också	  med	  andra	  avdelningar.	  Det	  
krävs	  en	  vilja	  att	  lära	  och	  vilja	  lära	  av	  andra,	  att	  dela	  kunskap	  mellan	  grupper.	  Dessutom	  
krävs	  en	  organisation	  med	  högt	  i	  tak	  och	  som	  tillåter	  misstag,	  och	  för	  att	  kunna	  uppnå	  
bästa	  resultat	  behövs	  det	  experimenteras	  och	  då	  är	  det	  viktigt	  att	  känna	  sig	  trygg	  i	  sin	  
roll	  och	  i	  sitt	  företag.	  (Björkholm	  &	  Brattberg,	  2010)	  Även	  Sousa	  (2009)	  påvisar	  problem	  
som	  kan	  härledas	  till	  projektgruppen,	  hon	  säger	  att	  om	  gruppen	  inte	  består	  utav	  
engagerade	  personer	  kommer	  projektet	  aldrig	  slutföras,	  alternativt	  misslyckas.	  Vidare	  
säger	  Sousa	  att	  det	  krävs	  att	  projektmedlemmarna	  besitter	  rätt	  kompetens	  för	  att	  
projektet	  ska	  hålla	  utsatt	  tidsram.	  
	  
Det	  kan	  uppstå	  problem	  kring	  behovet	  av	  testsessioner	  under	  projektets	  gång,	  fördelen	  
är	  att	  kvaliteten	  säkras	  med	  jämna	  mellanrum	  under	  utvecklingens	  gång	  snarare	  än	  en	  
gång	  på	  slutet	  som	  i	  vattenfallsprojekt.	  Dock	  kräver	  detta	  både	  resurser	  i	  form	  av	  
personal,	  tid	  och	  pengar	  (Haunts,	  2014)	  	  
	  
I	  det	  dagliga	  arbetet	  i	  agila	  projekt	  uppstår	  ofta	  problem	  kring	  de	  korta	  stå-‐upp	  mötena,	  
det	  kan	  vara	  svårt	  att	  lyckas	  samla	  all	  vid	  en	  tidpunkt	  varje	  dag	  då	  de	  flesta	  är	  vana	  vid	  
en	  annan	  form	  av	  möten.	  Ett	  annat	  problem	  som	  uppstår	  är	  att	  gruppen	  ofta	  tror	  att	  
vissa	  moment	  är	  förbjudna	  bara	  för	  att	  det	  inte	  är	  enligt	  det	  agila	  manifestet,	  den	  agila	  
metoden	  lämnar	  det	  upp	  till	  individerna	  i	  gruppen	  att	  själva	  bestämma	  vilka	  moment	  
som	  behöver	  genomföras	  eller	  vilka	  beslut	  som	  måsta	  tas.	  Att	  driva	  ett	  projekt	  agilt	  
handlar	  om	  att	  ge	  gruppen	  rum	  och	  verktyg	  för	  att	  själva	  organisera	  upp	  projektet	  och	  
inte	  få	  order	  ovanifrån.	  (Sutherland,	  2007)	  	  	  
	  
3.9	  Projektverktyg	  	  
3.9.1	  Trello	  
Trello	  skapades	  2007	  är	  ett	  gratis	  webbaserat	  projektverktyg	  som	  är	  konstruerat	  enligt	  
kanban.	  Trello	  är	  uppbyggt	  av	  en	  tavla	  som	  i	  sin	  tur	  består	  utav	  listor,	  listorna	  i	  sin	  tur	  
byggs	  upp	  utav	  en	  mängd	  kort.	  Trello	  skapades	  för	  att	  grupper	  lättare	  skulle	  kunna	  
kommunicera	  och	  ha	  koll	  på	  vad	  alla	  har	  för	  aktuella	  uppgifter	  eller	  jobbar	  med	  i	  en	  
organisation	  eller	  projektgrupp.	  Trello	  är	  alltså	  tänkt	  som	  ett	  verktyg	  som	  ska	  
underlätta	  grupparbete.	  Trello	  behöver	  inte	  enbart	  användas	  ur	  en	  organisations	  
synpunkt	  utan	  kan	  användas	  i	  det	  vardagliga	  livet	  som	  en	  att	  göra	  lista,	  och	  fokus	  har	  
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därför	  lagts	  på	  en	  enkel	  och	  okomplicerad	  design	  och	  uppbyggnad	  av	  sidan.	  Trello	  är	  
fokuserat	  kring	  en	  tavla	  där	  användare	  i	  gruppen	  kan	  ta	  fram	  checklistor,	  skapa	  och	  
tilldela	  uppgifter	  inom	  gruppen	  och	  påvisa	  när	  den	  aktuella	  uppgiften	  är	  genomförd.	  
Varje	  lista	  kan	  tilldelas	  ett	  eller	  flera	  kort	  som	  innehåller	  kommunikationsmöjligheter,	  
aktiviteter,	  filbilagor	  och	  uppdateringar	  med	  mera.	  Tavlan	  är	  uppbyggd	  av	  en	  enkel	  drag	  
and	  drop	  funktion	  så	  kort	  enkelt	  kan	  förflyttas	  i	  listan	  eller	  mellan	  listor.	  (Rao,	  2011)	  	  
	  
Till	  listorna	  kan	  det	  sedan	  bjudas	  in	  gäster,	  som	  sedan	  kan	  tilldelas	  de	  olika	  uppgifterna	  
som	  står	  på	  korten.	  Om	  inte	  alla	  inbjudna	  gäster	  ska	  ha	  tillgång	  till	  samtliga	  listor	  eller	  
kort	  går	  det	  att	  göra	  dem	  privata	  eller	  publika.	  Uppladdning	  till	  trello-‐väggen	  kan	  göras	  
från	  exempelvis	  en	  server,	  Google	  drive,	  Dropbox,	  Box	  eller	  OneDrive.	  Den	  senaste	  
uppdateringen	  som	  sker	  på	  listan	  kan	  sedan	  följas	  genom	  Trellos	  meddelande	  funktion,	  
uppdateringarna	  kan	  fås	  via	  applikationen,	  mail	  eller	  mobil	  notiser.	  Med	  hjälp	  av	  
checklistor	  och	  förfallodatum	  kommer	  påminnelser	  om	  viktiga	  uppgifter	  och	  grindhål.	  
Trello	  kan	  kopplas	  upp	  på	  flera	  olika	  enheter	  så	  som	  datorer,	  mobiler	  och	  surfplattor.	  
(Trello	  Tour)	  	  
	  

	  
Figur	  8:	  Trello	  board	  (Home)	  	  
	  
3.9.2	  Basecamp	  
Basecamp	  skapades	  2004	  och	  är	  ett	  webbaserat	  projektverktyg	  som	  erbjuder	  en	  60	  
dagars	  fri	  prövning,	  därefter	  måste	  ett	  abonnemang	  tecknas.	  Basecamp	  vill	  komma	  ifrån	  
projektstyrning	  med	  hjälp	  av	  diagram,	  nummer	  och	  grafer	  och	  eftersträvar	  en	  
tvåvägskommunikation	  som	  är	  uppbyggd	  av	  konversationer,	  att	  göra	  listor	  och	  enkla	  
tidsplaner.	  (Fried,	  2004)	  	  
	  
Målet	  med	  basecamp	  är	  att	  göra	  det	  enkelt	  att	  få	  individer	  med	  olika	  roller	  och	  
åtaganden	  att	  tillsammans	  sträva	  efter	  att	  slutföra	  ett	  projekt.	  Efter	  att	  ett	  projekt	  har	  
skapats	  bjuds	  aktuella	  projektdeltagare	  in	  och	  en	  kort	  beskrivning	  av	  projektet	  kan	  
skrivas	  som	  ett	  meddelande	  eller	  ett	  textdokument	  till	  samtliga	  inblandade.	  Övriga	  
funktioner	  som	  basecamp	  erbjuder	  utöver	  textdokument	  och	  meddelandefunktionen	  är	  
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uppladdning	  av	  filer	  och	  att	  göra	  listor.	  Basecamp	  har	  också	  en	  egen	  kalender	  som	  visar	  
viktiga	  grindhål	  och	  olika	  aktiviteter	  som	  ska	  genomföras.	  (Tour)	  	  
Dessutom	  erbjuds	  varje	  vecka	  gratis	  online	  klasser	  och	  frågestunder	  för	  att	  göra	  
Basecamps	  kunder	  mer	  kunniga	  kring	  verktygen.	  Precis	  som	  trello	  finns	  basecamp	  
tillgänglig	  i	  olika	  enheter	  så	  som	  datorer,	  mobiler	  och	  surfplattor.	  (Basecamp)	  	  
	  

	  
Figur	  9:	  Översikt	  basecamp	  (Tour)	  
	  
3.9.3	  Projectplace	  	  
Projectplace	  skapades	  1998	  och	  är	  precis	  som	  trello	  och	  basecamp	  ett	  webbverktyg	  som	  
ska	  underlätta	  projektstyrning	  och	  projektsamarbete.	  Projectplace	  erbjuder	  en	  
testsession	  på	  14	  dagar,	  därefter	  finns	  ett	  gratis	  abonnemang	  som	  ge	  tillgång	  till	  kanban	  
tavlor,	  för	  övriga	  funktioner	  måste	  ett	  utökat	  abonnemang	  tecknas.	  Projectplace	  vill	  
främja	  och	  uppmuntra	  till	  samarbete	  mellan	  team	  och	  innehåller	  en	  mängd	  verktyg	  som	  
ska	  underlätta	  detta.	  Projectplace	  innehåller	  funktioner	  så	  som	  dokumenthantering,	  
ärendehantering,	  planering,	  mötesbokning,	  kontaktlistor	  samt	  projektportfölj.	  
Planeringsverktyget	  ger	  en	  möjlighet	  till	  att	  kombinera	  gantt-‐scheman	  och	  kanban	  
tavlor	  för	  att	  ge	  en	  fullständig	  överblick	  utav	  vad	  som	  ska	  göras,	  vem	  som	  ska	  göra	  det	  
och	  till	  när.	  Genom	  att	  kombinera	  ärendehanteringen	  och	  en	  kanban	  tavla	  är	  det	  lättare	  
att	  påvisa	  vilka	  aktiviteter	  som	  är	  påbörjade	  och	  vilka	  som	  måste	  genomföras	  och	  vem	  
som	  tagit	  på	  sig	  ansvaret	  att	  slutföra	  det.	  (Project	  place)	  	  
	  
Det	  går	  att	  bjuda	  in	  de	  medlemmar	  och	  andra	  intressenter	  som	  berörs	  av	  projektet	  och	  
sedan	  definiera	  vilken	  behörigheter	  och	  vilka	  inställningar	  de	  ska	  ha	  tillgång	  till	  i	  
projektet.	  Behörigheter	  kan	  ställas	  in	  för	  att	  skydda	  känsligt	  projektmaterial,	  men	  också	  
för	  att	  reglera	  informationsflödet	  och	  förenkla	  arbetet	  för	  alla	  inblandade.(Hantera	  
projektmedlemmar	  i	  projectplace)	  Projectplace	  kommunikationsverktyg	  ger	  en	  
möjlighet	  till	  att	  dela	  dokument,	  ge	  kommentarer	  och	  feedback,	  läsa	  och	  följa	  
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konversationer,	  skicka	  meddelande	  till	  specifika	  gruppmedlemmar	  eller	  hela	  gruppen	  
samt	  att	  hashtagga	  relevanta	  ord	  för	  framtida	  filtrering.	  	  (Effektiv	  kommunikation	  med	  
Projectplace	  kommunikationsverktyg)	  	  
	  

	  
	  
Figur	  10:	  Kanban	  tavla	  i	  projectplace	  (Kanban)	  
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4.	  Resultat	  
Nedan	  redovisas	  det	  resultat	  som	  framkom	  empiriska	  studier	  som	  genomförts.	  
Inledningsvis	  redovisas	  resultatet	  av	  intervju	  ett	  för	  att	  ge	  läsaren	  en	  inblick	  i	  byrån	  som	  
organisation	  samt	  bredden	  och	  typen	  av	  projekt	  som	  de	  bedriver.	  Här	  redovisas	  även	  de	  
problem	  som	  respondenterna	  påvisar	  med	  dagens	  arbetssätt.	  Därefter	  redovisas	  
resultatet	  av	  intervju	  två	  som	  redogör	  för	  respondenternas	  inställning	  till	  agila	  metoder	  
och	  verktyg.	  Här	  har	  texten	  delats	  in	  i	  kapitlen	  extern	  kommunikation	  och	  interaktion,	  
intern	  kommunikation	  och	  interaktion,	  kontinuerlig	  utvärdering	  och	  anpassning	  till	  
förändring	  samt	  projektverktyg.	  	  
	  
4.1	  Överblick	  över	  företagets	  aktuella	  projekt	  
Företaget	  driver	  och	  ansvarar	  för	  en	  mängd	  olika	  projekt	  som	  dels	  varierar	  i	  längd	  och	  
också	  i	  typer	  av	  uppdrag.	  Utav	  de	  respondenter	  som	  intervjuats	  sträckte	  sig	  längden	  på	  
uppdragen	  från	  allt	  till	  ett	  år	  till	  ett	  par	  veckor.	  	  
	  
De	  mindre	  projekten	  är	  ofta	  redaktionella	  uppdrag,	  antingen	  i	  form	  av	  pappers	  magasin,	  
intranätartiklar	  eller	  white	  papers.	  Andra	  mindre	  projekt	  som	  bedrivs	  är	  videoprojekt	  
och	  sociala	  medie	  projekt.	  De	  längre	  projekten	  är	  främst	  webbprojekt.	  
Nedan	  följer	  en	  kort	  sammanfattning	  av	  intervjuerna	  samt	  beskrivning	  av	  de	  olika	  
projekten	  och	  dess	  projektflöde.	  	  
	  	  
4.1.1	  Projekt	  A,	  R1–	  Utveckling	  webbplats	  
Projekt	  A	  är	  just	  nu	  i	  en	  vilofas	  men	  det	  var	  ett	  stort	  projekt	  som	  drevs	  under	  hela	  förra	  
året	  och	  byrån	  stod	  för	  design	  och	  konceptutveckling	  av	  webbplatsen.	  	  
	  
Respondentens	  roll	  i	  projektet	  var	  produktionsledare,	  arbetsuppgifter	  som	  ingick	  var	  att	  
organisera	  resurser,	  kontakt	  med	  övriga	  leverantörer,	  uppläggning	  av	  tidplaner,	  
fakturering	  samt	  avstämningsmöten	  internt	  och	  externt.	  Övriga	  roller	  som	  ingick	  i	  
projektgruppen	  från	  byråns	  sida	  var	  interaktions	  designer,	  designer,	  account	  manager	  
och	  konceptutvecklare.	  	  
	  
Under	  planeringsfasen	  av	  projektet	  var	  det	  en	  hel	  del	  möten,	  det	  togs	  fram	  en	  
projektplan	  och	  en	  tidplan,	  och	  avgränsningar	  sattes	  upp	  säger	  R1.	  Projektplanen	  togs	  
fram	  tillsammans	  med	  kunden	  för	  att	  kartlägga	  vad	  de	  vill	  ha	  ut	  av	  projektet.	  	  
	  

”I	  ett	  stort	  projekt	  är	  projektplaner	  användbara	  medan	  de	  i	  mindre	  projekt	  kan	  
ses	  som	  onödig	  administration”	  (Intervju,	  R1)	  	  	  

	  
En	  annan	  del	  av	  planeringsfasen	  var	  att	  en	  work	  shop	  sattes	  upp	  med	  kunden	  för	  att	  
konkretisera	  vad	  de	  ville	  få	  ut	  av	  projektet.	  	  
	  
Genomförandefasen	  inleddes	  med	  en	  konceptpresentation	  för	  kunden	  som	  gav	  ett	  
godkännande	  så	  att	  designers	  och	  interaktionsdesigners	  kunde	  komma	  igång	  med	  sitt	  
jobb.	  När	  utvecklarna	  kom	  in	  blev	  projektet	  mer	  agilt	  i	  och	  med	  att	  de	  jobbade	  agilt	  full	  
ut.	  Under	  den	  perioden	  hade	  inte	  byrån	  så	  mycket	  att	  göra	  i	  projektet	  men	  fick	  små	  
beställningar	  varje	  två	  veckors	  period.	  Utvecklarna	  jobbade	  med	  sprinter,	  
sprintplanering	  och	  omprioritering	  och	  byrån	  tog	  del	  i	  viss	  mån.	  Någon	  kontinuerlig	  
utvärdering	  gjordes	  inte	  under	  projektets	  gång	  och	  i	  och	  med	  att	  projektet	  inte	  är	  
avslutat	  så	  har	  ingen	  slutgiltigt	  projektutvärdering	  genomförts.	  	  
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Under	  projektets	  gång	  fanns	  ingen	  gemensam	  projektplattform.	  Kunden	  hade	  en	  
plattform	  där	  det	  gick	  att	  ladda	  upp	  dokument	  men	  den	  kom	  man	  inte	  alltid	  in	  på	  så	  den	  
var	  inte	  helt	  användbar.	  I	  början	  laddades	  dokument	  och	  skisser	  upp	  där	  ganska	  ofta	  
men	  senare	  under	  projektet	  blev	  det	  inte	  så.	  Internt	  blev	  det	  mest	  Excel	  ark	  som	  
mailades	  till	  medarbetare.	  	  
	  

”Vi	  använde	  inte	  trello	  till	  exempel,	  vi	  försökte	  föra	  in	  det	  men	  då	  blev	  kunden	  
irriterad	  och	  tyckte	  att	  vi	  förde	  in	  för	  mycket	  administration.”(Intervju,	  R1)	  	  

	  
Dokumentation	  som	  användes	  under	  projektets	  gång	  var	  tidsplaner	  och	  aktivitetsplaner.	  
Kontaktrapporter	  skrevs	  vid	  nästan	  alla	  kundmöten	  för	  att	  få	  ner	  vad	  som	  sagts	  och	  vad	  
som	  kommits	  fram	  till,	  det	  är	  extra	  viktigt	  i	  långa	  projekt	  för	  att	  komma	  ihåg	  besluts	  som	  
togs	  i	  början	  av	  projektet	  säger	  R1.	  Övriga	  dokument	  var	  tidrapporterings	  ark	  och	  
projektplanen.	  	  
	  
Den	  interna	  kommunikationen	  skiftade	  beroende	  på	  de	  olika	  skedena,	  under	  projektet,	  
under	  intensiva	  perioder	  jobbades	  det	  mycket	  med	  korta	  stå	  upp	  möten.	  Förutom	  de	  
korta	  stå	  upp	  mötena	  hölls	  inplanerade	  längre	  möten	  vid	  behov	  men	  utan	  satt	  tidpunkt.	  	  
Den	  externa	  kommunikationen	  var	  ganska	  intensiv	  till	  en	  början	  och	  under	  större	  delen	  
av	  projektet	  satt	  alla	  från	  de	  olika	  byråerna	  och	  kunden	  en	  dag	  i	  veckan	  och	  stämde	  av.	  	  
	  
4.1.2	  Projekt	  B,	  R2	  –	  Utveckling	  av	  webbplattform	  	  
Projekt	  B	  är	  ett	  projekt	  som	  fortfarande	  är	  i	  genomförandefasen	  och	  innebär	  från	  byråns	  
sida	  att	  utveckla	  och	  designa	  en	  plattform	  för	  en	  tidning	  och	  dess	  prenumeranter.	  
Projektet	  är	  uttalat	  agilt	  både	  internt	  inom	  organisationen	  och	  externt	  mot	  kunden.	  Att	  
det	  är	  agilt	  innebär	  i	  det	  här	  fallet	  att	  de	  arbetar	  med	  en	  backlogg,	  kanban,	  
erfarenhetsmöten	  och	  sprinter.	  
	  
Respondenten	  är	  operativ	  projektledare	  och	  ansvarar	  för	  att	  hålla	  budget,	  tidplan,	  hålla	  
god	  kontakt	  med	  kunden,	  merförsäljning,	  strategier	  och	  koncept.	  Övriga	  som	  ingår	  i	  
projektgruppen	  är	  en	  designer,	  en	  interaktions	  designer	  och	  en	  account	  director.	  	  
	  
Under	  planeringsfasen	  togs	  det	  fram	  en	  projektplan,	  budget	  och	  det	  upprättades	  en	  
backlogg.	  Andra	  delar	  som	  togs	  fram	  enligt	  det	  agila	  arbetssättet	  var	  olika	  sprinter	  och	  
en	  kanban.	  Det	  hålls	  ett	  avstämningsmöte	  varje	  vecka	  både	  externa	  och	  internt	  för	  att	  
kunna	  lyfta	  frågor	  och	  röja	  hinder.	  Under	  projektets	  gång	  genomförs	  tre	  delleveranser	  
mot	  kunden.	  
	  

”Under	  genomförandefasen	  är	  det	  viktigt	  med	  tät	  kommunikation	  och	  att	  man	  är	  
mottaglig	  för	  förändring,	  det	  uppstår	  ganska	  ofta	  i	  webbprojekt.”	  (Intervju,	  R2)	  

	  
Projektgruppen	  har	  prövat	  lite	  olika	  projektverktyg	  för	  att	  tillsammans	  komma	  fram	  till	  
vilket	  som	  fungerar	  bäst.	  För	  tillfället	  arbetar	  de	  i	  trello	  vilket	  respondenten	  anser	  
fungerar	  väldigt	  bra,	  det	  används	  internt	  och	  mer	  underleverantören	  men	  inte	  med	  
kunden.	  Kunden	  har	  uttryckligen	  sagt	  att	  allt	  ska	  tas	  på	  mail	  eller	  telefon	  eller	  på	  
veckomöten.	  Innan	  trello	  provade	  de	  project	  place	  men	  det	  har	  lagts	  ner	  då	  det	  inte	  
fungerade	  optimalt.	  I	  övrigt	  används	  hang	  out	  för	  att	  kunna	  chatta	  och	  för	  snabba	  
avstämningar.	  Skisser	  och	  mötesanteckningar	  laddas	  upp	  på	  Google	  drive.	  	  
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Respondenten	  anser	  att	  mötesanteckningar	  är	  en	  viktig	  dokumentation	  för	  att	  anteckna	  
beslut	  som	  tas	  med	  kunden	  eller	  underleverantören.	  Specifikationer	  i	  form	  av	  skisser	  
och	  design	  är	  övrig	  dokumentation	  i	  projektet	  	  
	  

”Jag	  kan	  inte	  se	  att	  det	  skulle	  fungera	  utan	  projektdokumentation,	  det	  är	  viktigt	  
ur	  en	  juridisk	  synpunkt,	  inget	  får	  falla	  mellan	  stolarna.	  ”	  (Intervju,	  R2)	  

	  
Den	  interna	  kommunikationsprocessen	  har	  förbättrats	  under	  projektets	  gång.	  I	  början	  
satt	  folk	  mest	  på	  sin	  egen	  kammare	  och	  kommunicerade	  inte	  så	  mycket.	  När	  gruppen	  
sedan	  väl	  sammanstrålade	  uppstod	  många	  frågetecken	  hur	  saker	  skulle	  lösas.	  Nu	  
arbetar	  projektgruppen	  mer	  med	  korta	  avstämningar	  via	  hang	  out	  och	  längre	  
veckomöten	  en	  gång	  i	  veckan.	  Den	  externa	  kommunikationen	  mot	  kunden	  består	  främst	  
av	  mail,	  telefonkontakt	  och	  veckomöten.	  Kommunikationen	  mot	  underleverantören	  har	  
förbättrats	  genom	  korta	  avstämningar	  på	  hang	  out	  och	  inkluderande	  i	  de	  interna	  
veckomötena,	  på	  så	  vis	  kan	  frågetecken	  redas	  ut	  på	  en	  gång	  säger	  respondenten.	  	  
	  
4.1.3	  Projekt	  C,	  R3	  –	  Produktion	  av	  innehåll	  i	  Sociala	  medier	  	  
Projekt	  C	  har	  sin	  utgångspunkt	  i	  sociala	  medier	  och	  handlar	  om	  att	  styra	  upp	  och	  
projektleda	  sociala	  medie	  teamet	  i	  deras	  inlägg	  och	  kanaler.	  Rollen	  som	  
produktionsledare	  av	  sociala	  medier	  är	  ny	  då	  företaget	  har	  insett	  ett	  behov	  av	  någon	  
med	  övergripande	  kundkontakt	  istället	  för	  att	  teamet	  har	  direktkontakt	  med	  kunden.	  
Projektet	  är	  ständigt	  pågående	  inom	  organisationen.	  
	  
Respondenten	  har	  rollen	  som	  produktionsledare	  och	  ansvarsområdena	  täcker	  
resursplanering,	  tidplanering,	  merföräljning,	  fakturering	  och	  budgetering.	  Övriga	  som	  
ingår	  i	  projektgruppen	  är	  de	  fem	  som	  ingår	  i	  det	  sociala	  medieteamet	  samt	  en	  account	  
director.	  	  
	  
Under	  planeringsfasen	  ingår	  ofta	  en	  workshop	  med	  kunden	  för	  att	  kartlägga	  vad	  kunden	  
faktiskt	  efterfrågar.	  Kunden	  kommer	  sedan	  med	  en	  brief	  som	  det	  sedan	  görs	  en	  	  
gemensam	  de-brief	  på.	  Därefter	  genomförs	  resursplanering,	  en	  tidsplan	  tas	  fram	  och	  en	  
offert	  eller	  projektplan	  tas	  fram.	  	  
Genomförandefasen	  inleds	  med	  ett	  start-up	  möte	  för	  kunden	  och	  projektgruppen	  för	  att	  
introducera	  projektet	  för	  alla.	  Därefter	  hålls	  kontinuerliga	  avstämningar	  internt	  samt	  en	  
daglig	  kommunikation	  med	  kunden.	  När	  delprojekten	  är	  genomförda	  görs	  en	  intern	  
avstämning	  och	  utvärdering	  av	  vad	  som	  hade	  kunnat	  göras	  bättre	  och	  mot	  kunden	  för	  
att	  följa	  upp	  resultatet.	  	  
	  
Respondenten	  säger	  att	  de	  inte	  använder	  någon	  specifik	  projektplattform	  utan	  skickar	  
mail	  i	  form	  av	  Excel	  ark,	  PDF	  ark	  eller	  Word	  dokument.	  När	  det	  kommer	  till	  
projektdokumentation	  använder	  de	  sig	  utav	  Power	  points,	  mötesprotokoll,	  budget	  och	  
tidsplan.	  	  
	  
Den	  interna	  kommunikationen	  fungerar	  enligt	  respondenten	  inte	  alltid	  så	  bra	  men	  hen	  
försöker	  lösa	  det	  genom	  att	  införa	  dagliga	  stand-‐up	  möten.	  	  
	  

”I	  stå-upp	  mötena	  utvärderar	  vi	  vad	  som	  händer	  idag,	  vad	  som	  gjordes	  
igår	  och	  om	  det	  är	  något	  som	  de	  behöver	  hjälp	  med.”(Intervju,	  R3)	  
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I	  övrigt	  pratats	  mycket	  med	  resursledarna	  som	  har	  övergripande	  koll	  på	  vad	  alla	  gör,	  det	  
hålls	  även	  ett	  veckomöte	  med	  alla	  produktionsledare	  och	  ett	  med	  sociala	  medieteamet	  
för	  att	  diskutera	  problem	  på	  en	  djupare	  nivå.	  Externt	  sker	  avstämningar	  på	  mail	  och	  i	  
vissa	  projekt	  hålls	  veckomöten.	  	  
	  

”Det	  krävs	  oftast	  att	  det	  är	  ett	  större	  projekt	  för	  att	  kunden	  ska	  ta	  sig	  tid	  
för	  veckomöten,	  i	  mindre	  projekt	  sker	  allt	  mer	  i	  ett	  svep.	  ”	  (Intervju,	  R3)	  

	  
4.1.4	  Projekt	  D,	  R4	  –	  Produktion	  av	  white	  papers	  (Vit	  bok)	  	  
Projekt	  D	  är	  ett	  projekt	  som	  har	  bedrivits	  under	  flera	  år	  och	  innebär	  publicering	  av	  ett	  
antal	  white	  papers	  varje	  år	  samt	  rådgivning	  till	  samtliga	  skribenter.	  	  
	  
Respondenten	  är	  produktionsledare	  för	  projektet	  vilket	  bland	  annat	  innefattar	  att	  
planera,	  boka	  resurser,	  och	  stämma	  av	  och	  godkänna	  texter	  och	  illustrationer.	  
Respondenten	  agerar	  spindeln	  i	  nätet	  och	  har	  kontakt	  med	  samtliga	  i	  projektet.	  Övriga	  
som	  ingår	  i	  projektgruppen	  är	  en	  strategisk	  redaktör,	  designers,	  	  subeditors	  och	  en	  
account	  director.	  	  
	  
Under	  planeringsfasen	  bokas	  resurser	  upp	  och	  det	  tas	  kontakt	  med	  skribenter.	  I	  de	  fall	  
då	  det	  rör	  sig	  om	  nya	  skribenter	  sker	  en	  ganska	  frekvent	  kontakt	  i	  en	  kombination	  av	  
mail	  och	  telefonsamtal,	  på	  så	  vis	  känner	  de	  sig	  trygga	  i	  sin	  roll	  säger	  respondenten.	  	  
	  

”Det	  är	  mycket	  information	  i	  början	  så	  att	  de	  känner	  sig	  trygga	  och	  
omhändertagna	  och	  vet	  sin	  roll,	  då	  kan	  vi	  jobba	  mycket	  effektivare	  
och	  det	  blir	  inga	  missförstånd.”(Intervju,	  R4)	  	  

	  
Under	  själva	  genomförandefasen	  bidrar	  byrån	  med	  en	  strategisk	  redaktör,	  
projektledning	  och	  ser	  till	  så	  att	  texten	  blir	  korrekturläst	  och	  enligt	  kundens	  format	  och	  
mallar	  samt	  publiceras	  vid	  rätt	  tillfälle.	  Själva	  produktionen	  av	  text	  och	  layout	  tar	  cirka	  
två	  veckor.	  	  	  
Slutleveransen	  sker	  vid	  själva	  publikationen,	  däremellan	  säger	  respondenten	  att	  det	  är	  
viktigt	  med	  delleveranser	  för	  att	  få	  godkänt	  på	  texten	  för	  att	  kunna	  gå	  vidare	  till	  layout.	  	  
Under	  utvärderingsfasen	  rapporteras	  och	  pratas	  det	  med	  den	  som	  har	  ansvar	  för	  
projektet,	  dessutom	  hålls	  uppdateringar	  och	  utvärderingar	  med	  account	  directorn.	  
Sedan	  hålls	  det	  möten	  med	  kunden	  och	  dess	  styrelse	  där	  det	  pratas	  statistik	  och	  de	  
mäter	  hur	  bra	  det	  går	  online	  och	  om	  de	  är	  nöjda	  eller	  inte.	  Enligt	  respondenten	  har	  det	  
krävts	  mer	  struktur	  sedan	  organisationen	  har	  växt	  och	  folk	  är	  lokaliserade	  på	  olika	  
ställen,	  tidigare	  kunde	  de	  gå	  förbi	  varandras	  skrivbord	  och	  diskutera	  men	  nu	  krävs	  ett	  
bokat	  möte	  där	  rapporter	  skrivs.	  	  
	  
Projektgruppen	  använder	  sig	  inte	  av	  några	  specifika	  projektverktyg,	  respondenten	  har	  
inte	  sett	  något	  behov	  av	  det.	  Projektdokumentation	  som	  används	  i	  projektet	  är	  Excel	  ark	  
och	  Word	  dokument	  för	  att	  lista	  leveranser	  och	  skicka	  text.	  	  	  
	  
Den	  interna	  kommunikationen	  sker	  via	  mail	  och	  konversationer	  ansikte	  mot	  ansikte.	  
Veckomöten	  hålls	  som	  skiftar	  i	  längd	  beroende	  på	  intensiteten	  i	  projektet.	  	  
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”Det	  är	  aldrig	  lagom	  i	  det	  här	  projektet,	  antingen	  är	  det	  otroligt	  
många	  produktioner	  samtidigt	  eller	  kan	  det	  vara	  en	  längre	  period	  
då	  det	  inte	  sker	  något.”	  (Intervju,	  R4)	  

	  
Respondenten	  säger	  att	  det	  under	  intensiva	  perioder	  inte	  räcker	  med	  veckomöten	  utan	  
då	  krävs	  daglig	  kommunikation,	  R4	  säger	  att	  gruppen	  måste	  hjälpa	  varandra	  tätt	  för	  att	  
det	  ska	  funka.	  Under	  dessa	  perioder	  hålls	  spontana	  dagliga	  möten	  i	  kanske	  30	  minuter.	  
Under	  mindre	  intensiva	  perioder	  hålls	  veckomöten	  där	  man	  utvärderat	  den	  kommande	  
veckan	  och	  vad	  alla	  ska	  göra,	  dessutom	  tar	  man	  sig	  tid	  för	  att	  städa	  upp	  och	  arkivera.	  	  
Den	  externa	  kommunikationen	  består	  av	  prat	  och	  mail	  med	  bilagor.	  Respondenten	  säger	  
att	  det	  underlättar	  senare	  i	  processen	  om	  de	  pratar	  med	  varandra,	  ett	  samtal	  är	  mycket	  
bättre	  än	  att	  maila.	  Dock	  har	  respondenten	  inte	  tillräckligt	  med	  tid	  eller	  pengar	  för	  att	  
åka	  till	  kunden	  hela	  tiden	  för	  att	  sätta	  sig	  ner	  i	  projektmöten	  säger	  R4.	  	  
	  
4.1.5	  Projekt	  E,	  R5	  –	  Produktion	  av	  video	  	  
Projekt	  E	  är	  ett	  pågående	  projekt	  som	  innefattar	  framställningen	  av	  en	  utbildningsfilm	  
för	  en	  kund.	  	  
	  
Respondenten	  är	  exekutiv	  producent	  men	  även	  account	  director	  för	  det	  specifika	  
projektet.	  Det	  innebär	  att	  respondenten	  tar	  hand	  om	  kundkontakten	  men	  även	  sitter	  
med	  under	  idé	  stadiet	  och	  kommer	  underfund	  med	  vad	  som	  ska	  kommuniceras,	  budget	  
samt	  säkrar	  slutresultat	  och	  kvalitet.	  Övriga	  som	  ingår	  i	  projektgruppen	  är	  en	  account	  
director	  och	  en	  skribent.	  Övriga	  i	  teamet	  är	  frilansare	  och	  består	  av	  två	  fotografer,	  
ljudtekniker,	  redigerare	  och	  animerare.	  	  
	  
Under	  planeringsstadiet	  görs	  ett	  produktionsschema	  utefter	  kundens	  deadline	  och	  
tidsspann.	  Sedan	  bollas	  produktionsplanen	  med	  kunden	  för	  att	  stämma	  av	  om	  den	  anses	  
vara	  realistisk	  eller	  inte.	  Därefter	  bokas	  resurser.	  Efter	  bokningen	  handlar	  det	  om	  att	  
följa	  och	  hålla	  produktionsschemat	  under	  genomförandet,	  här	  bidrar	  även	  byrån	  med	  
manus,	  svenska	  skribenter	  och	  storyboards.	  Under	  videoproduktion	  är	  det	  en	  mängd	  
delleveranser	  säger	  respondenten,	  allt	  ska	  vara	  helt	  spikat	  enligt	  ett	  schema	  så	  att	  alla	  
vet	  vilka	  variabler	  det	  är	  som	  gäller.	  	  
Under	  utvärderingen	  av	  projektet	  sker	  fakturering	  och	  en	  produktionsledare	  ansvarar	  
för	  att	  ringa	  upp	  klienten	  och	  fråga	  vad	  de	  har	  för	  synpunkter	  på	  samarbetet,	  var	  det	  
något	  som	  hade	  kunnat	  förbättras?	  Efter	  samtalet	  med	  klienten	  så	  tas	  en	  intern	  
utvärdering	  med	  producenten.	  	  
	  

”Förra	  kunden	  hade	  synpunkter	  på	  manusets	  format,	  så	  nu	  har	  jag	  
ändrat	  det	  för	  denna	  kund	  för	  det	  kanske	  fungerar	  bättre.	  Jag	  
brukar	  testa	  och	  jobba	  för	  förbättring	  från	  kund	  till	  kund”	  (Intervju,	  
R5)	  

	  
När	  det	  kommer	  till	  projektverktyg	  och	  projektdokumentation	  arbetar	  respondenten	  
med	  vimeo	  för	  videouppladdning	  samt	  mail	  med	  olika	  bilagor	  så	  som	  word	  filer.	  	  
	  
Vad	  gäller	  den	  interna	  kommunikationen	  så	  består	  den	  av	  mail	  och	  personliga	  möten	  på	  
kontoret	  men	  det	  finns	  inga	  stående	  möten.	  Denna	  typ	  av	  projekt	  kräver	  inga	  stående	  
möten	  säger	  respondenten,	  alla	  har	  sin	  specialitet	  och	  behöver	  inte	  vara	  involverade	  i	  
alla	  led	  utan	  bara	  under	  en	  viss	  del.	  	  
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Den	  externa	  kommunikationen	  består	  mycket	  av	  mail	  under	  själva	  genomförandefasen,	  
under	  planeringen	  är	  det	  mer	  personliga	  möten	  säger	  respondenten.	  Mötena	  är	  
beroende	  på	  deadlines	  i	  produktionsschemat,	  de	  sker	  i	  mån	  av	  tid	  och	  behov	  och	  är	  
oftast	  inte	  spikade	  i	  förväg.	  	  
	  

”Det	  finns	  inga	  stående	  möten	  en	  gång	  i	  veckan	  tillexempel.	  Det	  tror	  
jag	  beror	  på	  att	  man	  byggt	  upp	  en	  tillit	  till	  kunden.	  Skulle	  det	  vara	  
en	  helt	  ny	  kund	  kanske	  det	  behöver	  anpassas	  för	  att	  få	  med	  dem	  på	  
noterna.”	  (Intervju,	  R5)	  	  

	  
4.1.6	  Projekt	  F,	  R6	  –	  Produktion	  av	  innehåll	  på	  intranät	  sida	  	  
Projekt	  F	  är	  ett	  pågående	  projekt	  och	  innefattar	  produktion	  av	  innehåll	  och	  uppdatering	  
av	  en	  klients	  intranät	  sida.	  Byrån	  ansvarar	  helt	  enkelt	  för	  att	  driva	  och	  producera	  
content	  till	  sidan	  samt	  statistiska	  mätningar	  av	  antal	  besök	  och	  kommentarer.	  
Respondenten	  har	  infört	  en	  del	  agila	  metoder	  i	  projektet	  och	  har	  deltagit	  i	  kurser	  i	  agil	  
projektledning.	  	  
	  
Respondenten	  är	  senior	  redaktör	  över	  sidan	  och	  ansvarsområdena	  innefattar	  bland	  
annat	  att	  ha	  daglig	  kontakt	  med	  kunden	  för	  godkännande	  av	  leveranser,	  framtagning	  och	  
uppdatering	  av	  en	  redaktionell	  plan,	  tilldela	  uppdrag	  till	  skribenter	  och	  övergripande	  
ansvar	  över	  allt	  innehåll	  som	  publiceras.	  Övriga	  som	  ingår	  i	  projektgruppen	  är	  en	  
skribent,	  subeditors,	  en	  producent	  och	  en	  account	  director.	  	  
	  
Eftersom	  projektet	  är	  ständigt	  pågående	  och	  har	  pågått	  under	  flera	  års	  tid	  så	  finns	  ingen	  
direkt	  start	  eller	  planeringsfas	  säger	  respondenten.	  Dock	  så	  finns	  ett	  stående	  veckomöte	  
där	  det	  presenteras	  vad	  som	  ska	  produceras	  de	  närmsta	  veckorna,	  här	  ingår	  olika	  
personer	  med	  liknande	  arbetsroller.	  Under	  själva	  produktionen	  har	  respondenten	  en	  
daglig	  kontakt	  med	  klienten	  dessutom	  hålls	  ett	  inplanerat	  veckomöte	  med	  kunden	  där	  
respondenten	  presenterar	  vad	  som	  kommit	  upp	  sen	  sist	  och	  flaggar	  för	  nya	  artiklar	  och	  
problem	  som	  uppstått.	  Sedan	  bestämmer	  kunden	  tillsammans	  med	  respondenten	  vad	  
som	  ska	  produceras	  och	  därefter	  delegeras	  jobb	  ut.	  Kunden	  brukar	  få	  en	  eller	  två	  
delleveranser	  för	  att	  godkänna.	  För	  tillfället	  genomförs	  ingen	  utvärdering	  av	  projektet	  
men	  respondenten	  säger	  att	  en	  enkät	  ska	  genomföras	  på	  hemsidan	  för	  att	  få	  respons	  
från	  läsaren	  över	  vad	  som	  publiceras.	  	  
	  

”Att	  införa	  utvärdering	  är	  ett	  direkt	  resultat	  av	  att	  jag	  har	  deltagit	  i	  
agila	  kurser.	  Vi	  har	  en	  dialog	  med	  läsaren,	  vad	  som	  är	  bra	  och	  
dåligt.	  Vi	  försöker	  dra	  erfarenhet	  från	  det	  och	  adressera	  det.”	  
(Intervju,	  R6)	  	  

	  
Trello	  används	  både	  internt	  och	  externt	  inom	  projektet,	  just	  nu	  lär	  båda	  känna	  
programmet	  och	  det	  är	  ett	  nytt	  sätt	  att	  arbeta	  säger	  respondenten.	  Dock	  laddas	  inga	  
dokument	  upp	  på	  trello	  då	  klienten	  har	  stora	  säkerhetsåtgärder,	  men	  den	  används	  för	  
att	  få	  en	  överblick	  över	  projektet	  och	  dess	  tidsplan.	  Alla	  andra	  dokument	  skickas	  via	  
email	  så	  som	  power	  points,	  excel	  ark	  och	  word	  dokument.	  Tidigare	  har	  respondenten	  
använt	  excel	  ark	  för	  tidsplanering	  men	  har	  insett	  begränsningen	  i	  detta	  då	  projektet	  är	  
föränderligt.	  	  
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”Varje	  dag	  sker	  någon	  förändring.	  Ena	  dagen	  kanske	  jag	  tror	  att	  jag	  
ska	  publicera	  en	  artikel	  senare	  i	  veckan	  men	  sedan	  kommer	  något	  som	  
gör	  att	  den	  artikeln	  inte	  publiceras	  då.	  På	  så	  vis	  fungerar	  trello	  bra	  för	  
planering	  för	  det	  är	  mer	  intuitivt.	  ”	  (Intervju,	  R6)	  	  

	  
Den	  interna	  kommunikationen	  startar	  med	  ett	  veckomöte	  där	  de	  planerar	  vad	  som	  ska	  
göras	  den	  kommande	  veckan.	  Därefter	  hålls	  daglig	  kommunikation	  på	  kontoret.	  Den	  
externa	  kommunikationen	  sker	  via	  daglig	  kommunikation	  och	  ett	  stående	  veckomöte.	  	  
	  
4.1.7	  Projekt	  G,	  R7	  -	  Produktion	  av	  tidning	  	  
Projekt	  G	  är	  ett	  ständigt	  pågående	  projekt	  som	  bedrivits	  av	  byrån	  under	  flera	  år.	  
Projektet	  innebär	  produktion	  av	  fyra	  tidningar	  per	  år	  till	  en	  kund	  där	  byrån	  står	  för	  
samtliga	  led	  i	  framtagningen.	  	  
	  
Respondenten	  är	  produktions	  ledare	  för	  projektet	  och	  internt	  ingår	  även	  3-‐4	  skribenter	  
och	  en	  art	  director	  i	  teamet.	  Utöver	  de	  interna	  projektdeltagarna	  ingår	  även	  externa	  
skribenter,	  fotografer	  och	  illustratörer.	  Dock	  skiftar	  medarbetare	  från	  gång	  till	  gång	  och	  
det	  är	  ingen	  fast	  projektgrupp.	  Respondentens	  ansvarsområden	  innefattar	  att	  leda	  
produktionen	  och	  att	  ta	  hand	  om	  kunden.	  	  	  
	  
Produktionen	  börjar	  med	  ett	  redaktionsmöte	  med	  kunden	  där	  de	  får	  komma	  med	  
förslag	  på	  vad	  som	  ska	  ingå	  i	  tidningen.	  Därefter	  samlar	  respondenten	  ihop	  alla	  idéer	  
och	  gör	  en	  tidplan	  och	  en	  sidskiss.	  Detta	  skickas	  sedan	  till	  kunden	  som	  kommer	  med	  
feedback	  och	  slutligen	  sammanställs	  en	  innehållslista.	  Därefter	  bokas	  resurser	  och	  
under	  själva	  produktionen	  sker	  kontinuerlig	  avstämning	  med	  kunden.	  När	  det	  är	  dags	  
för	  publicering	  skickas	  innehållet	  till	  kunden	  som	  står	  för	  tryck	  och	  distribution.	  I	  och	  
med	  att	  avtalet	  är	  på	  årsbasis	  och	  är	  ett	  fast	  kontrakt	  behövs	  ingen	  ny	  offert	  skrivas	  för	  
varje	  gång.	  Fram	  till	  slutgiltig	  leverans	  sker	  fyra	  delleveranser	  till	  kund,	  bestående	  av	  
bland	  annat	  text	  och	  layout.	  Efter	  avslutad	  produktion	  sker	  en	  projektutvärdering	  hos	  
kunden	  där	  tidigare	  nummer	  utvärderas	  dock	  sker	  ingen	  utvärdering	  internt.	  	  
	  

”I	  och	  med	  att	  vi	  inte	  en	  specifik	  grupp	  längre	  utan	  medarbetare	  
skiftar	  från	  gång	  till	  gång	  har	  vi	  ingen	  intern	  utvärdering.	  ”	  (Intervju,	  
R7)	  	  

	  
I	  projektet	  läggs	  texter	  och	  bild	  upp	  på	  den	  interna	  servern	  i	  den	  specifika	  kundmappen.	  
Dokumentation	  består	  bland	  annat	  av	  en	  tidsplan,	  en	  sidskiss	  och	  en	  utläggslista.	  	  
	  
Internkommunikationen	  sker	  främst	  via	  mail	  och	  konversationer	  ansikte	  mot	  ansikte.	  
All	  teknisk	  information	  skickas	  via	  mail,	  sen	  tas	  feedbacken	  på	  arbetet	  oftast	  muntligt	  
säger	  respondenten.	  Externt	  sker	  kommunikationen	  via	  redaktionsmöten	  sedan	  via	  mail	  
och	  telefonsamtal	  vid	  behov.	  	  
	  
4.2	  Identifiering	  av	  problem	  med	  dagens	  arbetssätt	  	  
I	  och	  med	  att	  de	  olika	  respondenterna	  bedriver	  olika	  typer	  av	  projekt	  och	  i	  viss	  mån	  har	  
olika	  roller	  inom	  organisationen	  så	  identifierar	  de	  olika	  problem	  i	  sitt	  vardagliga	  arbete.	  
Nedan	  redovisas	  några	  av	  de	  problem	  som	  skulle	  kunna	  härledas	  till	  vattenfallsprojekt	  
och	  eventuellt	  lösas	  med	  hjälp	  av	  mer	  agila	  metoder.	  	  
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R1	  hävdar	  att	  kommunikationen	  är	  en	  utmaning	  och	  att	  samtliga	  i	  projektet	  har	  samma	  
bild	  av	  vad	  som	  behövs	  göras,	  R1	  säger	  att	  det	  inte	  bara	  handlar	  om	  slutleveransen	  utan	  
även	  om	  delleveranser	  och	  vad	  kunden	  har	  för	  förväntningar	  på	  ambitionsnivån.	  
	  
Vidare	  säger	  R1	  att	  ytterligare	  en	  utmaning	  är	  att	  lyckas	  undvika	  så	  att	  
projektmedlemmarnas	  ambitionsnivå	  spelar	  in.	  Många	  gånger	  gör	  projektmedlemmarna	  
det	  de	  tycker	  är	  bäst	  för	  kunden	  säger	  R1,	  men	  kunden	  har	  inte	  betalt	  för	  det	  bästa	  utan	  
kanske	  det	  näst	  bästa.	  Här	  är	  det	  viktigt	  att	  tillsammans	  skalar	  bort	  och	  lägga	  övriga	  
punkter	  i	  en	  backlogg	  för	  merförsäljning.	  	  
	  

”Ju	  längre	  tiden	  går	  mellan	  att	  man	  pratar	  ju	  mer	  bildar	  man	  sig	  sin	  
egen	  uppfattning	  och	  det	  glider	  iväg	  lite	  grand.	  Där	  tycker	  jag	  att	  det	  
agila	  arbetssättet	  är	  bra	  för	  då	  har	  man	  systematiskt	  kontinuerliga	  
avstämningar	  och	  man	  pratar	  prioriteringar	  och	  man	  utvärderar”	  
(Intervju,	  R1)	  	  

	  
R3	  identifierar	  ytterligare	  ett	  problem	  som	  kan	  härledas	  till	  kommunikation,	  och	  säger	  
en	  utmaning	  är	  att	  inte	  få	  tillräckligt	  med	  information	  från	  teamet.	  R3	  säger	  att	  det	  kan	  
uppstå	  problem	  om	  någon	  uteblir	  från	  de	  satta	  mötena	  då	  det	  bidrar	  till	  att	  viktig	  
information	  inte	  kommer	  fram.	  	  
	  
R4	  kommunicerar	  ett	  problem	  som	  kan	  ledas	  till	  dålig	  utvärdering	  av	  projektet.	  R4	  säger	  
att	  det	  är	  en	  utmaning	  att	  ha	  jobbat	  på	  ett	  projekt	  i	  2-‐3	  år	  då	  man	  vet	  precis	  vad	  som	  ska	  
göras	  och	  kan	  göra	  det	  i	  sömnen.	  R4	  säger	  att	  det	  är	  en	  stor	  risk	  för	  ett	  projekt	  när	  man	  
tror	  att	  man	  kan	  det	  utantill	  och	  slutar	  tänka.	  R4	  säger	  att	  det	  är	  nyttigt	  att	  med	  jämna	  
mellanrum	  ha	  workshops	  där	  projektet	  diskuteras	  och	  kommer	  med	  nya	  idéer	  och	  
förslag	  på	  förändringar.	  	  	  
	  

”Projektet	  blir	  som	  en	  relation	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  lyckas	  hitta	  
något	  nytt	  och	  spännande.	  Allt	  runt	  om	  kring	  förändras	  hela	  tiden,	  så	  
projektet	  måste	  förändras	  med	  det.	  Det	  kan	  handla	  om	  nya	  processer	  
som	  gör	  det	  smidigare	  eller	  om	  att	  erbjuda	  något	  nytt	  till	  kunden.	  ”	  
(Intervju,	  R4)	  	  

	  
R7	  anser	  att	  det	  är	  ett	  problem	  med	  stökiga	  kundmappar	  och	  att	  det	  tar	  lång	  tid	  in	  och	  ut	  
i	  mappar	  hela	  tiden.	  R7	  säger	  att	  hen	  skickar	  listorna	  till	  kunden	  men	  många	  gånger	  får	  
skicka	  dem	  igen	  för	  att	  kunden	  inte	  letar	  efter	  dokumentet.	  Problemet	  kan	  återföras	  till	  
utebliven	  gemensam	  projektplattform.	  	  
	  
4.3	  Extern	  kommunikation	  och	  interaktion	  	  
Samtliga	  respondenter	  är	  positivt	  inställda	  till	  en	  tät	  kontakt	  med	  kunden	  och	  även	  till	  
att	  jobba	  med	  korta	  och	  täta	  leveranser.	  Fyra	  av	  respondenterna	  säger	  att	  det	  är	  
nödvändigt	  för	  deras	  projekt	  och	  att	  det	  inte	  hade	  fungerat	  utan	  de	  täta	  avstämningarna	  
och	  delleveranserna.	  	  
	  
R6	  har	  en	  daglig	  kontakt	  med	  kunden	  och	  har	  känt	  att	  det	  under	  perioder	  när	  den	  
dagliga	  kontakten	  uteblivit	  påverkar	  arbetet	  och	  resultatet.	  R6	  säger	  även	  att	  det	  är	  
viktigt	  med	  täta	  leveranser	  och	  att	  hen	  annars	  hade	  blivit	  kritiserad	  av	  kunden.	  Även	  R7	  
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och	  R5	  säger	  att	  det	  inte	  hade	  fungerat	  att	  bedriva	  projekten	  utan	  delleveranser	  med	  
godkännande	  från	  kunden.	  	  
	  

”Att	  stämma	  av	  och	  leverera	  stegvis	  under	  projektet	  är	  A	  och	  O	  för	  att	  
kunden	  ska	  bli	  nöjd	  med	  slutprodukten.	  Just	  i	  video	  går	  det	  inte	  att	  
backa	  tillbaka	  när	  allt	  är	  filmat	  utan	  kunden	  måste	  veta	  innan	  vad	  de	  
ska	  få.”	  (Intervju,	  R5)	  

	  
Övriga	  respondenter	  trycker	  även	  de	  på	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  en	  tät	  kontakt	  med	  
kunden	  men	  påvisar	  vissa	  omständigheter	  som	  gör	  att	  det	  inte	  alltid	  fungerar.	  R3	  säger	  
att	  kunden	  ofta	  har	  mycket	  att	  göra	  vilket	  bidrar	  till	  att	  de	  inte	  är	  så	  intresserade	  av	  att	  
vara	  inblandade	  i	  själva	  projektet.	  R3	  säger	  dock	  att	  det	  hade	  varit	  jätteskönt	  att	  varje	  
dag	  uppdatera	  och	  ofta	  ha	  delleveranser	  mot	  kund	  för	  att	  ha	  ryggen	  fri	  men	  att	  det	  krävs	  
tid	  och	  pengar.	  Enligt	  R4	  skiftar	  det	  från	  fall	  till	  fall,	  är	  det	  ett	  kort	  projekt	  så	  kan	  man	  
höras	  flera	  gånger	  per	  dag	  men	  för	  längre	  löpande	  uppdrag	  kanske	  det	  räcker	  med	  
månadsavstämningar	  och	  rapporter.	  R2	  som	  jobbar	  i	  ett	  agilt	  projekt	  säger	  att	  
sprintleveranser	  har	  varit	  bra	  för	  att	  fånga	  upp	  saker	  som	  eventuellt	  behövs	  ändras	  på,	  
dock	  säger	  R2	  att	  produktionstiden	  eventuellt	  hade	  kunnat	  kortas	  om	  det	  inte	  hade	  varit	  
så	  många	  sprinter.	  	  
	  

”Det	  hade	  varit	  det	  ultimata	  ur	  en	  byrås	  perspektiv	  med	  delleveranser	  
om	  kunden	  hade	  tid	  och	  pengar,	  men	  jag	  kan	  förstå	  att	  de	  tycker	  att	  
det	  är	  enklare	  med	  en	  leverans”	  (Intervju,	  R3)	  

	  
Vad	  gäller	  kommunikationen	  med	  kunden	  ser	  de	  flesta	  en	  svårighet	  i	  att	  öka	  
kommunikationen	  ansikte	  mot	  ansikte	  snarare	  än	  att	  ha	  kontakt	  via	  mail	  eller	  telefon.	  
Många	  av	  respondenterna	  har	  kunder	  som	  är	  mycket	  upptagna	  och	  många	  har	  kunder	  
som	  sitter	  på	  andra	  orter.	  	  
	  
R2	  säger	  att	  kunden	  uttryckligen	  har	  sagt	  att	  de	  önskar	  kontakt	  via	  mail	  eller	  telefon	  
även	  R1	  säger	  att	  kunden	  varit	  så	  otroligt	  upptagen	  så	  de	  har	  inte	  haft	  tid	  att	  lägga	  ner	  
det	  engagemang	  som	  de	  borde.	  	  
R5	  och	  R6	  har	  relativt	  mycket	  personlig	  kommunikation	  med	  sin	  kund.	  R6	  ska	  träffa	  sin	  
kund	  en	  gång	  i	  veckan	  men	  under	  hektiska	  perioder	  kan	  det	  minskas	  ner	  till	  en	  gång	  
varannan	  vecka,	  R6	  säger	  att	  det	  tar	  ganska	  lång	  tid	  att	  pendla	  fram	  och	  tillbaka	  och	  att	  
det	  kan	  ta	  värdefull	  tid	  från	  internkommunikation.	  Även	  R4	  säger	  att	  projekten	  inte	  
skulle	  bära	  om	  man	  åkte	  fram	  och	  tillbaka	  till	  kunden	  för	  möten	  eller	  enskilda	  
leveranser.	  R5	  säger	  att	  de	  har	  börjat	  ha	  mer	  personlig	  kommunikation	  med	  kunden	  i	  
det	  aktuella	  projektet	  lite	  som	  ett	  experiment,	  på	  grund	  av	  att	  det	  är	  en	  ny	  kund	  så	  är	  det	  
en	  viktig	  del	  att	  de	  känner	  sig	  som	  en	  del	  av	  processen.	  R5	  säger	  också	  att	  hen	  brukar	  
bjuda	  in	  kunder	  till	  inspelning	  så	  de	  kan	  komma	  med	  synpunkter	  på	  plats	  och	  känner	  att	  
de	  kan	  påverka	  på	  riktigt.	  	  
	  

”Känner	  de	  att	  de	  har	  varit	  med	  på	  resan	  hela	  vägen	  själva	  och	  har	  
influerat	  så	  tror	  jag	  att	  de	  blir	  ännu	  nöjdare	  med	  slutprodukten”	  
(Intervju,	  R5)	  	  
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4.4	  Intern	  kommunikation	  och	  interaktion	  	  
När	  det	  kommer	  till	  den	  interna	  kommunikationen	  inom	  projektgruppen	  anser	  
majoriteten	  av	  respondenterna	  att	  det	  fungerar	  bättre	  med	  kommunikation	  ansikte	  mot	  
ansikte	  snarare	  än	  via	  mail.	  Dessutom	  förespråkar	  de	  flesta	  korta	  stå	  upp	  möten	  varje	  
dag	  på	  plats	  för	  att	  stämma	  av	  inom	  gruppen,	  en	  av	  respondenterna	  har	  redan	  infört	  det	  
i	  sin	  grupp.	  	  
	  
R5	  säger	  att	  i	  och	  med	  att	  de	  arbetar	  så	  nära	  varandra	  i	  gruppen	  så	  blir	  det	  informella	  
möten	  dagligen,	  R5	  tycker	  att	  det	  är	  att	  föredra	  och	  tror	  att	  det	  hade	  varit	  svårt	  att	  ha	  
det	  på	  något	  annat	  vis.	  	  
	  
R3	  säger	  att	  hen	  gärna	  hade	  skippat	  alla	  mail	  internt	  och	  istället	  prata	  med	  varandra,	  
dessutom	  har	  R3	  infört	  dagliga	  stå-‐upp	  möten	  på	  10	  minuter	  med	  sitt	  team.	  Under	  
mötena	  använder	  de	  sig	  av	  en	  kanban	  tavla	  för	  att	  gå	  igenom	  vad	  alla	  ska	  göra	  de	  
kommande	  dagarna.	  Här	  säger	  R3	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  en	  tydlig	  agenda	  och	  att	  ha	  ett	  
tydligt	  tidsspann	  för	  att	  göra	  mötena	  mer	  effektiva.	  Förutom	  de	  dagliga	  stå	  upp	  mötena	  
har	  de	  ett	  veckomöte	  där	  större	  saker	  diskuteras	  och	  utvärderas.	  R3	  påvisar	  dock	  
svårigheten	  i	  dagliga	  möten	  när	  alla	  sitter	  i	  flera	  olika	  projekt	  eller	  när	  ett	  projekt	  
genomgår	  en	  mindre	  intensiv	  fas.	  Även	  R6	  har	  övervägt	  att	  arbeta	  med	  dagliga	  stå-‐upp	  
möten,	  just	  nu	  jobbar	  de	  inte	  så	  men	  de	  har	  ändå	  en	  ständig	  dialog	  dagligen	  i	  gruppen.	  
R6	  tror	  att	  dagliga	  möten	  med	  en	  tydlig	  agenda	  kan	  effektivisera	  mötena	  och	  minska	  
möjligheten	  till	  småprat	  som	  drar	  ut	  på	  tiden.	  Även	  har	  R4	  märkt	  att	  det	  under	  
veckomötena	  kan	  falla	  bort	  saker	  och	  att	  det	  därför	  kan	  vara	  bättre	  att	  samla	  ihop	  
information	  varje	  dag	  för	  att	  lättare	  hålla	  koll	  på	  vad	  olika	  personer	  i	  teamet	  håller	  på	  
med.	  	  
	  

”Jag	  kan	  se	  möjligheterna	  i	  dagliga	  stå-upp	  möten	  men	  jag	  kan	  också	  se	  
att	  det	  kan	  bli	  ineffektivt.	  Det	  är	  viktigt	  att	  det	  är	  rätt	  personer	  på	  mötet	  
som	  alla	  har	  något	  att	  bidra	  med.	  ”	  (Intervju,	  R6)	  
	  
”Jag	  tycker	  att	  det	  är	  svårslagbart	  att	  prata	  en	  liten	  stund	  eller	  att	  
komma	  förbi,	  speciellt	  under	  hektiska	  perioder	  eller	  när	  det	  är	  leverans.”	  
(Intervju,	  R4)	  
	  

Både	  R1	  och	  R2	  har	  i	  sina	  projekt	  främst	  haft	  veckomöten	  men	  anser	  att	  de	  hade	  kunnat	  
se	  fördelen	  i	  att	  ha	  fler	  korta	  avstämningar	  i	  projektet	  istället.	  R1	  säger	  att	  det	  hade	  
fungerat	  bra	  i	  de	  mer	  intensiva	  perioderna	  men	  under	  vissa	  perioder	  då	  det	  enbart	  är	  
två	  personer	  inblandade	  är	  risken	  att	  det	  inte	  har	  hänt	  så	  mycket	  från	  dag	  till	  dag	  och	  att	  
det	  då	  tappar	  sin	  poäng.	  	  
	  
Enligt	  R7	  behövs	  inga	  utsatta	  stå-‐upp	  möten	  i	  projektet	  utan	  det	  sker	  spontant	  vid	  behov	  
och	  under	  intensiva	  perioder	  så	  blir	  det	  dagliga	  avstämningar.	  Respondenten	  ser	  inget	  
behov	  av	  att	  förhöra	  sig	  om	  hur	  det	  går	  för	  alla	  utan	  de	  får	  rapportera	  under	  resans	  gång	  
om	  vad	  som	  händer	  under	  vägen.	  	  
	  
Samtliga	  respondenter	  föredrar	  att	  jobba	  i	  en	  projektgrupp	  som	  är	  självorganiserande	  
men	  majoriteten	  ser	  ändå	  att	  projektledarens	  mer	  klassiska	  roll	  är	  behövlig	  i	  projekten.	  	  
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R2	  har	  i	  det	  projekt	  som	  bedrivs	  nu	  försökt	  ta	  en	  mer	  coachande	  roll	  och	  undanröja	  
hinder	  så	  att	  gruppen	  kan	  fokusera	  på	  det	  de	  kan.	  R2	  säger	  att	  gruppen	  har	  tagit	  mycket	  
ansvar	  och	  har	  varit	  med	  och	  bestämt	  vad	  som	  ska	  göras	  och	  vem	  som	  ska	  göra	  det,	  sen	  
har	  R2	  bara	  sett	  till	  att	  det	  blir	  gjort.	  Hen	  säger	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  lite	  på	  sina	  kollegors	  
kompetens	  och	  att	  kanske	  backa	  två	  steg	  och	  inte	  vara	  ett	  kontrollfreak.	  Dock	  kan	  R2	  se	  
vissa	  problem	  i	  sin	  roll	  och	  tror	  att	  det	  hade	  underlättat	  om	  hen	  hade	  varit	  lite	  mer	  
tydlig	  i	  sin	  projektledare	  roll	  och	  tydligt	  visa	  vad	  ingår	  i	  samtliga	  sprintar	  så	  att	  gruppen	  
kan	  fokusera	  på	  den	  aktuella	  sprinten.	  	  
Även	  R1	  förespråkar	  självorganiserande	  team	  men	  säger	  att	  projektledaren	  till	  en	  
början	  måste	  vara	  tydlig	  med	  vad	  samtliga	  roller	  innebär,	  vad	  deras	  ansvar	  är	  och	  olika	  
deadlines.	  	  
R1	  säger	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  sätta	  interna	  deadlines	  inom	  gruppen	  som	  inte	  är	  för	  
långt	  fram,	  speciellt	  när	  det	  gäller	  kreativa	  saker	  där	  folk	  lätt	  får	  idé	  kramp.	  	  
	  

”Man	  kan	  inte	  släppa	  efter	  för	  mycket,	  man	  måste	  skapa	  ett	  tydligt	  
ramverk	  som	  gör	  att	  de	  kan	  bli	  ännu	  mer	  kreativa”	  (Intervju,	  R1)	  	  

	  
Även	  R3	  och	  R4	  trycker	  på	  vikten	  av	  ett	  tydligt	  ramverk	  och	  att	  det	  administrativa	  är	  
skött	  så	  att	  övriga	  kan	  planera	  sin	  vardag	  på	  bästa	  sätt.	  R3	  säger	  att	  det	  inte	  riktigt	  har	  
fungerat	  med	  självorganiserande	  team	  tidigare	  i	  projektet	  för	  folk	  har	  tagit	  på	  sig	  för	  
mycket	  arbete	  eller	  inte	  optimerat	  värdet	  i	  produktionerna.	  R3	  säger	  att	  det	  är	  viktigt	  
med	  en	  projektledare	  som	  har	  andra	  ögon	  och	  kan	  följa	  upp	  problem	  och	  fokusera	  på	  
merförsäljning.	  	  
	  
R5	  och	  R7	  säger	  båda	  att	  det	  uppskattar	  pro-‐aktiva	  kollegor	  som	  tar	  ansvar	  och	  hjälper	  
till	  utan	  att	  de	  behöver	  säga	  det.	  	  
	  

”Jag	  säger	  vad	  de	  ska	  göra,	  vad	  jag	  förväntar	  mig,	  jag	  ger	  riktlinjer	  
och	  specifika	  deadlines	  men	  ger	  dem	  sedan	  sin	  kreativa	  frihet	  och	  
tillit	  för	  att	  leverera”	  (Intervju,	  R5)	  

	  
R7	  säger	  att	  hen	  gillar	  att	  jobba	  med	  människor	  som	  kan	  tänka	  själva	  och	  som	  kan	  se	  
eventuella	  hinder	  eller	  problem	  som	  R7	  kanske	  har	  missat.	  R7	  säger	  att	  de	  kommer	  till	  
hen	  med	  förslag	  på	  hur	  de	  kan	  bli	  mer	  effektiva	  i	  sitt	  arbetssätt	  och	  att	  det	  uppskattas	  
och	  uppmuntras.	  	  
	  

”Du	  måste	  skapa	  en	  bra	  atmosfär	  kring	  projektet	  och	  företaget,	  en	  atmosfär	  
som	  är	  inkluderande	  och	  öppen.”	  (Intervju,	  R7)	  	  

	  
4.5	  Kontinuerlig	  utvärdering	  och	  anpassning	  till	  förändring	  	  
I	  dagsläget	  jobbar	  två	  av	  respondenterna	  med	  en	  backlogg	  och	  omprioriteringar,	  tre	  av	  
de	  andra	  respondenterna	  är	  öppna	  för	  att	  jobba	  med	  det	  men	  säger	  att	  det	  beror	  på	  
kund	  och	  typ	  av	  projekt.	  Två	  säger	  att	  det	  inte	  går	  anpassa	  på	  deras	  specifika	  projekt	  
utan	  att	  det	  krävs	  en	  tydlig	  och	  satt	  tidsplan.	  	  
	  
R2	  jobbar	  just	  nu	  med	  en	  backlogg	  i	  sitt	  projekt.	  Hen	  säger	  att	  det	  har	  tagits	  emot	  väl	  av	  
kunden	  och	  att	  det	  internt	  har	  varit	  jättebra	  för	  att	  det	  har	  funnits	  möjlighet	  att	  
omprioritera	  och	  lägga	  fokus	  på	  annat.	  Dock	  har	  backloggen	  inte	  varit	  korrekt	  utformad	  
säger	  R2	  så	  i	  vissa	  fall	  har	  den	  stjälpt	  mer	  än	  hjälpt,	  hen	  säger	  att	  varje	  del	  i	  backlogen	  
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måste	  vara	  med	  specificerad	  vad	  gäller	  vilka	  moment	  som	  ingår	  och	  vad	  som	  ska	  
levereras.	  Även	  R1	  har	  använt	  sig	  av	  en	  backlogg	  i	  ett	  av	  sina	  projekt	  och	  tyckte	  att	  det	  
fungerade	  bra	  och	  gjorde	  det	  tydligt	  för	  kunden	  vad	  det	  var	  fokus	  på	  för	  tillfället.	  R1	  
säger	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  lära	  sig	  att	  hantera	  förändring	  eftersom	  projekt	  ständigt	  
ändras	  under	  resans	  gång.	  Hen	  påvisar	  vikten	  av	  att	  prioritera	  och	  påbörja	  det	  viktigaste	  
först,	  saker	  måste	  göras	  i	  rätt	  ordning	  så	  att	  det	  är	  gjort	  om	  pengarna	  tar	  slut	  i	  projektet.	  	  
	  

”Jag	  tycker	  om	  idén	  att	  kunna	  kasta	  om	  saker,	  oavsett	  metod	  så	  ändras	  ju	  
alltid	  förutsättningarna	  för	  projektet.	  Men	  man	  måste	  lära	  sig	  att	  
använda	  backloggen	  på	  rätt	  sätt”	  (Intervju,	  R2)	  
	  
”Jag	  tror	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  är	  snabb	  och	  kan	  växla	  om,	  speciellt	  i	  
stora	  projekt.”	  (Intervju,	  R1)	  	  

	  
Även	  R3	  och	  R6	  är	  positivt	  inställda	  till	  att	  kunna	  förändra	  och	  omprioritera	  under	  
projektets	  gång.	  Enligt	  R3	  så	  tror	  hen	  att	  kunden	  skulle	  tycka	  att	  det	  är	  okej	  om	  de	  inte	  
själva	  har	  så	  mycket	  tid	  eller	  stort	  intresse,	  då	  lägger	  de	  mycket	  ansvar	  på	  gruppen	  och	  
att	  de	  som	  specialister	  kan	  avgöra	  om	  något	  behöver	  flyttas	  fram	  eller	  prioriteras	  ner.	  
Dock	  säger	  R3	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  hela	  tiden	  ta	  hänsyn	  till	  projekttriangeln	  och	  vad	  
kunden	  prioriterar,	  prioriterar	  de	  kvalitet	  finns	  det	  mycket	  öppenhet	  medan	  om	  det	  
handlar	  om	  tid	  kan	  bli	  snävare.	  Dessutom	  tror	  R3	  att	  det	  finns	  en	  problematik	  kring	  att	  
de	  flesta	  projekten	  är	  så	  levande	  och	  fortlöper	  under	  flera	  år,	  hen	  tror	  att	  det	  är	  lättare	  
att	  arbeta	  agilt	  om	  det	  finns	  en	  tydlig	  början	  och	  slut.	  R6	  har	  idag	  relativt	  stor	  flexibilitet	  
i	  sitt	  projekt	  på	  grund	  av	  att	  kunden	  hela	  tiden	  ändrar	  sig	  och	  på	  så	  vis	  håller	  dem	  på	  
tårna.	  R6	  säger	  att	  de	  vissa	  veckor	  tror	  att	  de	  ska	  belysa	  ett	  visst	  ämne	  men	  att	  det	  
kanske	  händer	  något	  i	  omvärlden	  eller	  hos	  klienten	  som	  gör	  att	  de	  måste	  täcka	  ett	  annat	  
ämne.	  	  
	  
Både	  R5	  och	  R6	  säger	  att	  deras	  projekt	  måste	  vara	  styrda	  och	  att	  tidsplanen	  måste	  vara	  
relativt	  satt	  i	  sten.	  R5	  säger	  att	  det	  inte	  skulle	  fungera	  då	  förloppet	  fram	  till	  leverans	  är	  
väldigt	  satt.	  Hen	  säger	  att	  det	  krävs	  en	  styrd	  ordning	  i	  och	  med	  att	  det	  är	  video	  där	  det	  
börjas	  med	  en	  storyboard	  och	  avslutas	  med	  redigering.	  R5	  säger	  att	  varje	  process	  sedan	  
kan	  vara	  mer	  eller	  mindre	  agil	  men	  att	  det	  måste	  följa	  ett	  visst	  förlopp	  för	  att	  det	  ska	  bli	  
en	  bra	  slutprodukt.	  Även	  R7	  säger	  att	  det	  bör	  vara	  satt	  i	  sten	  då	  det	  handlar	  om	  
tidningsproduktion	  då	  tidningen	  ska	  publiceras	  ett	  visst	  datum	  och	  vägen	  fram	  till	  dess	  
måste	  hanteras	  och	  kunden	  har	  satta	  datum	  för	  leveranser	  och	  godkännande.	  Dock	  
säger	  R7	  att	  de	  jobbar	  med	  prioritering	  på	  så	  vis	  att	  de	  börjar	  med	  de	  mest	  omfattande	  
reportagen	  först	  och	  lämnar	  de	  mindre	  till	  sist,	  dessutom	  kan	  det	  hända	  att	  kunden	  ser	  
till	  att	  det	  blir	  ändringar	  i	  schemat	  på	  grund	  av	  förseningar	  men	  målet	  är	  att	  de	  hålls	  för	  
att	  alla	  som	  är	  inblandades	  skull	  säger	  R7.	  	  
	  
Samtliga	  respondenter	  anser	  att	  löpande	  utvärderingar	  i	  projekt	  är	  bra	  och	  jobbar	  med	  
det	  i	  större	  eller	  mindre	  utsträckning.	  	  
	  
R2,	  R3	  och	  R4	  jobbar	  med	  kontinuerlig	  utvärdering	  under	  projektets	  gång	  internt	  inom	  
projektgruppen.	  R2	  har	  haft	  ett	  erfarenhetsmöte	  i	  samband	  med	  sprintavslut	  och	  
leverans	  och	  känner	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ventilera	  och	  få	  distans	  och	  perspektiv	  samt	  
reflektera	  över	  hur	  saker	  kan	  göras	  bättre.	  Dessutom	  så	  säger	  R2	  att	  de	  inom	  gruppen	  
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har	  varit	  duktiga	  på	  att	  utvärdera	  under	  tidens	  gång	  då	  alla	  är	  väldigt	  öppna	  och	  att	  de	  
ofta	  stannat	  kvar	  och	  diskuterar	  i	  samband	  med	  möten.	  
	  

”Dels	  har	  vi	  lite	  spontana	  utvärderingstillfällen	  men	  också	  att	  ha	  ett	  samlat	  
erfarenhetsmöte	  är	  jättebra.	  Det	  är	  nödvändigt	  i	  dessa	  projekt.”	  (Intervju,	  
R2)	  

	  
R3	  tycker	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kanske	  ta	  10	  minuter	  efter	  exempelvis	  kundmöten	  
att	  utvärdera	  vad	  som	  kan	  göras	  bättre,	  vad	  som	  gick	  bra	  och	  om	  det	  finns	  någon	  ny	  idé	  
för	  införsäljning.	  R3	  tror	  på	  kontinuerlig	  kort	  feedback	  under	  arbetets	  gång	  och	  tror	  att	  
det	  blir	  en	  för	  stor	  grej	  om	  folk	  ska	  kallas	  till	  ett	  utvärderingsmöte,	  det	  blir	  
bortprioriterat	  om	  det	  sker	  för	  ofta	  säger	  R3.	  R4	  berättar	  att	  de	  i	  korta	  projekt	  har	  
utvärdering	  direkt	  i	  samband	  med	  projektavslut	  och	  att	  de	  då	  dels	  utvärderar	  ekonomi	  
och	  hur	  gruppen	  tycker	  att	  det	  har	  gått.	  Vid	  längre	  projekt	  kollar	  respondenten	  
regelbundet	  veckovis	  på	  alla	  projekt	  för	  att	  se	  så	  budget	  hålls	  och	  att	  gruppen	  inte	  är	  för	  
stressad.	  	  
	  
R1	  säger	  att	  det	  i	  många	  projekt	  är	  så	  små	  team	  att	  det	  under	  vissa	  tillfällen	  bara	  är	  en	  
person	  som	  jobbar.	  Respondenten	  säger	  att	  det	  inte	  känns	  nödvändigt	  med	  utvärdering	  
då,	  medan	  det	  under	  de	  intensiva	  faserna	  inte	  riktigt	  finns	  plats	  för	  det	  då	  de	  befinner	  
sig	  i	  en	  så	  kreativ	  fas.	  I	  det	  senaste	  projektet	  så	  kallade	  kunden	  till	  ett	  utvärderingsmöte	  
för	  att	  utvärdera	  saker	  och	  bolla	  idéer	  fram	  och	  tillbaka,	  det	  var	  bra	  att	  vi	  fick	  vissa	  saker	  
utrett	  säger	  R1.	  
	  

”Det	  är	  möjligt	  att	  projektet	  hade	  flutit	  på	  smidigare	  om	  vi	  hade	  ställt	  oss	  
frågan:	  Hur	  går	  det,	  lite	  oftare.”	  (Intervju,	  R1)	  	  

	  
R5	  säger	  att	  det	  i	  längre	  projekt	  säkert	  hade	  varit	  en	  fördel	  för	  att	  göra	  det	  mindre	  
osäkert	  men	  säger	  att	  i	  och	  med	  att	  de	  jobbar	  med	  korta	  projekt	  så	  har	  det	  inte	  behövts	  
utan	  att	  det	  räcker	  med	  en	  på	  slutet.	  R7	  tycker	  att	  utvärderingar	  är	  bra	  och	  tas	  upp	  inom	  
gruppen	  vid	  behov,	  det	  är	  inget	  som	  sparas	  på	  utan	  tas	  upp	  på	  en	  gång.	  I	  samband	  med	  
redaktionsmöten	  har	  de	  alltid	  en	  utvärdering	  men	  den	  analyserar	  främst	  innehållet	  i	  
tidningen	  och	  inte	  arbetssättet.	  R7	  säger	  att	  de	  nyligen	  hade	  ett	  utvärderingsmöte	  med	  
kunden	  för	  att	  de	  har	  stött	  på	  vissa	  problem	  och	  att	  det	  var	  jättebra	  för	  att	  de	  pratade	  
om	  hur	  de	  jobbar	  och	  vad	  som	  kan	  bli	  bättre,	  hen	  säger	  att	  det	  definitivt	  borde	  finnas	  
fler	  sådana	  möten	  inplanerade.	  	  
	  	  
4.6	  Projektverktyg	  	  
De	  flesta	  utav	  respondenterna	  är	  positivt	  inställda	  till	  en	  gemensam	  projektplattform	  
och	  tror	  att	  det	  skulle	  kunna	  underlätta	  arbetet.	  Två	  av	  respondenterna	  använder	  aktivt	  
en	  projektplattform	  i	  sina	  projekt	  idag.	  	  
	  
R2	  och	  R6	  har	  båda	  infört	  det	  webbaserade	  projektverktyget	  Trello	  i	  sina	  projekt.	  	  
R6	  säger	  att	  hen	  är	  gillar	  Trello	  och	  har	  infört	  det	  i	  en	  mängd	  projekt	  och	  kan	  se	  hur	  det	  
har	  ökat	  projektets	  effektivitet.	  I	  projekten	  används	  det	  för	  att	  ladda	  upp	  idéer	  och	  visa	  
när	  någon	  jobbar	  på	  dem	  och	  slutligen	  när	  de	  är	  klara.	  Dock	  säger	  R6	  att	  hen	  har	  använt	  
det	  mindre	  på	  senare	  tid	  och	  att	  det	  är	  irriterande,	  enligt	  R6	  beror	  det	  på	  att	  kunden	  har	  
haft	  mycket	  att	  göra	  samt	  att	  det	  är	  stora	  säkerhetsåtgärder	  kring	  kundens	  företag.	  
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Respondenten	  säger	  att	  om	  inte	  klienten	  själv	  har	  utvecklat	  programmet	  så	  begränsar	  
det	  användandet.	  	  
	  
R2	  tycker	  att	  det	  underlättar	  och	  är	  nödvändigt	  att	  ha	  en	  gemensam	  projektplattform	  
inom	  gruppen,	  hen	  säger	  att	  de	  provade	  Project	  place	  ett	  tag	  men	  att	  det	  inte	  fungerade	  
optimalt	  och	  dessutom	  var	  dyrt.	  Därefter	  kom	  de	  gemensamt	  överens	  om	  att	  jobba	  med	  
Trello	  i	  kombination	  med	  google	  drive	  och	  google	  hang	  out	  istället	  men	  att	  de	  
fortfarande	  undersöker	  hur	  de	  ska	  använda	  det	  på	  bästa	  sätt.	  Dock	  säger	  R2	  att	  kunden	  
uttalat	  sagt	  att	  den	  inte	  vill	  vara	  med	  och	  använda	  verktyget	  och	  hen	  tror	  att	  det	  krävs	  
en	  införsäljningsprocess	  där	  det	  erbjuds	  lektioner	  i	  hur	  det	  kan	  användas	  på	  bästa	  sätt.	  
R2	  tror	  också	  att	  det	  har	  blivit	  lite	  snurrigt	  för	  kunden	  då	  de	  jobbade	  i	  Project	  place	  först	  
och	  att	  det	  krävs	  att	  internt	  vara	  på	  det	  klara	  med	  vad	  som	  ska	  användas	  innan	  det	  kan	  
säljas	  in	  till	  kunden.	  Även	  R1	  tycker	  att	  Trello	  är	  ett	  bra	  system	  men	  säger	  att	  kunden	  
motsatte	  sig	  det	  då	  de	  försökte	  införa	  det	  för	  att	  de	  tyckte	  att	  det	  blev	  ytterligare	  
administration.	  	  
	  

”Jag	  gillar	  Trello,	  det	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  strukturera	  upp	  vad	  som	  ska	  göras.	  
Men	  om	  kunden	  inte	  vill	  vara	  i	  Trello	  måste	  det	  införas	  ett	  parallellt	  system.	  ”	  
(Intervju,	  R1)	  

	  
R4	  har	  inte	  personligen	  jobbat	  med	  något	  projektverktyg	  i	  sitt	  arbete	  men	  säger	  att	  vissa	  
kollegor	  är	  stora	  fan	  av	  exempelvis	  Trello,	  R4	  säger	  också	  att	  om	  det	  skulle	  bestämmas	  
att	  samtliga	  skulle	  använda	  det	  så	  skulle	  hen	  också	  göra	  det.	  Vidare	  säger	  respondenten	  
att	  det	  är	  möjligt	  att	  det	  skulle	  underlätta	  men	  att	  det	  redan	  finns	  så	  många	  
administrativa	  system	  som	  ska	  behärskas	  och	  att	  motståndet	  för	  att	  undersöka	  
ytterligare	  ett	  därför	  känts	  ganska	  stort.	  R4	  säger	  att	  det	  finns	  brister	  i	  det	  eviga	  
mailandet	  fram	  och	  tillbaka	  och	  att	  saker	  kan	  falla	  mellan	  stolarna,	  hen	  tror	  därför	  att	  
det	  säkert	  skulle	  vara	  bra	  med	  ett	  annat	  system	  och	  att	  det	  krävs	  att	  själv	  vara	  djupt	  
övertygad	  om	  man	  ska	  få	  med	  kunden	  på	  noterna.	  	  
	  
Både	  R3	  och	  R7	  flaggar	  för	  risken	  för	  att	  det	  kan	  bidra	  till	  att	  folk	  slutar	  prata	  med	  
varandra.	  R3	  säger	  att	  det	  är	  jättebra	  för	  att	  kunna	  gå	  tillbaka	  och	  titta	  på	  vad	  som	  hänt	  
och	  hitta	  till	  olika	  dokument	  istället	  för	  att	  de	  skickas	  i	  tio	  olika	  mail,	  hen	  säger	  att	  ett	  
projektverktyg	  då	  är	  det	  ultimata.	  Dock	  säger	  R3	  att	  hen	  inte	  tror	  att	  det	  är	  en	  lösning	  
utan	  att	  folk	  fortfarande	  måste	  prata	  med	  varandra.	  R7	  säger	  att	  hen	  inte	  har	  provat	  
något	  sådant	  hjälpmedel	  och	  tror	  att	  det	  kan	  bidra	  till	  att	  allt	  tas	  via	  datorn	  istället	  för	  
att	  prata.	  	  
	  

”Jag	  tycker	  inte	  att	  ett	  projektverktyg	  skulle	  fungera	  för	  då	  kommer	  man	  
ytterligare	  bort	  från	  den	  personliga	  kommunikationen.”	  (Intervju,	  R7)	  	  
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5.	  Analys	  	  
Nedan	  följer	  ett	  analys	  avsnitt	  som	  behandlar	  uppsatsens	  teoretiska	  referensram	  och	  
empiriska	  studier.	  Kapitlet	  har	  som	  syfte	  att	  besvara	  uppsatsens	  frågeställningar.	  
Kapitlen	  har	  samma	  struktur	  som	  resultatdelen	  och	  består	  utav	  kapitlen	  extern	  
kommunikation	  och	  interaktion,	  intern	  kommunikation	  och	  interaktion,	  kontinuerlig	  
utvärdering	  och	  anpassning	  till	  förändring	  samt	  projektverktyg.	  
	  
5.1	  Extern	  kommunikation	  och	  interaktion	  	  
De	  agila	  principerna	  förespråkar	  kommunikation	  ansikte	  mot	  ansikte	  samt	  täta	  
leveranser	  mot	  kund	  (Agila	  manifestet)	  Under	  projektgenomförandet	  i	  agila	  projekt	  
jobbas	  det	  därför	  i	  etapper	  eller	  så	  kallade	  sprinter.	  Målet	  är	  att	  varje	  avslutad	  etapp	  ska	  
generera	  nytta	  till	  projektet	  och	  en	  leverans	  antingen	  internt	  eller	  externt.	  I	  agila	  projekt	  
önskas	  även	  en	  mer	  närvarande	  kund	  och	  många	  projekt	  faller	  på	  att	  de	  inte	  är	  
tillräckligt	  insatta,	  det	  bör	  i	  varje	  projekt	  beslutas	  kring	  hur	  kontinuerliga	  avstämningar	  
gruppen	  och	  kunden	  ska	  ha.	  (Gustavsson,	  2013)	  
	  
Vad	  gäller	  kundkontakt	  verkade	  de	  flesta	  redan	  inofficiellt	  arbeta	  enligt	  det	  agila	  
tankesättet	  med	  kontinuerlig	  kontakt	  och	  leveranser,	  flera	  av	  respondenterna	  hade	  
daglig	  kontakt	  med	  kunden	  och	  levererade	  något	  nästan	  varje	  vecka	  vid	  intensiva	  
perioder.	  Dessa	  projekt	  var	  sådana	  som	  lämpar	  sig	  sämre	  för	  agila	  metoder,	  då	  vissa	  
bygger	  på	  fasta	  avtal	  och	  andra	  jobbar	  med	  tydliga	  och	  satta	  slutleveranser	  (Gustavsson,	  
2013).	  Detta	  tyder	  på	  att	  detta	  agila	  arbetssätt	  kan	  lämpa	  sig	  väl	  för	  många	  projekt	  i	  
organisationen	  då	  det	  även	  kan	  appliceras	  på	  de	  typer	  av	  projekt	  som	  lättare	  anpassas	  
till	  en	  annan	  typ	  av	  projektledning.	  I	  det	  agila	  projekt	  som	  har	  observerats	  (se	  bilaga3),	  
iakttogs	  även	  där	  en	  positiv	  inställning	  till	  att	  jobba	  med	  kontinuerliga	  leveranser	  till	  
kund	  med	  ungefär	  fyra	  veckors	  mellanrum,	  och	  sprint	  demonstrationerna	  har	  mottagits	  
väl	  både	  internt	  inom	  gruppen	  och	  externt	  mot	  kunden.	  Dock	  konstaterar	  R3	  att	  det	  
finns	  bättre	  och	  sämre	  förutsättningar	  för	  att	  ha	  tät	  kundkontakt	  och	  leveranser.	  R3	  
säger	  att	  kunden	  i	  vissa	  fall	  efterfrågar	  att	  projektgruppen	  ska	  ta	  eget	  ansvar	  och	  förlitar	  
sig	  på	  att	  de	  med	  sin	  expertis	  levererar	  bästa	  resultat,	  dessutom	  krävs	  det	  tid	  och	  pengar	  
från	  kundens	  håll.	  Detta	  styrks	  av	  Haunts	  (2014)	  som	  hur	  agila	  projekt	  kräver	  en	  
engagerad	  och	  aktiv	  kund	  för	  att	  kunna	  nå	  bästa	  möjliga	  resultat.	  Att	  kunden	  och	  
projektgruppen	  inte	  har	  samma	  förväntningar	  på	  hur	  projektet	  ska	  bedrivas	  och	  hur	  tät	  
kontakten	  ska	  vara	  är	  ett	  tydligt	  problem	  med	  agil	  projektledning	  (Gustavsson,	  2013).	  I	  
enlighet	  med	  Gustavsson	  (2013)	  anser	  jag	  att	  det	  krävs	  en	  inlärningsperiod	  för	  både	  
kunder	  och	  anställda	  för	  att	  förstå	  förutsättningarna	  och	  fördelarna	  med	  det	  agila	  
arbetssättet.	  	  
	  
Samtliga	  respondenter	  såg	  även	  en	  svårighet	  och	  ineffektivitet	  med	  att	  ha	  mer	  
kommunikation	  ansikte	  mot	  ansikte	  med	  kunden	  då	  det	  stjäl	  värdefull	  tid	  från	  
internkommunikationen.	  I	  det	  projekt	  som	  observerats	  (se	  bilaga	  3)	  hölls	  till	  en	  början	  
varje	  veckan	  ett	  stående	  kundmöte	  på	  företaget	  men	  kunden	  önskade	  efter	  ett	  tag	  att	  de	  
skulle	  minskas	  och	  att	  kommunikationen	  främst	  skulle	  skötas	  via	  mail	  eller	  telefon.	  Dock	  
bjöds	  kunden	  vid	  några	  tillfällen	  in	  till	  kontoret	  för	  att	  ta	  del	  i	  en	  testsession	  och	  
demonstration	  av	  sidan,	  något	  som	  verkade	  uppskattas.	  Enligt	  Waters	  (2007)	  är	  dessa	  
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testsessioner	  en	  process	  som	  leder	  till	  ökad	  produktkvalitet	  och	  då	  det	  öppnar	  upp	  för	  
justeringar	  och	  kvalitetskontroll,	  Zolyak	  (2013)	  hävdar	  att	  testsessionerna	  ökar	  
kundens	  motivation	  och	  förtroende	  för	  gruppen.	  	  
	  
Enligt	  Gustavsson	  (2013)	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  en	  tydlig	  agenda	  för	  att	  lyckas	  hålla	  korta	  
och	  kärnfulla	  möten.	  Detta	  är	  något	  som	  jag	  tror	  kan	  appliceras	  på	  byrån	  för	  att	  varken	  
kunden	  eller	  gruppen	  ska	  känna	  att	  de	  är	  ineffektiva	  och	  tar	  tid	  från	  mer	  relevanta	  
arbetsuppgifter.	  Utifrån	  mina	  observationer	  kan	  jag	  se	  att	  det	  kan	  finnas	  en	  svårighet	  i	  
att	  ta	  varje	  leverans	  personligen	  med	  kunden,	  men	  att	  med	  jämna	  mellanrum	  försöker	  
boka	  in	  ett	  möte	  i	  samband	  med	  sprintleveranser	  eller	  demonstrationer.	  Detta	  för	  att	  
inte	  helt	  komma	  ifrån	  den	  personliga	  kommunikationen.	  Det	  bör	  från	  projekt	  till	  projekt	  
initialt	  uttalas	  hur	  ofta	  eller	  vid	  vilka	  tillfällen	  som	  dessa	  kundmöten	  ska	  genomföras	  
(Gustavsson,	  2013).	  Som	  jag	  ser	  det	  ligger	  alltså	  vikten	  inte	  i	  gemensam	  syn	  på	  hur	  ofta	  
möten	  ska	  hållas	  utan	  att	  det	  fastställt	  internt	  inom	  gruppen	  i	  början	  av	  projektet.	  	  
	  
5.2	  Intern	  kommunikation	  och	  interaktion	  
En	  annan	  punkt	  i	  det	  agila	  manifestet	  förespråkar	  ett	  dagligt	  samarbete	  med	  personlig	  
kommunikation	  inom	  projektgruppen.	  Dessutom	  rekommenderas	  att	  arbeta	  med	  
självorganiserande	  team	  och	  att	  bygga	  projekten	  kring	  motiverade	  individer	  (Agila	  
manifestet)	  Inom	  agil	  projektledning	  förespråkas	  därför	  daglig	  avstämning	  i	  så	  kallade	  
stå-‐upp	  möten.	  Under	  mötena	  tas	  följande	  punkter	  upp:	  Vad	  har	  gjorts	  sen	  sist?	  Vad	  ska	  
vi	  fokusera	  på	  idag	  (Julian,	  2014)	  Ytterligare	  ett	  led	  i	  det	  agila	  arbetssättet	  är	  att	  istället	  
för	  att	  ha	  en	  projektledare	  som	  agerar	  chef	  och	  delegerar	  arbete	  snarare	  coachar	  
gruppen	  och	  låter	  dem	  ta	  kollektivt	  ansvar.	  (Gustavsson,	  2013)	  Gruppen	  ska	  ta	  
gemensamt	  ansvar	  för	  att	  genomföra	  projektet.	  (Björkholm	  &	  Brattberg,	  2010)	  	  
	  	  
Enligt	  Sutherland	  (2007)	  uppstår	  det	  ofta	  problem	  i	  agila	  projekt	  kring	  de	  korta	  
stå-‐upp	  mötena	  och	  att	  lyckas	  samla	  alla	  vid	  en	  tidpunkt	  varje	  dag	  om	  de	  är	  vana	  
vid	  en	  annan	  typ	  av	  möteskultur.	  Dock	  påvisar	  intervjuerna	  att	  många	  av	  
projekten	  redan	  arbetar	  med	  korta	  stå-‐upp	  möten	  i	  den	  mån	  att	  de	  kör	  daglig	  
avstämning	  inom	  projektgruppen.	  De	  flesta	  har	  ingen	  satt	  tid	  eller	  agenda	  utan	  
har	  informella	  möten	  där	  de	  stämmer	  av	  inom	  gruppen.	  Många	  av	  
respondenterna	  under	  första	  intervjun	  menar	  att	  kommunikationen	  var	  ett	  av	  de	  
största	  problemen	  i	  deras	  dagliga	  arbete,	  R1	  sa	  att	  det	  var	  en	  stor	  utmaning	  att	  
lyckas	  skapa	  en	  gemensam	  bild	  av	  vad	  som	  ska	  göras,	  även	  R3	  identifierade	  
problem	  kring	  kommunikationen	  och	  sa	  att	  det	  var	  ett	  problem	  att	  få	  tillräckligt	  
med	  information	  från	  teamet.	  Detta	  är	  problem	  som	  jag	  tror	  kan	  lösas	  genom	  en	  
mer	  kontinuerlig	  kommunikation	  inom	  gruppen.	  Dock	  flaggar	  några	  av	  
respondenterna	  för	  en	  negativ	  effekt	  av	  daglig	  avstämning	  då	  det	  kan	  leda	  till	  
ineffektivitet	  om	  det	  inte	  finns	  satt	  tidsram.	  Jag	  tror	  att	  det	  krävs	  en	  satt	  
dagordning	  och	  tidsram	  för	  att	  stå-‐upp	  mötena	  ska	  ha	  en	  positiv	  effekt	  på	  arbetet	  
och	  inte	  ta	  viktigt	  produktionstid.	  Detta	  är	  något	  som	  styrks	  av	  Gustavsson	  
(2013)	  som	  säger	  att	  det	  är	  väsentligt	  att	  mötena	  har	  en	  tydlig	  agenda	  och	  att	  
samtliga	  är	  förberedda	  för	  att	  mötena	  inte	  ska	  dra	  ut	  på	  tiden.	  	  
	  
I	  de	  observationer	  som	  genomförts	  (se	  bilaga3)	  har	  det	  varje	  vecka	  hållits	  ett	  
internt	  veckomöte	  och	  ett	  externt	  kundmöte	  båda	  satta	  till	  en	  timma.	  Dock	  
tenderade	  dessa	  möten	  att	  dra	  ut	  på	  tiden	  och	  det	  uttrycktes	  missnöje	  över	  att	  
mötestimmarna	  åt	  upp	  arbetstimmarna.	  Här	  tror	  jag	  att	  det	  hade	  varit	  effektivt	  
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att	  istället	  ha	  ett	  kort	  stå-‐upp	  möte	  varje	  dag	  där	  problem	  kan	  uppdagas	  och	  
frågetecken	  kan	  redas	  ut	  på	  en	  gång.	  Några	  av	  respondenterna	  påpekar	  
problemen	  med	  stå-‐upp	  möten	  då	  de	  flesta	  projekt	  genomgår	  mer	  eller	  mindre	  
intensiva	  faser	  vilket	  gör	  att	  stå-‐upp	  mötena	  tappar	  effekt	  under	  vissa	  perioder.	  
Dessutom	  finns	  en	  problematik	  kring	  att	  de	  flesta	  bedriver	  flera	  projekt	  samtidigt	  
och	  inte	  är	  dedikerade	  till	  ett	  projekt	  åt	  gången.	  Här	  tror	  jag	  att	  gruppen	  
gemensamt	  får	  ta	  beslut	  kring	  hur	  ofta	  möten	  ska	  hållas	  för	  att	  nå	  bästa	  
effektivitet,	  det	  är	  viktigt	  med	  en	  flexibilitet.	  Under	  de	  mest	  intensiva	  perioderna	  
kan	  det	  införas	  en	  rutin	  med	  kontinuerlig	  och	  frekvent	  avstämning	  men	  att	  under	  
de	  mindre	  intensiva	  perioder	  kan	  vara	  mer	  sporadisk	  och	  endast	  inkluderar	  de	  
som	  jobbar	  aktivt	  för	  tillfället.	  
	  
Under	  observationerna	  (se	  bilaga	  3)	  noterades	  även	  en	  osäkerhet	  i	  gruppen	  kring	  
vad	  som	  ingår	  i	  det	  agila	  arbetssättet	  och	  inte.	  Projektgruppen	  uttryckte	  en	  
osäkerhet	  kring	  strukturen,	  men	  sa	  att	  de	  många	  gånger	  antog	  att	  avsaknaden	  av	  
struktur	  var	  delar	  av	  det	  agila	  arbetssättet	  och	  ifrågasatte	  därför	  inte	  processen.	  
Enligt	  Sutherland	  (2007)	  är	  det	  ett	  vanligt	  problem	  som	  kan	  uppstå	  då	  gruppen	  
tror	  att	  vissa	  moment	  är	  förbjudna	  eller	  måste	  genomföras	  på	  ett	  visst	  sätt	  då	  det	  
är	  enligt	  det	  agila	  manifestet.	  Sutherland	  menar	  här	  att	  det	  är	  upp	  till	  gruppen	  att	  
sätta	  dessa	  ramar	  och	  regler	  och	  att	  de	  måste	  förses	  med	  de	  rätta	  verktygen	  för	  
att	  kunna	  strukturera	  upp	  processen.	  Vad	  gäller	  byrån	  som	  organisation	  tror	  jag	  
att	  det	  skulle	  underlätta	  om	  de	  sätter	  upp	  ett	  internt	  dokument	  som	  beskriver	  
allmänna	  riktlinjer	  kring	  hur	  de	  arbetar	  i	  agila	  projekt,	  jag	  tror	  att	  det	  på	  vis	  
lättare	  går	  att	  undvika	  att	  denna	  typ	  av	  osäkerhet	  uppstår.	  	  
	  
Enligt	  Björkholm	  &	  Bratteberg	  (2010)	  är	  agila	  projekt	  beroende	  av	  
självorganiserande	  team	  med	  ett	  kollektivt	  ansvar	  för	  att	  arbetet	  ska	  föras	  
framåt.	  Samtliga	  respondenter	  förespråkade	  pro-‐aktiva	  team	  och	  föredrog	  att	  
jobba	  med	  personer	  som	  tog	  ansvar	  och	  var	  självorganiserande.	  Dock	  kunde	  
många	  av	  respondenterna	  se	  en	  risk	  i	  att	  teamet	  tar	  för	  stort	  ansvar	  och	  att	  det	  
fortfarande	  krävs	  en	  projektledare	  som	  sätter	  ramverk	  och	  kommer	  med	  
deadlines.	  I	  det	  projekt	  som	  observerats	  (se	  bilaga	  3)	  märktes	  också	  ett	  behov	  av	  
tydligare	  ramverk,	  vem	  som	  gör	  vad	  och	  tills	  när.	  Detta	  kan	  jag	  dels	  se	  som	  ett	  led	  
i	  en	  icke	  genomarbetad	  backlogg	  men	  också	  att	  det	  krävs	  en	  tydlig	  beskrivning	  av	  
samtligas	  arbetsuppgifter	  och	  mer	  interna	  korta	  deadlines.	  Jag	  tror	  i	  enhet	  med	  
Waters	  (2007)	  att	  det	  genom	  agila	  metoder	  som	  öppnar	  upp	  för	  mer	  inflytande	  
för	  gruppen	  och	  uppmuntrar	  till	  beslutsfattande	  ökar	  dess	  motivation	  och	  
prestationer.	  Dock	  tror	  jag	  att	  det	  för	  att	  få	  ut	  bästa	  möjliga	  resultat	  krävs	  vissa	  
riktlinjer	  och	  specifika	  deadlines	  och	  att	  projektledaren	  måste	  ansvara	  för	  dessa.	  	  
I	  agila	  projekt	  förespråkas	  även	  tvärfunktionella	  team	  där	  alla	  besitter	  en	  viss	  
spetskompetens	  men	  att	  det	  finns	  ett	  gemensamt	  ansvar	  för	  utvecklingen.	  
Gruppen	  ansvarar	  gemensamt	  för	  framställning	  av	  produkten	  och	  att	  slutföra	  
projektet.	  Agila	  projekt	  försöker	  komma	  bort	  från	  statiska	  roller	  och	  att	  uppnå	  
mål	  på	  individnivå	  (Björkholm	  &	  Brattberg,	  2010).	  Här	  uttrycker	  vissa	  av	  
respondenterna	  en	  risk	  som	  medföljer	  detta,	  R1	  säger	  att	  det	  fanns	  en	  förvirring	  i	  
det	  senaste	  projektet	  kring	  de	  olika	  rollerna	  och	  deras	  ansvarsområden.	  Vidare	  
säger	  R1	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  vara	  tydlig	  från	  början	  med	  vad	  samtliga	  roller	  
innebär	  för	  att	  få	  ut	  bästa	  resultat.	  Jag	  tror	  in	  enlighet	  med	  R1	  att	  det	  finns	  en	  
fördel	  i	  att	  ha	  satta	  och	  uttalade	  roller	  inom	  gruppen	  för	  att	  lättare	  veta	  vad	  ens	  
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ansvar	  är	  och	  undvika	  stillastående.	  Dock	  tror	  jag	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  en	  
organisationskultur	  som	  har	  högt	  i	  tak	  och	  som	  förespråkar	  en	  öppen	  dialog	  inom	  
projektgruppen	  där	  samtliga	  får	  påverka	  i	  alla	  led.	  	  
	  
5.3	  Anpassning	  till	  förändring	  samt	  kontinuerlig	  utvärdering	  
En	  tredje	  punkt	  i	  det	  agila	  manifestet	  förespråkar	  att	  välkomna	  förändrade	  krav	  samt	  att	  
gruppen	  med	  jämna	  mellanrum	  reflekterar	  över	  arbetet	  (Agila	  manifestet)	  	  
En	  produktlogg	  även	  kallad	  backlogg	  är	  en	  lista	  som	  ska	  ge	  en	  överblick	  över	  vad	  som	  
ska	  produceras	  eller	  ha	  producerats	  i	  projektet	  (Julian,	  2014).	  Listan	  är	  ständigt	  levande	  
och	  krav	  kan	  läggas	  till	  och	  omprioriteras	  (Björkholm	  &	  Brattberg,	  2010)	  Ett	  annat	  led	  i	  
att	  kunna	  anpassa	  till	  förändring	  är	  de	  så	  kallade	  erfarenhetsmötens,	  dessa	  ger	  
möjlighet	  till	  korrigering	  av	  misstag	  och	  ska	  öka	  effektiviteten	  genom	  reflektioner	  på	  
vad	  som	  tidigare	  gjorts	  (Gustavsson,	  2013).	  	  
	  
Enligt	  Waters	  (2007)	  öppnar	  flexibiliteten	  i	  agila	  projekts	  planering	  upp	  för	  att	  gruppen	  
lättare	  kan	  tillmötesgå	  kundens	  krav	  och	  omprioriteringar	  samt	  omvärldens	  förändring.	  
Under	  intervju	  ett	  uttryckte	  R2	  vikten	  av	  ständig	  kommunikation	  med	  kunden	  och	  
möjligheten	  till	  förändring,	  respondenten	  säger	  att	  det	  uppstår	  frekvent	  i	  webbprojekt.	  
Även	  under	  intervju	  två	  påpekade	  R2	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  kasta	  om	  saker	  då	  
förutsättningarna	  ständigt	  förändras	  i	  projektet.	  Under	  de	  observationer	  som	  
genomförts	  (se	  bilaga	  3)	  har	  det	  också	  notifierats	  att	  prioriteringslistan	  uppskattats	  och	  
gruppen	  har	  uttryckligen	  sagt	  att	  de	  gillar	  möjligheten	  att	  göra	  avkall	  på	  saker	  utan	  att	  
känna	  någon	  skuld,	  till	  skillnad	  från	  traditionella	  projekt	  då	  det	  ses	  som	  en	  risk	  att	  inte	  
följa	  tidsplanen	  (Forslund,	  2012).	  Dock	  har	  det	  observerats	  en	  frustration	  kring	  en	  icke	  
fungerande	  backogg,	  även	  R2	  säger	  att	  backloggen	  i	  många	  fall	  har	  stjälpt	  mer	  än	  hjälpt.	  
Här	  tror	  jag	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  följa	  de	  riktlinjer	  som	  finns	  för	  hur	  planeringen	  ska	  
genomföras	  i	  agila	  projekt.	  Projektgruppen	  utryckte	  vikten	  av	  att	  inte	  göra	  för	  stora	  
aktiviteter	  i	  backloggen	  samt	  att	  specificera	  varje	  aktivitet	  närmare.	  Dessutom	  
kommunicerade	  de	  en	  efterfrågan	  av	  ett	  ordentligt	  uppstartsmöte	  där	  de	  tillsammans	  
med	  leverantören	  specificerar	  varje	  etapp.	  Enligt	  Gustavsson	  (2013)	  bör	  den	  agila	  
planeringen	  bestå	  utav	  en	  färdplan,	  leveransplan	  och	  etapplan.	  Jag	  tror	  att	  arbetet	  hade	  
underlättats	  om	  backloggen	  konkretiserats	  i	  en	  etapplogg	  där	  den	  bryts	  ner	  i	  mindre	  
delar	  på	  detaljnivå	  samt	  kompletteras	  med	  ett	  gantt-‐schema.	  	  
	  
Enligt	  Gustavsson	  (2013)	  är	  ett	  av	  problemen	  med	  införandet	  av	  agil	  projektledning	  när	  
projekten	  bygger	  på	  fasta	  kontrakt	  där	  det	  inte	  finns	  möjlighet	  till	  omställning	  under	  
projektets	  gång.	  R5	  och	  R7	  säger	  att	  det	  är	  väsentligt	  att	  deras	  typ	  av	  projekt	  är	  styrda	  
och	  att	  tidsplanen	  måste	  vara	  relativt	  satt	  i	  sten.	  Dock	  uttrycker	  R5	  att	  varje	  del	  i	  
processen	  kan	  vara	  mer	  eller	  mindre	  agil,	  likaså	  R7	  säger	  att	  de	  jobbar	  med	  prioritering	  
på	  så	  vis	  att	  de	  börjar	  med	  det	  mest	  omfattande	  jobbet	  först	  och	  lämnar	  de	  mindre	  till	  
sist.	  På	  så	  vis	  tror	  jag	  att	  det	  går	  att	  applicera	  en	  backlogg	  även	  på	  projekt	  som	  bygger	  på	  
fasta	  kontrakt	  då	  de	  redan	  arbetar	  med	  exempelvis	  prioriteringar.	  Jag	  tror	  också	  att	  det	  
går	  att	  bygga	  upp	  dessa	  projekt	  i	  mindre	  kortare	  faser	  där	  varje	  fas	  är	  fast	  något	  som	  
styrks	  av	  Gustavsson	  (2013).	  R7	  säger	  också	  att	  det	  ofta	  sker	  förändringar	  i	  den	  satta	  
planen	  på	  grund	  utav	  förseningar	  från	  olika	  inblandade	  och	  jag	  tror	  att	  man	  då	  genom	  
att	  arbeta	  med	  en	  backlogg	  gör	  det	  enklare	  att	  plocka	  om	  i	  tidsplanen	  och	  på	  så	  vis	  
undviker	  stillastående	  i	  projektet.	  	  
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När	  det	  kommer	  till	  kontinuerlig	  utvärdering	  av	  projektet	  är	  samtliga	  respondenter	  
positivt	  inställda	  och	  jobbar	  med	  det	  i	  större	  eller	  mindre	  utsträckning.	  Under	  intervju	  
ett	  identifierade	  R4	  ett	  problem	  i	  sitt	  dagliga	  arbete	  som	  kan	  ledas	  till	  
projektutvärdering.	  R4	  sa	  att	  det	  finns	  en	  risk	  i	  att	  jobba	  med	  ett	  projekt	  under	  en	  längre	  
tid	  och	  man	  tror	  att	  man	  kan	  det	  utantill.	  Respondenten	  uttrycker	  här	  vikten	  av	  
utvärderingsmöten	  eller	  workshops	  för	  att	  komma	  på	  nya	  idéer	  eller	  för	  att	  se	  över	  
arbetsprocessen.	  Dock	  uttrycker	  vissa	  respondenter	  att	  behovet	  av	  utvärdering	  minskar	  
under	  mindre	  intensiva	  perioder	  av	  projektet,	  R3	  säger	  att	  det	  finns	  en	  risk	  i	  att	  
utvärderingsmötena	  bortprioriteras	  om	  de	  sker	  för	  ofta.	  Jag	  tror	  att	  erfarenhetsmötena	  i	  
likhet	  med	  stå-‐upp	  mötena	  kan	  justeras	  beroende	  på	  vart	  i	  projektet	  de	  befinner	  sig	  och	  
att	  det	  måste	  tas	  ett	  beslut	  inom	  den	  specifika	  projektgruppen.	  Dock	  tror	  jag	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  få	  i	  en	  rutin	  där	  arbetsprocessen	  kontinuerligt	  ses	  över	  för	  att	  få	  en	  nöjdare	  
kund	  och	  projektgrupp.	  Dessutom	  tror	  jag	  att	  erfarenhetsmötena	  är	  ytterligare	  ett	  led	  i	  
att	  hålla	  de	  dagliga	  stå-‐upp	  mötena	  så	  korta	  och	  koncisa	  som	  möjligt,	  och	  istället	  samla	  
upp	  alla	  eventuella	  problem	  vid	  ett	  senare	  tillfälle.	  
	  
5.4	  Projektverktyg	  	  
Inom	  agil	  projektledning	  förespråkas	  projekttransparens,	  ett	  viktigt	  verktyg	  för	  detta	  är	  
projekttavlan.	  Tavlan	  kan	  vara	  reell	  eller	  digital	  (Gustavsson,	  2013).	  Idag	  finns	  en	  mängd	  
olika	  webbaserade	  projektverktyg	  som	  kan	  underlätta	  projekttransparensen	  och	  
projektstyrningen,	  exempel	  på	  dessa	  är	  Trello,	  Projectplace	  och	  Basecamp.	  	  
	  
I	  det	  projekt	  som	  observerats	  (se	  bilaga	  3)	  konstaterades	  vikten	  av	  att	  hitta	  en	  
gemensam	  projektplattform	  för	  kommunikation.	  De	  efterfrågade	  en	  sida	  som	  tydligt	  kan	  
visa	  vad	  alla	  jobbar	  på	  och	  vad	  som	  kommer	  härnäst.	  Till	  en	  början	  använde	  de	  
projectplace	  men	  insåg	  efter	  ett	  tag	  att	  det	  inte	  fungerade	  optimalt	  för	  det	  specifika	  
projektet.	  De	  uttryckte	  även	  att	  projektverktyget	  måste	  vara	  simpelt	  nog	  för	  att	  kunden	  
ska	  vilja	  sätta	  sig	  in	  i	  det.	  Efter	  ett	  tag	  övergick	  de	  istället	  till	  projektverktyget	  Trello	  och	  
byggde	  upp	  tavlan	  enligt	  kanban	  där	  de	  redovisade	  backloggen	  med	  prioriterade	  listor,	  
vad	  som	  har	  gjorts,	  vad	  ska	  göras	  och	  vad	  de	  jobbar	  på	  för	  tillfället.	  	  
	  
Även	  de	  flesta	  respondenter	  såg	  en	  fördel	  med	  att	  jobba	  med	  en	  gemensam	  
projektplattform	  och	  två	  utav	  respondenterna	  hade	  redan	  infört	  Trello	  i	  sina	  projekt.	  En	  
tredje	  hade	  under	  ett	  tillfälle	  försökt	  men	  upptäckte	  ett	  motstånd	  från	  kunden	  som	  
uttryckte	  att	  det	  blev	  för	  mycket	  administration.	  Även	  i	  det	  observerade	  projektet	  har	  
kunden	  uttryckligen	  sagt	  att	  de	  inte	  ville	  använda	  sig	  av	  plattformen.	  I	  enlighet	  med	  R2	  
tror	  jag	  att	  det	  handlar	  om	  en	  införsäljning	  till	  kunden	  samt	  att	  samtliga	  i	  gruppen	  måste	  
vara	  övertygade	  först.	  Jag	  tror	  att	  det	  kan	  underlätta	  att	  erbjuda	  en	  kort	  
instruktionssession	  både	  internt	  för	  de	  som	  inte	  är	  bekanta	  med	  verktyget	  men	  
framförallt	  för	  kunden.	  Jag	  tror	  i	  enlighet	  med	  teamet	  i	  det	  observerade	  projektet	  att	  det	  
krävs	  ett	  enkelt	  projektverktyg	  för	  att	  kunden	  inte	  ska	  se	  det	  som	  ytterligare	  
administration	  och	  istället	  se	  det	  som	  en	  hjälp	  i	  projekttransparensen.	  Här	  är	  min	  
subjektiva	  åsikt	  att	  Trello	  är	  det	  bästa	  alternativet	  då	  det	  enbart	  är	  uppbyggt	  av	  en	  sida	  
som	  genom	  en	  enkel	  drag	  en	  drop	  funktion	  och	  kanban	  vägg	  lämpar	  sig	  väl	  i	  agila	  
projekt.	  Övriga	  verktyg	  har	  undersökts	  men	  jag	  anser	  att	  de	  är	  för	  omfattande	  för	  att	  
kunden	  ska	  känna	  att	  de	  är	  villiga	  att	  lära	  sig	  det.	  Även	  en	  av	  respondenterna	  uttryckte	  
att	  motståndet	  till	  att	  införa	  ytterligare	  ett	  verktyg	  har	  varit	  större	  än	  de	  upplevda	  
fördelarna.	  Även	  om	  Trello	  inte	  fungerar	  solitärt	  utan	  att	  det	  måste	  kombineras	  med	  
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andra	  verktyg	  tror	  jag	  att	  gruppen	  i	  varje	  projekt	  kan	  se	  över	  vilka	  verktyg	  som	  används	  
och	  hur	  de	  i	  kombination	  med	  Trello	  kan	  underlätta	  projektstyrningen.	  	  
Några	  av	  respondenterna	  uttryckte	  en	  oro	  för	  införandet	  av	  ett	  projektverktyg	  bidar	  till	  
att	  ytterligare	  komma	  bort	  den	  personliga	  kommunikationen.	  	  Jag	  tror	  inte	  att	  
införandet	  av	  ett	  projektverktyg	  utesluter	  möjligheten	  att	  prata	  ansikte	  mot	  ansikte	  utan	  
snarare	  underlättar	  projekttransparensen	  internt	  och	  externt	  och	  förenklar	  arbetet	  med	  
backlogg	  och	  prioriteringar.	  En	  av	  respondenterna	  säger	  att	  kunden	  har	  stora	  
säkerhetsåtgärder	  som	  gör	  det	  svårare	  att	  införa	  verktyg	  som	  kunden	  inte	  själv	  har	  
utformat,	  i	  detta	  fall	  går	  det	  inte	  att	  implementera	  ett	  externt	  projektverktyg.	  	  
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6.	  Slutsats	  och	  rekommendationer	  	  
I	  följande	  kapitel	  kommer	  slutsatser	  dras	  från	  ovan	  redovisade	  resultat	  och	  analys.	  I	  
kapitlet	  ämnar	  jag	  besvara	  de	  frågeställningar	  som	  presenterades	  i	  det	  inledande	  
kapitlet,	  vidare	  kommer	  rekommendationer	  ges	  till	  organisationen	  för	  fortsatt	  arbete	  
gällande	  agil	  projektledning.	  	  
	  
På	  byrån	  bedrivs	  idag	  en	  mängd	  olika	  projekt	  som	  producerar	  olika	  typer	  av	  content	  och	  
har	  olika	  projektflöden.	  Vissa	  projekt	  är	  ”levande”	  och	  har	  bedrivits	  av	  byrån	  under	  flera	  
år	  utan	  ett	  tydligt	  slutdatum,	  andra	  är	  mer	  snabba	  och	  korta	  projekt	  med	  ett	  tydligt	  slut.	  
Det	  finns	  även	  projekt	  som	  löper	  under	  cirka	  ett	  års	  tid	  men	  varierar	  i	  intensitet	  och	  
storlek	  på	  projektgruppen.	  Dessutom	  är	  det	  stor	  skillnad	  på	  typen	  av	  projekt	  som	  byrån	  
bedriver,	  det	  skiftar	  från	  webb,	  video,	  tidningar	  och	  sociala	  medier	  med	  mera.	  Olika	  
typer	  av	  projekt	  lämpar	  sig	  bättre	  eller	  sämre	  för	  agila	  metoder	  och	  ett	  antal	  
medarbetares	  inställning	  har	  undersökts.	  	  
	  
Följande	  slutsatser	  har	  dragits	  utefter	  intervjuer	  och	  observationer	  som	  har	  genomförts	  
på	  den	  aktuella	  byrån	  och	  är	  knutna	  till	  företaget	  och	  inte	  content	  byråer	  i	  stort.	  	  
	  
På	  byrån	  jobbar	  de	  flesta	  idag	  med	  en	  tät	  kundkontakt	  och	  åtskilliga	  delleveranser	  innan	  
en	  slutgiltig	  slutleverans.	  Jag	  tror	  att	  den	  täta	  kundkontakten	  och	  de	  täta	  leveranser	  som	  
förespråkas	  i	  agila	  projekt	  bidrar	  till	  en	  möjlighet	  för	  byrån	  att	  skapa	  en	  bättre	  
kundrelation	  och	  att	  de	  bättre	  kan	  tillfredställa	  kunden.	  Det	  bidrar	  till	  att	  kunden	  får	  
större	  insikt	  och	  förtroende	  för	  projektet	  och	  leder	  till	  mindre	  ovisshet	  kring	  
slutresultatet.	  Jag	  tror	  att	  det	  finns	  en	  fördel	  i	  att	  bjuda	  in	  kunden	  till	  testsessioner	  för	  
att	  lättare	  förstå	  vad	  kunden	  faktiskt	  efterfrågar	  och	  på	  så	  vis	  leverera	  den	  rätta	  
slutprodukten.	  Genom	  tätare	  leveranser	  minskar	  även	  arbetsbördan	  vid	  slutleverans	  då	  
produkten	  testats	  under	  tidens	  gång.	  	  
	  
Idag	  arbetar	  många	  av	  de	  olika	  projektgrupperna	  med	  informella	  dagliga	  stå-‐upp	  möten	  
och	  de	  säger	  alla	  att	  de	  föredrar	  kommunikation	  ansikte	  mot	  ansikte	  inom	  gruppen.	  Jag	  
tror	  dels	  underlättar	  projekttransparensen	  och	  tydligare	  visar	  vad	  alla	  ska	  göra	  och	  ökar	  
på	  så	  vis	  individernas	  motivation.	  Jag	  tror	  också	  att	  de	  kan	  bidra	  till	  en	  effektivare	  
möteskultur	  genom	  att	  införa	  korta	  möten	  med	  en	  tydlig	  agenda.	  I	  det	  projekt	  som	  
observerats	  uttrycktes	  det	  att	  mötestimmarna	  åt	  upp	  de	  faktiska	  produktionstimmarna	  
och	  jag	  tror	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  hålla	  en	  tydlig	  agenda	  vid	  samtliga	  möten	  för	  att	  kunna	  
öka	  effektivitet.	  	  
	  
I	  två	  av	  projekten	  har	  de	  arbetat	  med	  en	  backlogg	  som	  öppnar	  upp	  till	  förändring	  i	  
tidsplanen	  och	  prioriteringar	  under	  projektets	  gång.	  Ytterligare	  en	  respondent	  säger	  att	  
det	  i	  hens	  typ	  av	  projekt	  krävs	  att	  ständigt	  vara	  på	  tårna	  för	  att	  kunna	  möta	  kundens	  
krav.	  Jag	  tror	  att	  det	  finns	  en	  stor	  fördel	  i	  att	  öppna	  upp	  för	  förändring	  i	  projekten.	  Det	  
gör	  det	  lättare	  att	  ta	  fram	  en	  slutprodukt	  som	  bättre	  möter	  både	  kund	  och	  marknadens	  
efterfrågan.	  Även	  i	  de	  projekt	  som	  hävdar	  att	  det	  inte	  finns	  en	  möjlighet	  att	  inför	  en	  
backlogg	  tror	  jag	  kan	  införa	  det	  i	  viss	  utsträckning.	  Ett	  av	  projekten	  arbetar	  redan	  med	  
prioriteringar,	  dessutom	  påvisar	  respondenten	  problematiken	  som	  uppstår	  då	  kunden	  
inte	  följer	  tidsplanen.	  Genom	  att	  jobba	  i	  korta	  sprinter	  på	  cirka	  en	  vecka	  tror	  jag	  att	  
backloggen	  kan	  ha	  en	  positiv	  effekt	  även	  på	  dessa	  projekt.	  Grupperna	  måste	  lära	  sig	  att	  
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använda	  backloggen	  på	  rätt	  sätt	  för	  att	  den	  ska	  ses	  som	  ett	  hjälpmedel,	  det	  är	  viktigt	  att	  
backloggen	  utvecklas	  till	  en	  etapplogg	  och	  att	  den	  kompletteras	  med	  ett	  gantt-‐schema.	  	  
	  
Samtliga	  respondenter	  är	  positivt	  inställda	  till	  att	  ha	  kontinuerlig	  utvärdering	  av	  
projektet	  under	  tidens	  gång	  för	  att	  se	  över	  arbetsflödet.	  Jag	  tror	  jag	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
få	  i	  en	  rutin	  där	  arbetsprocessen	  kontinuerligt	  ses	  över	  för	  att	  få	  en	  nöjdare	  kund	  och	  
projektgrupp.	  
	  
Intervjuerna	  visar	  att	  den	  stora	  skillnaden	  mellan	  de	  olika	  projekten	  är	  ett	  av	  de	  största	  
problemen	  med	  införandet	  av	  agil	  projektledning	  på	  content	  byrån.	  Det	  går	  inte	  att	  
arbeta	  agilt	  i	  lika	  stor	  utsträckning	  i	  exempelvis	  projekt	  som	  bygger	  på	  fasta	  kontrakt.	  
Dock	  visar	  studien	  att	  vissa	  av	  de	  projekt	  som	  bygger	  på	  fasta	  kontrakt	  i	  viss	  mån	  redan	  
arbetar	  med	  agila	  metoder	  utan	  att	  gjort	  ett	  aktivt	  val	  utan	  snarare	  för	  att	  projektet	  
kräver	  det.	  	  
	  
De	  flesta	  respondenter	  påvisar	  problemen	  kring	  ökad	  kommunikation	  ansikte	  mot	  
ansikte	  med	  kunden	  eftersom	  det	  krävs	  tid	  för	  transport	  och	  då	  tar	  värdefull	  tid	  från	  
internkommunikationen.	  Många	  uttrycker	  att	  kunden	  varken	  har	  tid	  eller	  pengar	  för	  
personlig	  kommunikation.	  Här	  tror	  jag	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  gruppen	  i	  samspråk	  med	  
kunden	  tar	  ett	  gemensamt	  beslut	  i	  början	  av	  ett	  projekt	  kring	  hur	  ofta	  möten	  ska	  ske.	  Jag	  
tror	  att	  det	  kan	  finnas	  en	  fördel	  i	  att	  ha	  personliga	  sprintleveranser	  och	  att	  det	  i	  
samband	  kan	  ske	  en	  testsession	  för	  att	  inte	  helt	  komma	  ifrån	  den	  personliga	  
kommunikationen.	  	  
	  
Respondenterna	  uttrycker	  vikten	  av	  pro-‐aktiva	  team	  och	  samtliga	  förespråkar	  att	  
gruppen	  ska	  ha	  inflytande	  och	  komma	  med	  förslag	  på	  förbättrad	  arbetsprocess.	  Dock	  ses	  
en	  problematik	  kring	  självorganiserande	  team	  då	  det	  kan	  leda	  till	  överarbete	  och	  
överanalys	  alternativt	  en	  idétorka.	  Jag	  tror	  att	  den	  klassiska	  projektledarrollen	  
fortfarande	  fyller	  en	  funktion	  och	  i	  enhet	  med	  vissa	  av	  respondenterna	  tror	  jag	  att	  det	  
krävs	  ett	  tydligt	  ramverk	  för	  att	  gruppen	  ska	  kunna	  utnyttja	  sin	  kreativitet.	  Dock	  är	  det	  
viktigt	  med	  en	  organisation	  med	  högt	  i	  tak	  och	  en	  inkluderande	  och	  öppen	  atmosfär.	  	  
	  
När	  det	  kommer	  till	  projektverktyg	  arbetar	  två	  av	  respondenterna	  redan	  med	  Trello	  och	  
är	  positivt	  inställda	  till	  verktyget	  och	  tycker	  att	  det	  underlättar	  kommunikationen.	  Jag	  
tror	  att	  Trello	  är	  ett	  bra	  verktyg	  för	  att	  underlätta	  projekttransparensen	  och	  på	  ett	  
effektivt	  sätt	  kunna	  arbeta	  med	  sin	  backlogg.	  Jag	  tror	  också	  att	  det	  är	  tillräckligt	  simpelt	  
för	  att	  lyckas	  få	  med	  kunden	  och	  för	  att	  de	  inte	  ska	  se	  det	  som	  ytterligare	  administration.	  	  
	  
För	  fortsatt	  arbete	  med	  agil	  projektledning	  på	  byrån	  tror	  jag	  att	  det	  krävs	  en	  intern	  
utbildning	  samt	  ett	  internt	  dokument	  som	  beskriver	  riktlinjer	  för	  samtliga	  i	  
organisationen,	  men	  lämnar	  viss	  öppenhet	  från	  grupp	  till	  grupp.	  Det	  finns	  idag	  ett	  
dokument	  som	  tagits	  fram	  kring	  hur	  byrån	  ska	  arbeta	  agilt	  men	  jag	  tror	  att	  detta	  måste	  
ses	  över	  och	  sedan	  aktivt	  användas	  i	  varje	  grupp	  för	  att	  undvika	  missförstånd.	  
Dokumentet	  ska	  sedan	  lämna	  en	  viss	  flexibilitet	  för	  den	  specifika	  projektgruppen	  att	  
besluta	  mer	  ingående	  om	  övrig	  struktur	  vad	  gäller	  exempelvis	  mötesfrekvens.	  Jag	  tror	  
att	  det	  krävs	  en	  införsäljning	  både	  internt	  och	  externt	  vad	  gäller	  agila	  projekts	  
möjligheter	  samt	  hur	  projektverktyget	  ska	  användas	  för	  bästa	  resultat.	  	  
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8.	  Bilagor	  	  
	  
8.1	  Frågeguide,	  intervju	  1	  
	  
Beskriv	  det/ett	  aktuellt	  projekt?	  
	  
Hur	  ser	  uppdragsbeskrivningen	  ut?	  
	  
Beskriv	  din	  roll	  i	  projektet	  
	  
Vad	  är	  dina	  arbetsuppgifter?	  
	  
Beskriv	  övriga	  projektgruppen	  och	  vilka	  som	  ingår?	  	  
	  
Hur	  ser	  projektflödet	  ut:	  	  
	  
I	  Planeringsfasen?	  	  
	  
I	  Genomförandefasen?	  	  
	  
Är	  det	  några	  delleveranser?	  	  
	  
I	  Utvärderingsfasen?	  	  
	  
Har	  ni	  gjort	  någon	  projektutvärdering?	  	  
	  
Vilka	  projektverktyg/projektplattformar	  används	  under	  projektets	  gång?	  
	  
Vilken	  projektdokumentation	  används	  under	  projektets	  gång?	  
	  
Beskriv	  den	  interna	  kommunikationsprocessen	  
	  
Beskriv	  den	  externa	  kommunikationsprocessen	  
	  
Vilka	  är	  de	  största	  utmaningarna	  i	  ditt	  dagliga	  arbete?	  	  
	  
Har	  du	  något	  att	  tillägga?	  	  
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8.2	  Frågeguide,	  intervju	  2	  
	  
Vad	  är	  din	  inställning	  till?	  /	  Hur	  tycker	  du	  att	  det	  har	  fungerat?	  –	  Följdfråga	  varför	  
och	  hur	  kan	  det	  iså	  fall	  implementeras?	  	  
	  
Täta	  avstämningar	  mot	  kunden?	  	  
	  
Mindre	  och	  tätare	  leveranser	  mot	  kunden?	  	  
	  
Möjlighet	  till	  förändring	  under	  projektets	  alla	  stadier?	  (genom	  fortlöpande	  utvärdering	  
och	  omvärdering	  av	  projektet)	  	  
	  
Kommunikation	  ansikte	  mot	  ansikte	  snarare	  än	  via	  telefon	  eller	  mail.	  	  
	  
Internt	  inom	  projektgruppen?	  
	  
Externt	  mot	  kunden?	  
	  
Löpande	  utvärdering	  av	  projektet	  där	  teamet	  reflekterar	  över	  tidigare	  faser	  i	  projektet?	  	  
	  
Självorganiserade	  team	  där	  gruppen	  får	  ta	  eget	  ansvar	  och	  ta	  på	  sig	  jobb?	  
	  
En	  projektledare	  som	  tar	  en	  mindre	  delegerande	  roll	  och	  snarare	  undanröjer	  problem	  
för	  övriga	  i	  projektet	  och	  coachar?	  	  
	  
Dagliga	  korta	  stå-‐upp	  möten	  inom	  projektgruppen?	  	  
	  
Ett	  gemensamt	  projektverktyg	  som	  används	  både	  externt	  och	  internt?	  	  
	  
Användning	  av	  en	  tidplan	  som	  ständigt	  kan	  omprioriteras	  under	  projektets	  gång?	  	  

	  
Har	  du	  något	  att	  tillägga?	  	  
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8.3	  Observationer	  	  
	  
Observation	   Datum	   Möte	  	  
Gör	  inte	  för	  stora	  
aktiviteter	  i	  backloggen.	  
Ska	  fungera	  som	  ett	  gantt-‐
schema.	  
	  
Bryt	  ner	  alla	  aktiviteter	  alt.	  
Specificera	  vad	  alla	  
aktiviteter	  innebär	  

8	  april	  2015	  	   Internt	  veckomöte	  	  

Prioriteringslistan	  fungerar	  
bra	  pga.	  Kan	  göra	  avkall	  på	  
saker	  utan	  skuld	  pga.	  
Under	  prioriterade.	  
Viktigast	  att	  hålla	  fokus	  på	  
prioritet	  1.	  

8	  april	  2015	   Internt	  veckomöte	  	  

Scrum-‐	  mastern	  bör	  ta	  på	  
sig	  rollen	  att	  undanröja	  
problem.	  Kan	  jag	  hjälpa	  dig	  
med	  något?	  

8	  april	  2015	   Internt	  veckomöte	  	  

Istället	  för	  dagliga	  möten	  –	  
Kan	  scrum	  mastern	  gå	  runt	  
och	  kolla	  hur	  det	  går.	  5	  
minuter	  avstämning.	  

8	  april	  2015	  	   Internt	  veckomöte	  

Testa	  trello	  som	  nytt	  
digitalt	  verktyg,	  project	  
place	  fungerar	  inte	  
optimalt.	  Skapa	  boards	  för	  
att	  underlätta	  översikten	  
över	  vem	  som	  gör	  vad.	  	  

17	  april	  2015	   Erfarenhetsmöte	  efter	  
sprint	  2	  	  

Otydlig	  agenda,	  vem	  gör	  
vad	  och	  en	  osäkerhet	  kring	  
om	  vi	  gör	  rätt	  saker.	  
Dessutom	  otydligt	  vart	  
kommunikationen	  ska	  ske.	  	  

17	  april	  2015	   Erfarenhetsmöte	  efter	  
sprint	  2	  

Bra	  med	  sprint-‐demos	  med	  
kunden.	  
Bra	  intern	  test	  session	  med	  
kollegor	  innan,	  gav	  vettig	  
input.	  	  

17	  april	  2015	   Erfarenhetsmöte	  efter	  
sprint	  2	  

Viktigt	  att	  hitta	  en	  
gemensam	  
projektplattform	  –	  Kan	  
användas	  för	  att	  
kommunicera,	  visa	  det	  här	  
gör	  jag	  nu,	  sätta	  upp	  
boards.	  

20	  april	  2015	   Internt	  veckomöte	  

Viktigt	  med	  en	  tydlig	  och	   22	  april	  2015	   Kundmöte	  	  
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bra	  uppstart,	  även	  att	  det	  
finns	  en	  backlogg	  måste	  det	  
finnas	  ett	  gantt-‐schema	  och	  
en	  aktivitetsplan.	  	  
	  
Underskatta	  inte	  
projektplanen.	  Låt	  alla	  vara	  
delaktiga	  i	  framtagningen	  
av	  den	  och	  backloggen	  
	  
Ordentligt	  uppstartsmöte	  
både	  med	  kund	  och	  
utvecklare.	  Ska	  vara	  
specificerat	  vad	  alla	  vill	  ha	  
ut	  av	  projektet.	  
	  
Effektivisera	  möte	  –	  Ha	  
kortare	  möten	  med	  en	  mer	  
tydlig	  agenda.	  Vad	  ska	  
kommuniceras	  idag?	  	  
	  
Hålla	  mer	  spontana	  stå	  upp	  
möten,	  gå	  förbi	  varandras	  
platser	  och	  kör	  ett	  kort	  
möte	  på	  plats.	  Allt	  behöver	  
inte	  planeras	  in	  och	  vara	  i	  
ett	  rum.	  

24	  april	  2015	   Internt	  veckomöte	  

Bra	  med	  ett	  projektrum	  där	  
allt	  kan	  ”upp	  på	  väggen”.	  
Alltid	  kolla	  på	  backloggen	  
etc.	  Försöka	  hålla	  alla	  
möten	  till	  det	  rummet.	  

24	  april	  2015	   Internt	  veckomöte	  

Viktigt	  att	  hitta	  en	  struktur	  
och	  förmedla	  den,	  annars	  
kan	  projektdeltagare	  förlita	  
sig	  på	  att	  ostrukturen	  beror	  
på	  de	  agila	  metoderna	  och	  
ifrågasätter	  inte	  

24	  april	  2015	   Internt	  veckomöte	  

Specificera	  och	  skissa	  i	  
HTML	  skulle	  kunna	  lösa	  
kommunikationen	  med	  
underleverantörer	  

27	  april	  2015	   Internt	  veckomöte	  	  

Mötestimmarna	  äter	  upp	  
arbetstimmarna.	  
	  
Mycket	  råddande	  och	  lite	  
design.	  Oklart	  vad	  som	  är	  
kvar	  att	  göra	  och	  det	  styrs	  
upp	  och	  tar	  tid.	  Tidplan	  och	  

27	  april	  2015	   Internt	  veckomöte	  
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backlogg	  tar	  tiden.	  Viktigt	  
med	  ett	  uppstartsmöte	  som	  
specificerar	  varje	  etapp.	  
	  
Uppstartsmöte	  där	  allt	  
specificerar	  med	  
leverantörer,	  kanske	  sitter	  
en	  vecka	  ihop.	  
Spara	  inte	  alla	  
diskussionspunkter	  och	  
frågor	  till	  veckomötena,	  de	  
drar	  lätt	  ut	  på	  tiden.	  Försök	  
att	  ha	  korta	  dagliga	  
avstämningar	  vid	  
kontorsplatsen.	  	  
	  

5	  maj	  2015	   Internt	  veckomöte	  

Projektverktyget	  behöver	  
vara	  simpelt	  för	  att	  kunden	  
och	  underleverantören	  ska	  
vilja	  sätta	  sig	  in	  i	  det.	  

5	  maj	  2015	   Internt	  veckomöte	  	  

Kunden	  efterfrågar	  att	  sluta	  
med	  de	  inplanerade	  
veckomötena	  och	  
efterfrågar	  att	  ta	  det	  på	  
mail	  eller	  telefon	  istället.	  	  

8	  maj	  2015	   Kundmöte	  	  

Kunden	  deltog	  i	  en	  
demonstration	  och	  
instruktionssession.	  Det	  
verkade	  uppskattas	  av	  
kunden.	  	  

8	  maj	  2015	   Kundmöte	  	  

Viktigt	  att	  sätta	  små	  interna	  
deadlines	  till	  de	  som	  
producerar	  för	  att	  arbetet	  
ska	  föras	  framåt,	  annars	  
stor	  risk	  för	  över	  analys	  
och	  att	  de	  gör	  mer	  än	  vad	  
som	  efterfrågas	  	  

5	  maj	  	   Internt	  veckomöte	  	  

	  


