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With a qualitative method, the study investigates the agile working methods within project 
management for urban development projects through a case study of Nacka municipality's 
project Nacka Stad. The study aims to identify and clarify problems and obstacles an 
application of an agile way of working can lead to and how the working method differs from 
the literature in manuals and scientific articles - with the hope of giving a deeper 
understanding of agile working methods within project management of urban development 
projects.

The study describes the agile manifesto and its core principles, the methods Scrum and 
Kanban, and explores what it means to have an agile mentality. By this it is formulated that 
the essence of an agile working method is that the work is divided in short, regular and 
frequent cycles of clear tasks, where the participation of the customer and the employees in 
the planning process is fundamental and the structure of the organization is in teams.

The case study showed that although some agile methods are applied, this is done without 
clear structure. What could be identified as agile was that project results in the form of 
timetables were often delivered and the new way of working gave a better overview of the 
overall picture for sub-project managers. A new meeting plan showed agile elements of 
having more meetings with face-to-face communication to get faster decisions. The use of a 
digital Kanban board and a form of Scrum meetings was observed where a backlog of 
information was distributed between the coordination team.

However, the Scrum meetings had low energy and fundamental agile methods such as stand-
up meetings and Sprints were not applied. Full application of agile methods proved to be 
difficult as decision processes were slow and the organization still had a clear hierarchical 
structure.

Four semi-structured interviews were conducted which confirmed the observations. 
Experienced obstacles with agile methods and implementing them were described as the 
lacking of motivation and structure.

The study concludes that the agile way of working needs to be managed and that it in practice 
does not work to apply agile methods in an agile way, that it instead needs to be structured 
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and consistent in order to obtain the desired results of increased involvement from the 
employees and a more efficient organization. The report is written in Swedish. 

Sammanfattning

Titel Agila arbetsmetoder inom stadsutveckling – En 
utforskande fallstudie av arbetssättet i Nacka stad

Författare Evelina Krantz
Institution Fastigheter och Byggande
Examensarbete 
Master 

TRITA-ABE-MBT-1912

Handledare Tina Karrbom Gustavsson
Nyckelord Agil, Working Methods, Urban Development, 

Project Management, Nacka, Municipality

Med en kvalitativ metod undersöker studien det agila arbetssättet inom projektledning för 
stadsutvecklingsprojekt genom en fallstudie av Nacka kommuns projekt Nacka Stad. Studien 
syftar till att identifiera och förtydliga problem och hinder en applicering av ett agilt arbetssätt 
kan leda till och hur arbetssättet i praktiken skiljer sig från litteratur om det agila arbetssättet i 
handböcker och vetenskapliga artiklar – med hopp om att ge en djupare förståelse för agila 
arbetsmetoder inom projektledning av stadsutvecklingsprojekt.

Studien beskriver det agila manifestet och dess kärnprinciper, tillvägagångssättet för Scrum 
och Kanban samt tittar på vad det innebär att ha en agil mentalitet. Genom detta formuleras 
att essensen av ett agilt arbetssätt är att arbetsfördelningen sker i korta, regelbundna och 
frekventa cykler av tydliga uppgifter, där deltagandet av kunden och medarbetarna i 
planeringsprocessen är centralt och strukturen av organisationen är i ‘teams’. 

Fallstudien visade att även om vissa agila metoder appliceras görs detta utan tydlig struktur. 
Det som kunde identifieras som agilt var att projektresultat i form av tidplan levererades ofta 
och det nya arbetssättet gav en bättre överblick av helheten för delprojektledare. En ny 
mötesplan visade agila element av att ha mer möten med kommunikation face-to-face för att 
få snabbare beslut. Användandet av en digital Kanban tavla och en form av Scrum-möten 
observerades där en ’backlog’ av uppgifter delades ut mellan samordningsteamet. 

Scrum-mötena hade dock låg energi och fundamentala agila metoder såsom ’stand-up 
meetings’ och Sprints applicerades inte. Full applicering av agila metoder visade sig svårt då 
beslutsprocesser var tröga och organisationen fortfarande hade en tydlig hierarkisk struktur.

Fyra semi-strukturerade intervjuer utfördes som bekräftade observationerna. Upplevda hinder 
med agila metoder och att applicera dem beskrevs som att det saknades motivation och 
struktur.

Studien mynnar ut i att det agila arbetssättet behöver förvaltas och att det i praktiken inte 
fungerar att applicera agila metoder på ett i agilt sätt utan det behöver ske strukturerat och 



| 4

konsekvent för att ge önskat resultat om högre engagemang och en effektivare organisation.
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Terminologi

Agil Flexibel, rörlig, anpassningsbar 
Något enligt värderingar och principer från det Agila Manifestet

Scrum En vanlig agil arbetsmetod där arbetet sker i ’teams’

Kanban ’Visuell tavla’ – ett sätt att organisera arbetsuppgifter 

Sprint 2-4 veckors spann där fokus ligger på vissa uppgifter

Backlog En lista av kommande uppgifter

Stand-up meetings Korta effektiva avstämningsmöten, ca 15 minuter, där gruppen står upp

Planner Microsoft 365 programvara som kan användas till Kanban och Scrum

Sharepoint Microsoft 365 programvara, molnserver 

Förkortningar 

WBS Work Breakdown Structure 

SLL Stockholms Läns Landsting 

FUT Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana

SBD Stadsbyggnadsdirektör

EC Exploateringschef 

PC Projektchef

SG Samordnare Genomförande

PL Projektledare

DPLG Delprojektledare Genomförande

TFD Trafikdirektör

SKL Sveriges Kommuner och Landsting

KF Kommunfullmäktige

KS Kommunstyrelsen

ESSU Enheten för Strategisk Stadsutveckling
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1 Inledning

Stadsutveckling är enligt SKL utmaningen för kommuner och regioner att bygga städer och 
miljöer som skapar möjligheter för människor och företag att växa och trivas, samtidigt som 
många olika intressen ska vägas samman (SKL, 2018a).

Nacka kommun står inför en stor utmaning då de har avtalat om att bygga 13 500 nya 
bostäder och 10 00 ny arbetsplatser fram till år 2030 i projektet (Nacka kommun, 2016). 
Utbyggnaden av tunnelbanans blå linje mot Nacka centrum kommer att påbörjas 2019 och 
beräknas vara klar omkring 2026 (SLL, 2018a). 

Detta kräver samordning dels mellan olika projektområden inom kommunen och olika aktörer 
inom privat och offentlig sektor. För att lyckas med projektet, som har kommit att kallas 
Nacka Stad, har kommunen insett att de behöver utveckla sitt arbetssätt och förbättra 
samordningen.

De har valt att gå över till ett mer ’agilt’ arbetssätt, med mindre mejl och protokollförande för 
att fokusera på gruppen genom omstrukturering av möten, organisationen och arbetsverktyg. 

Ordet agil är försvenskat från engelskan agile som betyder att vara flexibel, rörlig och 
anpassningsbar (Gustavsson, 2011). Agil som begrepp syftar till de värderingar och principer 
framtagna i det Agila Manifestet år 2001 (Beck, et al., 2001). Ett agilt arbetssätt innebär att 
applicera agila värderingar och principer i det löpande arbetet. 

1.1 Problemformulering

Stadsutveckling och byggprojekt följer generellt en relativt strikt struktur med målpunkter och 
fasta rutiner och processer - inte minst i en reglerad kommunmiljö. En problematik finns i att 
applicera agila metoder på den typen av projekt och organisation då agila metoder förutsätter 
en viss flexibilitet. 

Agila metoder påstås appliceras allt oftare i projektorganisationer (PMI, 2017) och av 
Svenska myndigheter exempelvis Ängelholms kommun (Ängelholm, 2018) och Skatteverket 
(Skatteverket, 2018). När ett arbetssätt växer snabbt som trend finns en risk att dess strukturer 
och kärnprinciper går förlorade.

Den här studien fokuserar på det performativa, till motsats från det ostensiva - inte vad 
människor säger utan vad dem faktiskt gör. Hur arbetar man egentligen agilt inom 
stadsutveckling? Vad är det agila – och är det verkligen agilt? 
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1.2 Syfte och Forskningsfrågor 

Studien syftar till att identifiera och förtydliga problem och hinder en applicering av ett agilt 
arbetssätt kan leda till och hur arbetssättet i praktiken skiljer sig från litteraturen. Det 
övergripande syftet med studien är att öka förståelsen för det agila arbetssättet inom 
projektledning.

1.2.1 Forskningsfråga 1 

Vad är essensen av ett agilt arbetssätt i litteraturen?

Litteraturen som frågan syftar till avser dels praktikers dokumenterade erfarenheter såsom 
handböcker men även litteratur publicerad i vetenskapliga artiklar. Då det är ett praktiskt 
ämne anses det motiverat att i detta fall även använda praktikers dokumenterade erfarenheter 
för att besvara forskningsfrågan.    

1.2.2 Forskningsfråga 2

Hur arbetar en projektledare med ett agilt arbetssätt? Vad är det agila i det dem gör och hur 
skiljer det sig från tidigare arbetssätt? 

Den andra forskningsfrågan kommer att besvaras med hjälp av empirin från fallstudien. De 
projektledare som frågan syftar till innefattar övergripande samordnare och delprojektledare. 
Frågan har till syfte att besvaras beskrivande och tillsammans med den första frågan ligga till 
grund för svaret på forskningsfråga tre.

1.2.3 Forskningsfråga 3 

Vilka hinder uppstår när ett agilt arbetssätt appliceras och hur skiljer sig arbetssättet i 
praktiken med teorin? 

Den sista frågan är uppdelad i två delar. Den första delen syftar till att identifiera och 
förtydliga problem en applicering av ett agilt arbetssätt kan leda till genom empirin kopplat 
till organisationsteori. Den andra syftar till att identifiera hur arbetssättet i praktiken skiljer sig 
från litteraturen genom en jämförelse av empirin med beskrivningar av agila metoder i 
handböcker och vetenskapliga artiklar. 

Syftet och forskningsfrågorna är i sig uppdelade i tre delar; den första delen utforskar 
litteraturen, den andra empirin och den tredje kopplingen mellan dem. Detta avspeglas även i 
studiens disposition; Litteratur följt av Empiri som avslutas med Analys. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad i tid. Det har medfört att kopplingar och jämförelser till exempelvis lean 
construction - minimering av slöseri - early contractor involvement, traditionella 
projektledning tekniker, djupare undersökning av andra aktörer, utbyggnationen av 
tunnelbanan, m.m. valts bort under studiens gång. 

1.4 Tidigare studier 

Flertalet studier om tillämpningen av agila metoder har utförts, särskilt för organisationer och 
projekt inom mjukvaruutveckling (Dybå & Dingsøyr, 2008). Studier om appliceringen av 
metoderna i andra branscher återfinns i exempelvis Conforto et al. (2014) som med en 
utforskande undersökning studerade användningen av agila projektledningsmetoder i 19 
medelstora och stora företag från olika industrisektorer med hänsyn till innovativa projekt. 
Studien visade att företagen verkar ha problem att använda sina nuvarande 
förvaltningsmetoder mot olika projektutmaningar och att ’hybrid-modeller’ mellan agila och 
traditionella metoder för olika branscher bör tas fram.

Serrador & Pinto (2015) undersökte data från 1002 olika projekt i flera branscher och länder 
för att testa effekten av agila metoder på projekt med fokus på två dimensioner: effektivitet 
och övergripande intressenters tillfredsställelse. Deras resultat antydde att agila metoder har 
en positiv inverkan på båda dimensionerna men att ytterligare forskning på detta område 
behövdes. 

Sohi et al (2016) fokuserade på byggprojekt med en enkätstudie av 67 svar som via 
korrelationsanalys visade att flera agila element var signifikant korrelerade med att antingen 
minska komplexiteten eller hantera komplexitet. Studien konstaterade att agila metoder 
verkade klara av komplexitet och förbättra projektets prestanda, men att detta skulle bekräftas 
i efterföljande forskning.

Gustavsson (2016) presenterade en systematisk litteraturöversikt för att identifiera fördelar i 
projekt som antar agila metoder i ett icke-mjukvaruutvecklingskontext. Rapporten utgick ifrån 
frågan om agila värderingar och principer ger samma fördelar i icke-
mjukvaruutvecklingsprojekt eftersom vissa av värderingarna och principerna inte är 
tillämpliga. Av de 21 analyserade fallstudierna var de flesta projekten från företag inom 
tillverkning och utbildning. Forskaren kom fram till att de förmåner som rapporterades mest 
var relaterade till lagarbete, kundinteraktion, produktivitet och flexibilitet. Huvuddelen av 
fördelarna motsvarade det första värdet i Agila Manifestet: Individuella och interaktioner över 
processer och verktyg.
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2 Metod

Det här avsnittet beskriver och motiverar studiens metod; det 

tillvägagångssätt som har använts för att uppfylla studiens syfte och 

besvara forskningsfrågorna. En överblick av vald metod samt metodproblem 

och hur dessa ska hanteras behandlas i slutet av kapitlet. 

2.1 Forskningssyfte 

En trefaldig klassificering av forskningssyfte beskriver att en studie antingen är; utforskande, 
beskrivande eller förklarande (Saunders et al., 2009). Den här studien är av en utforskande 
karaktär. Det innebär att den strävar till att förtydliga problem och öka förståelsen för dem - 
söka nya insikter, ställa frågor och att bedöma fenomen i ett nytt ljus (Robson, 2002). 

Det lämpar sig att i det här fallet ha ett utforskande forskningssyfte då en djupare förståelse 
för agila arbetsmetoder inom stadsutveckling eftersöks. Studien syftar till att identifiera och 
förtydliga problem en applicering av ett agilt arbetssätt kan leda till, öka förståelsen för det 
agila arbetssättet inom projektledning och utforska kopplingen mellan litteratur och empiri. 

Passande till studiens forskningsområde krävs det att forskaren är flexibel och anpassningsbar 
till förändring - agil - i en utforskande studie (Saunders et al., 2009) eftersom nya insikter kan 
göra att riktningen ändras. Studien har konstruerats enligt den klassiska ‘tratt-principen’ - med 
ett initialt brett fokus som gradvis blivit smalare under forskningens gång. 

2.2 Forskningsansats 

Studien har en abduktiv forskningsansats – en kombination av deduktiv och induktiv. Med en 
deduktiv ansats utvecklas teorier och hypoteser från befintlig teori och en forskningsstrategi 
utformas för att testa hypoteserna. Med en induktiv ansats samlas data in och ny teori 
utvecklas som resultat av dataanalysen (Saunders et al., 2009). Då studien kombinerar dessa 
två blir den abduktiv.

Studien utgår från befintliga teorier inom agil projektledning och agila arbetsmetoder. 
Empirisk data samlas in i en fallstudie, som undersöker arbetsmetoderna i ett 
stadsbyggnadsprojekt. Teori och empiri jämförs och analyseras för att dra slutsatser om 
hinder och problem med att vara agil inom stadsutveckling. 

Vidare kan studier ha en kvantitativ eller kvalitativ forskningsansats. Den här studien är 
kvalitativ. Enkelt kan det beskrivas som att kvalitativa studier fokuserar på texten, medan 
kvantitativa på siffrorna (Repstad, 1999). Kvantitativa studier går att kvantifiera med 
matematik och statistik, medan kvalitativa studier använder information inte kan analyseras 
matematiskt för att erhålla djupare förståelse inom ett område (Saunders et al., 2009).
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Det lämpar sig att ha en kvalitativ metod då studien söker insikter om det grundläggande och 
särpräglade i en viss miljö (Repstad, 1999). 

2.3 Forskningsstrategi och tidshorisont

Studiens forskningsstrategi är fallstudie, mer bestämt en en-fallstudie och en nulägesstudie. 
Fallstudier kan antingen vara en-fall eller multipla-fall, där multipla-fallstudier exempelvis 
undersöker flera organisationer, avdelningar eller projekt (Oates, 2006). Fallstudierna kan 
sedan delas in i övergripande eller inbäddade, översättning från engelskan holistic och 
embedded (Yin, 2009).

Figur 1. Olika typer av fallstudier (Skapad utifrån Figure 2.4 Yin 2009 s. 46)

En övergripande en-fallstudie har konstruerats i det här fallet just för att det är en 
övergripande och generell bild som eftersökts. I den här studien är Nacka Kommuns 
projektteam kring Nacka Stad det övergripande ‘fallet’ och kontexten är agila arbetsmetoder. 
Projekten i sig kommer ej att detaljstuderas utan det är själva arbetssättet i organisationen som 
observeras.

Fallstudie lämpar sig för studien då strategin kan definieras som är en empirisk förfrågan som 
undersöker nutidens fenomen inom sitt verkliga sammanhang, speciellt när gränsen mellan 
fenomen och sammanhang inte är tydligt uppenbara (Oates, 2006 s. 142). 

Vidare kan essensen av fallstudier beskrivas som att de försöker belysa beslut - varför dom 
tas, hur de appliceras och till vilket resultat (Yin, 2009). Det centrala beslutet som undersöks i 
den här fallstudien är beslutet att vara mer agil i sitt arbetssätt, vilket avspeglas i de 
forskningsfrågor som studien försöker besvara.   
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Fallstudier karaktäriseras av; att de fokuserar på djupet och inte på bredden, att något 
undersöks i sitt naturliga sammanhang, att de har ett holistiskt perspektiv - det vill säga inte 
fokuserar på enskilda faktorer utan på komplicerade processer och kopplingar mellan dem - 
samt att flera källor och datainsamlingsmetoder används (Oates, 2006).

2.4 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoderna som används för insamling av primärdata är semi-strukturerade 
intervjuer och skuggning. Två datainsamlingstekniker används för att uppnå triangulering av 
det empiriska materialet. Triangulering hänvisar till användningen av olika 
datainsamlingstekniker inom en studie för att säkerställa uppgifterna och validera data 
(Saunders et al., 2009). 

2.4.1 Skuggning

Skuggningen i fallstudien utförs genom kvalitativ deltagarobservation, vilket innebär att 
människor observeras i sin sociala tillvaro för att skapa en bild av hur deras tillvaro ser ut 
(Saunders, 2016). Samtliga aktiviteter under ett antal arbetsdagar observeras. Detta inkluderar 
alltifrån möten, fikaraster till skrivbordsarbete och övriga arbetsuppgifter som ska göras 
(McDonald, 2005). 

Skuggning i Nacka Stadshus utfördes 9 arbetsdagar under fem veckor, med både udda och 
jämna veckonummer. Detta för att undvika att speciella omständigheter för en specifik vecka 
skulle påverka datainsamlingens resultat och för få större spridning på olika sorters möten. 
Måndagar visade sig vara en stor planeringsdag; tre måndag inkluderades för att kunna skapa 
en nyanserad och generell bild. Tre tisdagar inkluderades även av samma anledning då det på 
de dagarna var genomförandemöte med delprojektledarna. 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG

v. 41

v. 42

v. 43

v. 44

v. 45

v. 46

v. 47

v. 48

v. 49

Tabell 1. Skuggningen i Nacka stadshus per veckodag och vecka

En mer detaljerad förteckning av skuggningen presenteras under Bilaga 1 – Datainsamling.
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Under skuggningen fördes anteckningar över vad som observerades och sas. Anteckningar 
fördes främst på dator. Då de flesta redan satt med datorer var det inget konstigt med att sitta 
och anteckna på en dator. Anteckningar fördes inte febrilt utan det fanns en tanke med att 
hålla sig kortfattat för att objekten inte skulle känna sig transkriberade. 

Enligt McDonald (2005) behöver forskaren inte nödvändigtvis observera i tystnad, utan kan 
ställa frågor till de observerade. Det kan till exempel vara frågor om innebörden av vad som 
sades på ett möte eller vad som sades i ett telefonsamtal som den observerade haft. Frågor 
ställdes till och från, mer i andra situationer än andra. Under möten ställdes inga frågor men 
efteråt och vid andra tillfällen kunde frågor ställas;  

o Vad var agilt med det du gjorde nyss? Vad var det agila i det här? 

o Hur skiljer det sig från hur du arbetade innan? 

o Vad gör ni när ni arbetar agilt? 

Skuggning anses vara en lämplig metod då det oftast används för att få större insikt i någon 
annans verklighet och en möjlighet att beskriva den (McDonald, 2005), vilket den här studien 
syftar till att göra. Skuggning sker dock inte endast i beskrivande karaktär utan istället för att 
svara på frågan “Vad ser jag dem göra?” försöker forskaren närma sig svaret på frågan “Vad 
anser de själva att de gör?” (Repstad, 1999). 

2.4.2 Intervjuer

De semistrukturerade intervjuerna organiserades kring en intervjuguide med ämnen och 
teman som skulle täckas under intervjun, inte ett sekvenserat manus för standardiserade 
frågor. Under Bilaga 1 - Datainsamling presenteras intervjuguiden samt en förteckning av 
intervjuernas plats och tidsåtgång.

Syftet med att ha semistrukturerade intervjuer var att säkerställa flexibilitet i hur och i vilken 
sekvens frågor ställs och specifika områden kunde följas upp och utvecklas med olika 
intervjuade. Detta innebar att intervjuerna kunde formas av intervjuades egna insikter såväl 
som forskarens intressen, och oväntade teman kan dyka upp (Lewis-Beck, et al., 2004). 

Intervjuerna skedde löpande under projektets gång. Den första semistrukturerade intervjun 
genomfördes i början av projektet för att ta reda på konsulternas roll i Nacka Stad projektet. 
’Konsulterna’ refererar till tre intervjuade personer som arbetar via ett specifikt externt 
konsultbolag hos kommunen. Under den första intervjun ställdes frågor som “Hur ser 
projekten ut och vad är er roll i det?” och “Vilken fas är dem i?”. Anteckningar fördes på 
dator.

Efter det utfördes de individuella semistrukturerade intervjuerna där anteckningar fördes på 
dator, ingen ljud- eller videoupptagning har gjorts. Då ljudupptagning kan ha en hämnade 
effekt på de som intervjuas (Repstad, 1999) valdes det bort. Dessutom kan många av de 
subtila och endast indikerade nyanserna i språket missas vid transkribering (Marshall et. al, 
2006). Eftersom anteckningar fördes på dator skapades tystnader när anteckningarna skrevs. 
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Upplevelsen var att tystnaderna gjorde att intervjusubjekten fortsatte berätta och målade ut 
ämnen i högre utsträckning. 

Efter varje intervju fanns 3-4 A4 datorskrivna anteckningar som sedan sammanfattades i 
underrubriker tillsammans med vissa utvalda citat. Då ingen transkribering skedde är citaten 
inte exakta uttalanden, även om de inte manipulerats till någon högre grad får de betraktas 
som tolkningar av vad som sas.

Fyra personer intervjuades individuellt, två av intervjusubjekten hade rollen Samordnare 
Genomförande [SG], en Plansamordnare [PS] och en Delprojektledare Genomförande 
[DPLG] i Nacka Stad projektet. Båda SG var externa konsulter medan PS och DPLG var 
anställda av Nacka kommun. 

Medarbetare med olika roller och anställningsform valdes för att få större spridning på 
perspektiv och synvinklar. Inga namn presenteras utan subjekten kommer att refereras till 
med Person A, Person B etc. 

2.4.3 Medverkandes rättigheter

För att datainsamlingen skulle ske etiskt krävdes det att de medverkande blev informerade om 
sina rättigheter. Rättigheter för medverkande inkluderar;

o Rätt att inte delta 
o Rätt att ta tillbaka svar 
o Rätt att veta vad svaren ska användas till
o Rätt att vara anonym 
o Rätt till att hänvisa till att något är konfidentiellt (Oates, 2006).

Det är även lämpligt att berätta om: 
o Studiens syfte 
o Studiens sponsor 
o Vad som förväntas av dem
o Hur data kommer att användas 
o Vad som kommer att inkluderas i studien (Oates, 2006).

Under intervjuerna och skuggningen presenterades information om studien och medverkandes 
rättigheter muntligt. I större grupper presenterades i en sammanfattning av informationen: 
“Hej mitt namn är Evelina Krantz, jag är student på KTH och skriver min masteruppsats om 
Agil projektledning åt WAADE. Jag kommer observera ert arbetssätt idag - ni behöver inte 
göra någonting annorlunda, det är anonymt och jag skapar en generell bild. Om ni inte vill 
vara med eller har några frågor så kom fram till mig. Tack.”

I mindre grupper och enskilda samtal förklarades istället situationen mer informellt. Känslan 
var dock att det inte var några som helst problem med anonymitet eller känslig information 
och alla var mycket tillmötesgående och trevliga. Det var även tydligt vem i organisationen 
man skulle kontakta om det fanns frågor eller om någon i efterhand inte ville delta i studien. 
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2.4.4 Litteraturstudie

Insamlingen av sekundärdata skedde med en s.k. tolkande litteraturstudie, med betoning på att 
förstå resultaten av olika studier för att bygga en helhetsbild av fältet (Eisenhart, 1998).

Litteraturstudien användes som grund för studiens teoretiska referensram samt till teori inför 
fallstudien, exempelvis för att formulera intervjufrågor. Litteraturstudien användes också till 
att formulera själva studien och forskningsfrågorna. Resultatet från litteraturstudien 
kombinerades sedan med empirin för att kunna utföra analysen och dra slutsatser från 
studiens all insamlad data. 

Rent praktiskt skedde litteraturstudien genom sökning via KTH-Biblioteket som har tillgång 
till flera artikeldatabaser, exempelvis Scopus och ScienceDirect. Exempel på sökord som 
används: kommun, agile, Stockholm, urban, development, municipality, construction, 
management, projektledning. Även filtersökningar såsom Agile NOT software NOT it har 
används för att få fram relevanta studier. Fysiska böcker har även lånats på KTH-Biblioteket 
och Stadsbiblioteket.

2.5 Analysmetod

Istället för att först studera litteraturen inom området för att sedan titta på empirin, har den här 
studien varit abduktiv och ständigt gått mellan litteratur och empiri. Eftersom fallstudien Det 
innebär att studien har haft en mer agil struktur, vilket illustreras med figuren nedan. 

Figur 2. Analysmetod för studien, “inom fallet” kvalitativ dataanalys 

Saunders et al. (2009) menar att det finns fyra vanliga metoder för kvalitativ dataanalys: Inom 
fallet (eng. within-case), mellan olika fall, mönstermatchning och förklaringsuppbyggnad. 
Studien har en inom fallet analysmetod då den syftar till att identifiera problem och 
kopplingen mellan dem inom ett fall (Saunders et al., 2009). Med en inom fallet analys 
jämförs upptäckter i en fallstudie med den teoretiska referensram som tagits fram (Miles & 
Huberman, 1994) vilket är vad studien syftar till att göra.
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2.6 Överblick av metod

Utgångspunkten för att ta fram metoden och designa studien har varit den ‘forskningslök’ 
framställd av Saunders et. al (2009). Forskningslöken består av yttre och inre lager som avgör 
studiens design. Figur 3 illustrerar studiens forskningslök för att ge en överblick över studiens 
metod.

Figur 3. “Forskningslök” för den här studien (Skapad utifrån fig. 4.1 Saunders et. al, 2009 s. 108)

Studien har ett utforskande syfte och en interpretativ paradigm då den strävar till att förtydliga 
problem och öka förståelsen för dem. Med en kvalitativ abduktiv anats söker studien insikter 
om det agila arbetssättet som i en fallstudie undersöks i sitt naturliga sammanhang. 
Triangulering av det empiriska materialet görs genom att använda både skuggning och 
intervjuer. Med hjälp av litteratur och en inom fallet analysmetod identifieras problem när 
upptäckterna från fallstudien jämförs med den teoretiska referensramen som tagits fram. 

2.7 Metodproblem 

Skuggningen innebär att datainsamling sker genom observation. Ett vedertaget problem med 
rollen som observatör är det faktum att observera en situation kan förändra situationens utfall 
eller förekomst. Det i sin tur kan förändra formuleringen av teori och orsak-effekt relationerna 
mellan de observerade variablerna, som sedan i sin tur kan minska tillförlitligheten hos 
studien. Det här problemet kallas the observer effect eller observatörseffekten (Saunders et al., 
2009). 

Problemet är särskilt framträdande i beteendestudier, eftersom observatören i många fall 
ändrar beteendet hos individerna i dessa studier (Saunders et al., 2009). Eftersom studien inte 
fokuserar på beteende utan det tekniska arbetssättet anses det ej vara ett lika stort problem i 
det här fallet. 
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För att motverka observatörseffekten kommer habitation att användas; att forskaren gör sig 
synlig tills de som ska observeras har anpassat sig till närvaron av observatören (Saunders et 
al., 2009). Under skuggningen har även frågor om exempelvis vilken kanal information ska 
spridas i eller vilka verktyg som ska användas undvikits för att förhindra att subjekten väljer 
en mer ’agil’ metod för att anpassa sig till studien. 

Ett annat potentiellt metodproblem var att inte bli beviljad åtkomst till efterfrågad data eller 
icke-deltagande i intervjuer. För att minimera icke-deltagande presenterades studiens syfte, 
vad som planerades att inkluderas och hur data skulle användas inför observation och 
intervjuer. Om någon ej ville delta respekteras det. Även deltagarnas rätt att vara anonym och 
ta tillbaka svar förmedlades eftersom det ingår i deltagarnas rättigheter (Oates, 2006). 
Insamling av data har skett på ett etiskt och transparent sätt genom att alltid informera om 
studien i sig och deltagarnas rättigheter. 

Denna studie är inte avsedd att avbilda någon av intervjusubjekten på ett negativt sätt eller 
belysa luckor i deras arbete, utan avser att presentera resultaten och analysera dem kring agila 
metoder. Alla intervjuade har haft möjlighet att granska det publicerade materialet för denna 
forskning. 

Efter en av intervjuerna uppdagades det att intervjusubjektet hade fått ett stort negativt besked 
inom ett av sina projekt samma dag. Detta påverkade med största sannolikhet personens 
inställning under intervjun och i sin tur studiens resultat. Det faktum att personen förmodligen 
framställdes mer negativ var i åtanke under sammanställningen av empiri och analys, 
samtidigt som det kan argumenteras för att frustrationen över det negativa beskedet gjorde 
personen mer ärlig. 

Även om deltagande observation i sig har en validitet eftersom det innebär att studera sociala 
fenomen i sina naturliga sammanhang tenderar den här typen av studier att ha lägre 
tillförlitlighet då tolkningar och observationer beror på hur forskaren förklarar och förstår 
verkligheten (Saunders et al., 2009). För att öka tillförlitligheten av studien har 
tillvägagångssättet för datainsamlingen noga beskrivits. Vid intervjuerna har ledande frågor 
undvikits för att inte skapa bias i resultaten (Saunders et al., 2009). 

Bias är dock oundvikligt då studien inte strävar efter att skapa objektiv positivistisk kunskap 
utan har en interpretativ underliggande paradigm som kan beskrivas som att situationer ses 
som socialt konstruerade beroende av sitt sammanhang, subjektiva för varje enskilt fall, och 
att kunskap byggs av tolkningar och förståelse om vad något är i det sammanhanget (Saunders 
et al., 2009). 

Kvalitativ forskning med hjälp av semi-strukturerade intervjuer kan inte användas för att göra 
statistiska generaliseringar om hela befolkningen då de är baserat på en litet urval (Saunders, 
et al., 2009). Studien syfte är vara utforskande inom ett specifikt fall och ge en djupare 
förståelse, inte göra generella antaganden om verkligheten. Varför också intervjusubjekten 
inte refereras till som intervjuobjekt då det kan antyda en objektivitet i deras erfarenheter. 
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3 Litteratur 

Nedan presenteras resultatet från litteraturstudien; de teorier och koncept 

som undersökts för att kunna besvara forskningsfrågorna. Avsnittet är även 

en introduktion till ämnet, där bakomliggande teori beskrivs som om läsaren 

inte har några förkunskaper inom området. Kapitlet är indelad i två delar, 

den första delen är produkten av undersökning av agilitet och innebörden av 

det medan den andra delen behandlar organisationsteori relevant till 

analysen.  

3.1 Agil 

Det engelska ordet Agile härstammar från Agility och har fått den försvenskade versionen Agil 
(Gustavsson, 2011). Agil har blivit ett vedertaget begrepp men är dock ännu inte ett svenskt 
ord enligt Svenska Akademiens Ordlista (SAOB, 2018). 

Begreppet Agil som ordet har kommit att syfta till myntades under en konferens i skidorten 
Snowbird, Utah USA, år 2001 där 17 representanter från olika systemutvecklingsföretag 
skapade dokumentet ’The Agile Manifesto’ (Beck et al., 2001). Ett annat namnförslag var 
anpassningsbar, Adaptable, men då det ansågs hänvisa till något retroaktivt - en anpassning 
till något som varit - valdes istället Agile (Gustavsson, 2001). 

Utvecklingen av det agila ramverket började redan 1948 när Taiichi Ohno, Shigeo Shingo och 
Eiji Toyoda skapade dokumentet The Toyota Way om ‘lean thinking’ som många agila 
koncept relaterar till (Measey, 2015). Lean utgår från att minimera slöseri, skapa effektivitet i 
varje steg och att få ut det mesta av varje människa (Gustavsson, 2011). Det agila ramverket 
är utvecklat från en kombination av inspiration från Lean och som en motreaktion till 
traditionell projektledning då många upplevt att de inte får tillräckligt stort stöd med 
traditionella verktyg (Gustavsson, 2011). 

3.1.1 Det agila manifestet och kärnprinciper 

Det Agila Manifestet formulerades i fyra meningar som beskriver agila värderingar. Medan 
det finns värde i punkterna till höger, värdesätts punkterna till vänster mer (Beck et al., 2001): 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
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Anpassning till förändring framför att följa en plan

Som utökning av manifestet formulerades även tolv kärnprinciper. Eftersom principerna togs 
fram av systemutvecklare för systemutvecklare är vissa punkter specifika för den 
tillämpningen. För att göra principerna mer tillämpliga i andra branscher omformulerade 
Gustavsson (2007) dem till nio principer som presenteras nedan. De tolv originalprinciperna 
från de Agila Manifestet finns under Bilaga 2 – Agilia Manifestet. 

1. Viktigast att göra kunden nöjd genom tidiga och regelbundna leveranser av 
värdeskapande projektresultat. 

2. Anpassning till förändrade krav och förutsättningar är naturligt, även i ett sent 
skede. Utnyttja förändring till kundens fördel. 

3. Leverera ett för kunden användbart projektresultat ofta, helst med bara några 
veckors mellanrum. 

4. Självgående och ansvarstagande individer är den främsta framgångsfaktorn. Med 
nödvändigt stöd och förtroende kommer de att lösa uppgiften. 

5. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa sättet att förmedla information, 
både till och inom teamet. 

6. Agil verkar för uthållighet: teamet skall kunna upprätthålla jämn arbetsbelastning 
så länge som möjligt. 

7. Enkelhet - konsten att göra rätt saker, varken mer eller mindre - är grundläggande. 

8. Team som organiserar sig och sitt arbete själva, får den bästa problemförståelsen 
och kan därför föreslå bäst lösningar på problem som uppkommer. 

9. Gruppen utvärderar och anpassar regelbundet sitt arbetssätt för att förbättra sin 
effektivitet. (Gustavsson, 2010 sid. 24)

Gustavsson formulerar även tre USP, Unique Selling Points, för konceptet agil (Gustavsson, 
2007 sid. 15):

1. Nytta per krona - Vi gör det viktigaste först

2. Flexibilitet - Vi välkomnar förändringar

3. Tydlighet - Vi vet exakt var projektet befinner sig 

Författaren menar att genom att börja arbete med det som är till störst nytta för kunden, eller 
projektet, så skapas mest nytta för varje spenderad krona. Genom löpande leverans av 
projektresultat kan man försäkra att det nyttigaste ständigt prioriteras genom projektet. Ett 
agilt arbetssätt skapar generellt en större flexibilitet eftersom resultatet presenteras vid varje 
etappslut vilket ger möjlighet till återkoppling och att ‘styra om skutan i tid’. Det skapar också 
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tydlighet eftersom projektet följs upp på daglig basis kan status följas upp genom hela 
projektet (Gustavsson, 2007).

3.1.2 Agil mentalitet

Measey (2015) menar att agilitet handlar inte om att ‘göra något’ agilt utan att ‘vara’ agil och 
ha en agil mentalitet. Detta illustreras med figuren nedan.

Figur 4. Agil mentalitet omsluter allting (Skapad utifrån Figure 2.1 s. 11 Measey, 2015)

 “Det är viktigt att förstå att för att Agil ska lyckas är rätt inställning lika, om inte mer, viktigt 
än att bara använda agila verktyg, praxis eller principer - till exempel med ett visuell 
planeringstavla betyder inte nödvändigtvis att ett lag är agilt.” Measey (2015) s. 12

Fixerad mentalitet Agil mentalitet

Förmåga Statiskt, som längd Kan växa, som muskler

Mål Att se bra ut Att lära sig

Utmaning Undvik Anta

Misslyckande Definierar identitet Ger information

Ansträngning För de talanglösa Vägen till bemästring

Tabell 2. Jämförelse av en fixerad och en agil mentalitet (Skapad utifrån Table 2.1 Measly 2015)
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3.1.3 Scrum 

Scrum är den mest applicerade metoden av det agila ramverket (Measley, 2015, VersionOne, 
2018). Den första boken om Scrum publicerades 2001 av Schwaber och Beedle (Schwaber et 
al., 2001) som var med och grundade det Agila manifestet samma år (Beck et al., 2001). 

Termen scrum kommer ursprungligen från sporten rugby som refererar till den klunga som 
bildas kring bollen vid uppkast. Tanken med Scrum är att ett sammansvetsat, effektivt team 
med blandad kompetens arbetar tillsammans genom projektets olika faser – istället för att låta 
projektet överlämnas mellan grupper med olika kompetens (Gustavsson, 2011).

Grundarna definierar metoden som ”ett ramverk inom vilket människor kan ta itu med 
komplexa adaptiva problem samtidigt som de produktivt och kreativt levererar produkter med 
högsta möjliga värde” (Schwaber et al. s. 3, 2013).

Teamet kallas Scrum-team och bör inte vara fler än 12 personer. Varje team har en Scrum-
mästare vars roll liknar den traditionella projektledaren men som har till främsta uppgift att 
röja under hinder för Scrum-teamet. Scrum-mästaren ska se till att agila principer och 
värderingar eftersträvas men kontrollerar inte teamet eller på vilket sätt uppgifter ska lösas. 
En annan viktig roll i Scrum-metoden är Product-owner, eller Produktägaren, som ofta är en 
enhetschef eller liknande. Produktägaren ska representera kunden och prioritera samt klargöra 
krav för att hjälpa teamet att leverera det viktigaste av projektresultatet först. Det kräver att 
produktägaren är bekant med organisationen och intressena av de som formellt beställde 
projektet (Gustavsson, 2011). 

Scrum bygger på lagarbete, frekvent återkoppling och öppen kommunikation inom teamet och 
företaget, samt mot kunden. Hela Scrum-processen sker i regelbundna cykler, s.k. Sprints, 
som inte bör vara längre än 30 dagar. Sprintens längd beror dock på projektets karaktär, men 
teamet ska kunna fullfölja gemensamma uppgifter inom ramen för en Sprint (Antlova, 2014). 

Figur 5. Modell över Scrum processen (Skapad utifrån Fig. 1 s. 931 Antlova, 2014)

Innan en Sprint startar hålls ett planeringsmöte där representanter för alla intressegrupper - 
projektchef, vicechef, kund, andra representanter - är med. Tillsammans utarbetar de 
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prioriteringarna för nästkommande Sprint och identifierar områden som teamet ska jobba 
med. Det följs av ett planeringsmöte med teamet där planering inför arbetet med de viktigaste 
områdena som identifierades vid föregående möte och de enskilda uppgifterna tas fram 
(Antlova, 2014).

Resultatet blir en specifik plan som hela teamet kommer överens om att följa. På grund av att 
medarbetarna deltar i planeringen skapas ett högre engagemang i resultatet och när 
medarbetarna själva uppskattar tiden som arbetet kommer att ta det blir deras resultat mer 
förutsägbart och pålitligt (Antlova, 2014).

När sprinten börjar inleds dagarna med ett dagligt Scrum möte, s.k. Stand-up meetings. Dessa 
möten kännetecknas av att vara korta och effektiva (ca 15 minuter) och hålls mellan Scrum-
mästaren och Scrum-team. Under mötet svarar varje teammedlem kortfattat tre frågor:

1. Vad har du gjort sedan det senaste Scrum-mötet?

2. Vad gör du till nästa Scrum-möte?

3. Finns det något som hindrar dig från att komma igång med ditt arbete? 
(Cervone, 2011)

Det dagliga Scrum-mötet är inte avsett att vara en problemlösningssession. Det är därför det 
är viktigt att hålla det kort vilket säkerställs genom att stå upp och begränsa tiden. Syftet är att 
både följa lagets framsteg och låta teamet göra åtaganden gentemot varandra samtidigt som 
Scrum-mästaren ska se till att arbetet fortsätter på det mest effektiva sättet med så lite hinder 
som möjligt (Gustavsson, 2011).

Fördelen med Sprints är regelbundenhet. Varje Sprint-team presenterar sitt arbete och 
presenterar resultaten i slutet av Sprinten, vilket medför att arbetet kontrolleras och, vid 
behov, justeras (Antlova, 2014).

Teamet behöver ha tillräcklig självständighet i beslutsfattande, planering, eller mandat för att 
delegera uppgifter. Medarbetarna måste själva ta ansvar för sina resultat och kunna fatta 
beslut om dem för att uppnå full effekt av agila metoder. Medverkan av kunden är centralt, 
deras engagemang i projektet och samordning av projektprioriteringar är väsentliga (Antlova, 
2014). 

Denning (2013) sammanfattar principerna bakom Scrum som: 

o Arbetet är organiserat i korta cykler

o Teamet rapporterar till kunden, inte chefen

o Teamet uppskattar hur mycket tid arbetet tar

o Teamet bestämmer hur man gör arbetet i iterationen

o Arbetsmål definieras innan varje cykel startar

o Utvärdering av arbetet utförs systematiskt (Denning. 2013)
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3.1.4 Kanban

Kanban är en agil metod som kan användas tillsammans med Scrum. Metoden utvecklades av 
vice-ordförande för Toyota Motor Company, Taiichi Ohno Toyota, i Japan under flera på 
1950-talet som en del av Toyota Production System, TPS (Sugimori et al., 1977). 

Kanban kan översättas från Kanji, ett av de tre japanska skrivsystemen, som ’visuell tavla’ 
(Sanders, 2007). Metodens kärnprinciper är att dela in arbetet i mindre uppgifter och att 
begränsa antalet uppgifter som får utföras samtidigt (Leopold, 2015). Den visuella tavlan kan 
vara digital eller användas med till exempel post-it (Gustavsson, 2011). 

Figur 6. Exempel på utformning av Kanban tavla (Skapad utifrån Fig. 3.1 s. 27 Leopold, 2015)

Figur 6 visar den enklaste av alla former av kanban tavla med endast tre kolumner, “To do”, 
“Doing” och “Done”. Om maxgränsen för “Doing” kolumnen är två får inte en ny uppgift 
påbörjas, utan en sysslolös medarbetare ska hjälpa de andra att bli klara. Detta för att slippa 
problemet med många halvfärdiga uppgifter (Gustavsson, 2011). 

3.1.5 Timeboxing

Timeboxing är en term som används för att definiera en viss uppgift inom en viss tidsram, där 
tidsramen har en viss tidsfrist som inte kan skjutas upp. Oavsett hur många aktiviteter som har 
genomförts, slutar den korta projektfasen på ett visst datum. Tanken är att det ska förtydliga 
vad som faktiskt kan uppnås inom en viss tidsram (Gustavsson, 2011).

Grunden för detta koncept bygger på samma förutsättning som tidsfrister i traditionell 
projektledning men med den största skillnaden att det inte finns möjlighet att förlänga en 
deadline. Vad som inte kan göras inom ramen av en timebox måste formuleras om eller skäras 
ut (Cervone, 2011). 

Timeboxing innebär alltså att göra det bästa av situationen inom given tidsram för att sedan 
reflektera kring möjligheter till förbättring. Genom att arbeta efter en deadline tvingas 
teamet  att prioritera vad som är viktigast ur ett nyttoperspektiv (Gustavsson, 2011). 



| 25

3.2 Organisationsteori 

Organisationsteori är vetenskapen om hur organisationer fungerar och hur dom påverkar samt 
påverkas av sin omgivning. Att förstå hur organisationer fungerar är det första steget i att lära 
sig hur det går till att förändra dem (Jones, 1999). Organisationsteori inkluderar även 
individers beteende inom organisationen och gruppdynamik (McShane et. al, 2010).

Historien bakom organisationsteori kan dras ända tillbaka 370 år f.kr. när den första noterade 
beskrivningen av fördelarna med att dela upp arbetet i en skofabrik i antika Grekland 
dokumenterades (Shafritz et al., 1996). Organisationsteori i sin moderna mening brukar dock 
oftast härledas till början på 1900-talet då många problem inom industri, stat och samhälle 
reformerades (Bakka et al., 2006). 

3.2.1 Motivation 

Motivation kan beskrivas som en persons inre drivkrafter och ambitioner, en viljan att uppnå 
något som påverkar riktning, intensitet och målmedvetenhet i frivilligt beteende (McShane et. 
al, 2010, Hallin et al., 2012). 

De tre elementen av motivation – riktning, intensitet och målmedvetenhet – kan vidare 
beskrivas som att riktningen avgörs av hur motiverad individen är att nå målet, intensiteten av 
hur gärna personen vill göra det och målmedvetenheten av uthållighet och att motivationen 
håller i sig (McShane et al., 2010). 

Enligt MARS-modellen är motivation tillsammans med kompetens, rolluppfattning och 
omvärldsfaktorer de fyra drivkrafterna som avgör den anställdes beteende och prestation 
(McShane et al., 2010). Modellens namn kommer från att engelskans Motivation, Ability, 
Role perception och Situational factors som skapar akronymen MARS.

Figur 7. MARS-modellen av individers beteende och resultat (Skapad utifrån Exhibit 2.1 s. 35 McShane et. 
al, 2010). 

Modellen menar att samtliga fyra drivkrafter är avgörande för en individs beteende och 
resultat i en viss situation; om någon av dem är låg kommer det att påverka resultatet negativt. 
(McShane et al., 2010). 
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En annan teori kring motivation är Motivator Hygiene Theory även kallad Two-Factor Theory 
som beskriver vad individer motiveras av (Hallin et al., 2012; Herzberg et al., 1959; McShane 
et al., 2010). 

Teorin menar att anställda endast kan motiveras med saker som får individen att växa och få 
mer självförtroende, s.k. motivators, medan saker som den anställde förväntar sig av en 
arbetsplats – s.k. hygienes – endast kan förhindra missnöje (McShane et al., 2010).

Motivationsfaktorer kan exempelvis vara ansvar, uppskattning, medverkan i beslut och 
utmaningar. Medan hygenfaktorer som exempelvis säkerhet, bra arbetsmiljö, lön och semester 
ger ingen extra glädje eller motivation utan skapar endast missnöje om de inte finns (Hallin et 
al., 2012; Herzberg et al., 1959). 

Den mest välkända teorin kring motivation är Maslows behovshierarki (McShane et al., 2010) 
som kategoriserar mänskliga behov och drivkrafter utifrån hur fundamentalt grundläggande 
de är. Teorin menar på att de mest fundamentala behoven såsom mat och sömn måste 
uppfyllas först innan en person kan klättra uppåt i behovstrappan och uppfylla vidare behov 
(Hallin el al., 2012; Maslow et al., 1943).

Figur 8. Maslows behovspyramid (Skapad utifrån information i Maslow et al., 1943)

Behovshierarkin beskriver att en person största drivkraft och motivationsfaktor den lägsta 
nivån som inte blivit uppnådd och fortsätter att vara det nivån är nådd – då nästa nivå 
eftersträvas istället (McShane et al., 2010; Maslow et al., 1943). 

Eftersom teorin ansågs representera universella drivkrafter och behov blev den snabbt allmänt 
accepterad även om den endast baserades på Maslows egna antaganden. Empirisk forskning 
har senare visat att personers behov och drivkrafter kan prioriteras i annan ordning och även 
förändras över tid. Trots detta ger Maslows teori en användbar helhetsbild över människans 
drivkrafter och behov (McShane et al., 2010). 
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Mer konkreta strategier för att öka motivationen hos anställda kan hittas i läran om ’Job 
Design’ – processen att fördela arbetsuppgifter till en roll och hur dessa arbetsuppgifter är 
ömsesidigt beroende av andra roller (McShane et al., 2010 s. 175). 

Något som präglade organisationsforskningen och hur arbetsuppgifterna fördelades under 
1900-talet var Taylor’s (1911) program Scientific Management, i dagligt tal refererad till som 
‘Det löpande bandet’, där organisationen främst en produktionsapparat som strävar efter 
maximal effektivitet genom planering och styrning i alla led (Bakka et. al, 2006). 

Genom hög specialisering när arbetet delas in i mindre yrkesroller med färre arbetsuppgifter 
ökar effektiviteten. Det har dock visat sig att specialisering skapar lägre motivation och 
engagemang hos anställda och i förlängningen leder till högre frånvaro och uppsägning. 
Genom att endast vara en del i ledet ser inte de anställda helheten vilket minskar kvaliteten på 
utfört arbete (McShane et al., 2010). 

För att öka motivationen hos anställda bör istället arbetsuppgifterna utvidgas och 
specialisering minska s.k. Job Enlargement. Dock fungerar det inte att endast addera 
arbetsuppgifter till en roll utan personen måste även ha friheten och kunskaperna att själva 
strukturera och organisera sitt arbete – s.k. Job Enrichment. Med berikning av en roll ökar 
självbestämmandet – ’frihet under ansvar’ – och motivationen hos den anställde att göra ett 
bra jobb ökar då tillfredställelsen för det blir högre (McShane et al., 2010).

Det leder oss vidare till Empowerment som är en psykologisk term för när människor känner 
självbestämmande, mening, kompetens och konsekvens i sitt arbete. Empowerment kan 
uppnås när den anställda styr över sitt eget arbete, har självförtorende i sin egen kompetens, 
känner mening med sitt arbete och att dennes arbete gör skillnad för organisationen i stort 
(McShane et al., 2010). 

3.2.2 Teamutveckling

Skillnaden mellan en grupp och ett team kan beskrivas som att en grupp är en samling av 
individer i ett gemensamt sammanhang medan ett team är en grupp med gemensamma 
uppgifter och ett tydligt gemensamt mål (Hallin et al., 2012). 

Hur en grupp utvecklas till ett team kan beskrivas med att gruppen genomgår olika faser, 
vilket sammanställdes av Tuckerman (1965) och Tuckerman et al. (1977): 

 
Figur 9. Etapper av teamutveckling (Skapad utifrån information i Tuckerman et al., 1977 med inspiration 
av Exhibit 8.5 s. 246 McShane et al., 2010). 
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I den första fasen, Formeringsfasen, tenderar gruppmedlemmarna att vara artiga och anpassa 
sig till redan existerande auktoriteter – de ’testar vattnet’ och försöker att hitta sin plats i 
guppen samt vad som förväntas av dem. I den andra fasen, Konfliktfasen, tas 
meningsskiljaktigheter upp till ytan och det kan skapas konflikter i tävlan om roller i gruppen 
samt vilka normer som ska gälla. I den tredje normerande fasen fastställs rollerna och 
gemensamma mål innan den fjärde presterande fasen när teamet har lärt sig att effektivt 
koordinera sig och lösa konflikter. Genom att genomgå samtliga faser kan teamet i den fjärde 
fasen ha ett effektivt samarbete (Hallin et al., 2012; Tuckerman et al., 1977; McShane et al., 
2010).

Ju längre tid ett team arbetar tillsammans desto bättre utvecklar de gemensamma och 
kompletterande mentala modeller, ömsesidig förståelse och effektiva rutiner för att genomföra 
arbetet (McShane et al., 2010).

Den sista fasen är när teamet löses upp eller ”the death of the group” (Tuckerman et al., 1977 
s. 426) exempelvis vid avslut av ett projekt. I den sista fasen fokuserar teammedlemmarna på 
relationerna till varandra istället för uppgiften (McShane et al., 2010) och om teamet har 
arbetat tillsammans under lång tid kan de uppleva sorg (Hallin et al., 2012). Det är viktigt att i 
denna fas göra ett formellt avslut av teamets arbete och vara lyhörd till olika 
teammedlemmars känslor (Hallin et al., 2012).

3.2.3 Kommunikation 

Val av kanal att kommunicera med, exempelvis fysiskt möte eller telefonsamtal, beror dels på 
sociala normer om vad som är socialt accepterat av en viss grupp, organisation eller individ 
(McShane, 2010). Det beror även på budskapets komplexitet, enligt Media-Richness teorin, 
som menar på att komplexa budskap behöver en kanal med högre sändningskapacitet – Media 
richness medan rutinbudskap kan skickas skriftligt med mindre risk för missförstånd (Trevino 
et al., 1987).

 
Figur 10. Budskapets komplexitet jämfört media-richness (Skapad utifrån Exhibit 1 och 2 Lengel et al., 
1989 s. 226-227).
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4 Introduktion till fallstudien

Nedan presenteras fallstudieobjektet Nacka kommun och 

stadsutvecklingsprojektet Nacka Stad. En geografisk lägesbild av kommunen 

och visionen för projektet Nacka Stad presenteras tillsammans med centrala 

processer och roller som återkommer i empirin. 

4.1 Nacka kommun

Nacka kommun är belägen öster om Stockholm Stad och väster om Värmdö kommun. 
Kommunen består utav kommundelarna Boo, Saltsjöbaden/Fisksätra, Sicklaön och Älta. 

Nacka kommun har avtalat med SKL att bygga 13 500 nya bostäder och 10 00 ny 
arbetsplatser fram till år 2030 i avtalet om tunnelbanans utbyggnad till Nacka (Nacka 
kommun, 2016). Utbyggnaden av tunnelbanans blå linje mot Nacka centrum kommer att 
påbörjas 2019 och beräknas vara klar omkring 2026 (SLL, 2018a). 

En ny översiktsplan för Nacka kommun antogs 2018-04-21 där ett större område av 
kommunen är s.k. Bt - Tätbebyggt område (Översiktsplan Nacka kommun – Bilaga 3) 
översiktsplanen är dock inte bindande (3 kap. 3 § PBL) men ger en vision för kommunen. 

4.2 Nacka Stad

Nacka stad är stadsutvecklingsprojektet som ska göra det möjligt för Nacka kommun att 
uppfylla åtagandena i avtalet med SKL. Området ligger på den västra Sicklahalvön och ska 
knyta ihop Nacka med Hammarby Sjöstad och Södermalm - för att i framtiden bli en del av 
innerstan (KFKS 2013/231-219).

Nacka stad projektet har till syfte att skapa en samordnad och övergripande planering för 
utbyggnaden på västra Sickla halvön. Arbetet har utgått från visionen ’nära och nyskapande’ 
och är en del i genomförandet av översiktsplanens strategi ”en tätare och mer blandad stad 
på̊ västra Sickla halvön” (Nacka kommun, 2018b). Projektet tar ett helhetsgrepp om den 
framtida stadsutvecklingen och ska underlätta för kommande program, stadsbyggnadsprojekt 
och infrastrukturutbyggnad.

Visionen är att skapa en ny tätbebyggt stadsområde men samtidigt behålla närheten till 
naturen och minnena av platsernas historia. Hållbarhet och mångfald av arkitektur, lugna 
platser och stadspuls, karaktär och innovation är några av nyckelorden i visionen (Nacka, 
2018b).
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4.2.1 Faser och beslutspunkter

Nacka kommun har en gemensam projektmodell för stadsbyggnadsprojekt för att underlätta 
arbetet med stadsutveckling och som syftar till att skapa tydlighet kring vad som förväntas av 
medarbetarna involverade i projektet. Alla kommunens stadsbyggnadsprojekt hanteras enligt 
samma struktur och modell, även så stadsbyggnadsprojekten i Nacka Stad (ESSU, 2018). 

Stadsbyggnadsprojekt omfattar ett antal projektfaser, från att stadsbyggnadsdirektören 
undertecknar ett projektdirektiv till att projektet avslutas genom beslut i nämnd. Projekten 
delas in i fyra faser: Initiering av projekt, Planering av projekt, Utförande av projekt och 
Avslut av projekt. Projektfaserna inleds och avslutas i regel med en beslutspunkt (ESSU, 
2018). 

Figur 11. Stadsbyggnadsprojekts olika faser och beslutspunkter (Skapad utifrån figur 11 s. 15 ESSU 2018)

Eftersom Nacka Stad projektet innehåller flera olika stadsbyggnadsprojekt med beroenden 
mellan projekten har överlappningen mellan Planprocessen och Genomförandet blivit längre 
och komplexiteten ökat. Det har skapat behovet för att försöka effektivisera arbetssättet. 

Figur 12. Överlappningsfasen blivit längre med fler sammanhängande projekt (Skapat utifrån observation)

4.2.2 Olika typer av projektledare 

De olika projektdelområdena har tre olika typer av projektledare; en projektledare för hela 
projektet, en för detaljplanen och en för genomförandet. 

Projektledaren för hela projektet ansvarar för exploatering, avtal, kommunikation med 
styrgrupp och se till att förankra politiska beslut. Projektledaren för detaljplanen är oftast en 
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planarkitekt och ansvarar för att ta fram material inför samråd, gränserna för projektområdet 
och detaljplaner. Projektledaren för genomförandet består av flera delprojektledare, DPLG, 
som ansvarar för projektering och entreprenad d.v.s. handla upp och driva byggprojekt i ett 
eller flera delområden av projektområdet.

För varje projektområde finns också en projektchef, PC, som har det övergripande ansvaret 
för framdriften av alla delprojekt. 

Projektledarna från den konsulterande projektledningsbyrån har alla rollen Samordnare 
Genomförande, SG, som tagits fram av kommunen tillsammans med konsulterna för Nacka 
Stad projektet. 

SG ska bevaka att projekten prioriteras och byggs för bästa helhetslösning för genomförande 
utifrån tidplan, ekonomi samt påverkan på allmänhet och berörda. I rollen ingår även att styra 
genomförandeplaneringen mot bästa möjliga lösning för ekonomin inom 
projektchefsområdet. SG arbetar nära med projektchefen och ska ge förutsättningar för att 
prioritera utifrån till exempel stadsbyggnadsekonomi, politik och avtal med externa 
intressenter. 
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5 Empiri

Empiriavsnittet presenterar det empiriska material som samlats in i 

fallstudien genom skuggning och intervjuer. Datainsamlingen ägde rum mellan 

2018-09-12 -- 2019-01-04

5.1 Vinjetter

Dataredovisningen för skuggningen presenteras nedan med vinjetter - korta narrativa 
berättelser av representativa dagar och centrala mönster. 

5.1.1 Måndag i Stadshuset för Samordnare

Vid 08.30 på måndag morgon börjar folk trilla in till Stadshuset och den nya Projektytan som 
är en öppen arbetsyta med flexibla arbetsplatser, små konferensrum och öppna stora 
konferensbord dekorerade med plastblommor. Ledningsgruppens möte börjar runt 09.00 i ett 
av de mindre konferensrummen. Projektchefen, Planarkitekten och Samordnare 
Genomförande för Projektområde X medverkar. 

Innan mötes öppnas förekommer småprat om helgen, familjen, sjukdomar och annat - 
exempelvis “Hur var din födelsedag?” “Jag var hos läkaren” “Jag orienterade i helgen”. 
Det är glad och positiv stämning.

Mötet öppnas och en dator kopplas in till projektor eller större skärm för att öppna upp den 
gemensamma portalen “Samordningsteam Projektområde X”. Stämningen blir mer seriös. 
Projektchefen presenterar anteckningar från möten föregående vecka med Ledningsgruppen 
för hela projektet och de andra projektchefsområdena. Problem diskuteras “Det där måste vi 
klargöra, vi kan inte ha det så” - kommunikationsproblem, dokumentationsproblem och 
tekniska problem med projekten behandlas. Den seriösa stämningen bryts av med skämt och 
skratt emellanåt. Det uttrycks frustration över att saker inte fungerar som de ska, “Varför kan 
inte dem skicka en uppdatering på det?”. Personalfrågor och information “som inte får lämna 
det här rummet” behandlas. 

Efter kl. 10.00 anländer områdescheferna och mötet flyttas ut till den öppna ytan i 
Projekthallen. Den digitala Kanban tavlan öppnas upp på en stor skärm av SG och sorteras per 
datum. Kolumnerna Sen, Idag, Den här veckan, Nästa vecka, Framtida och Inget datum visar 
de olika uppgifterna. Uppgifter flyttas fram och avslutas efter inputs från personerna runt 
bordet. Kanban tavlan behandlas relativt snabbt och överskådligt. Alla sitter med egen dator, 
de flesta har mejlen uppe och många skriver mejl under mötets gång.
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Projektchefen presenterar aktuell information om de olika projektområdena och 
organisationsförändringarna. Efteråt går gruppen laget runt för ’top of mind’ - där alla 
presenterar vad de arbetar med just nu. Vid 11.30 avslutas mötet för lunch.

Efter lunch möts de tre konsulterande Samordnare Genomförande för de olika 
projektområdena upp för veckoavstämning. “Veckosprint” kallar dem det och samlas i ett av 
de mindre mötesrummen eller vid de stora konferensborden i den öppna arbetsytan. Den 
interna Kanban tavlan öppnas upp och visas på stor skärm, uppgifterna på tavlan sorteras i 
kolumner per person. Stämningen är intern och avslappnad. 

Bild 1. Öppen arbetsyta Projekthallen Fotografi 2018-11-12

Varje SG har omkring 8-10 uppgifter med olika förfallodatum. Vissa uppgifter saknar 
förfallodatum, de flesta av uppgifterna innehåller checklistor. Varje persons kolumn 
behandlas och uppgifter markeras som slutförda. Uppgifter som inte längre är relevanta 
“släcks ned” genom att markera dem som slutförda. Exempel på uppgifter innefattar 
’Logistiklösningar X’, ’Skriva PM om Y’ och ’Upphandling Z’. 

Efter genomgång av Kanban tavlan planeras den kommande veckan. Konsulterna beskriver 
hur deras vecka ser ut och planerar in när de ska träffas och jobba tillsammans. Mötet avslutas 
efter omkring 30-45 min. 

Eftermiddagen spenderas på olika håll för samordnare - eget arbete med tidplaner, möten med 
Trafikförvaltningen eller möten med Samordningsteam är exempel på aktiviteter. Dagen 
avslutas mellan 16.00 och 17.00.
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5.1.2 Genomförandemöte Delprojektledare

I ett ljust rum med fönster i olika riktningar och glasväggar ut mot det öppna 
kontorslandskapet visar en stor bildskärm agendan för dagens möte. Genomförande 
samordnare står vid bildskärmen och inväntar att de andra ska sätta sig vid borden. När alla 
anslutit stängs glasdörren, ca 5-8 delprojektledare befinner sig på mötet. 

Bild 2. Workshop-yta Fotografi 2018-11-13

SG presenterar agendan och förklarar att syftet med mötet är att lyfta gemensamma frågor i 
projektet, hjälpa varandra och gå framåt i övergripande tidplan och trafikfrågor. Agendan 
består utav att presentera det centrala som händer just nu i varje projekt. 

PC eller SG presenterar information om ledningsgrupp, samordning och organisation. 
Exempelvis den nya mötesplanen som tagits fram i och med det nya arbetssättet. Den första 
timmen är att fungera som en kanal för ledningen att nå ut med information till DPLG.

Efter informationstimmen beskriver delprojektledare laget runt vad som händer framöver 
medan SG antecknar i delen av mötet som kallas arbetsmöte. Fokus ligger på vad som händer 
framöver, inte vad som har hänt. Medan en delprojektledare presenterar flikar någon annan in 
med en fråga och det blir en allmän diskussion om gemensamma frågor. 

DPLG verkar se detta som en kanal för att ventilera frustrationer och problem, exempelvis att 
det finns flera Sharepoint-ytor och det är svårt att hitta gemensamma viktiga filer på den 
interna servern. SG bryter in och strukturerar upp så att alla delprojektledare ger en 
uppdatering. 

Efter en kort paus fortsätter mötet med genomgång av de ’agila’ tidplanerna – tidplaner som 
är sammankopplade och uppdaterar översiktsplanen när förändringar sker. DPLG kopplar upp 
sig på den stora skärmen och går igenom tidplaner för sina projekt. Några ursäktar sig och 
lämnar mötet. Det märks att vissa har arbetat mer med sina tidplaner än andra. Vissa DPLG 
uttrycker frustration över det nya verktygen och arbetet med tidplanerna. Handledning i form 
av hjälp med att förstå hur man ska använda den programvaran ges av SG och sinsemellan 
DPLG. Mötet avslutas vid 15.00. 
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5.2 Intervjuer

Nedan presenteras resultatet från de individuella semi-strukturerade intervjuerna i 
underrubriker med vissa utvalda citat. Personernas olika roller i Nacka Stad projektet kan 
summeras som att Person A, Person B och Person D har övergripande samordnande roller, 
medan Person C har en genomförande roll i vissa delprojekt. Person B, tillsammans med 
Person A, började att applicera det agila arbetssättet i Nacka Stad och Person D har varit en 
del av implementeringsarbetet. Person C inte varit del av utvecklingen och samordningen 
kring den nya strukturen utan endast varit en mottagare. 

Person A & B – Samordnare Genomförande 
Person C – Delprojektledare Genomförande 
Person D – Plansamordnare 

5.2.1 Tidigare erfarenheter av ett agilt arbetssätt 

Tre av intervjusubjekten har erfarenheter av att arbeta agilt, antingen gått kurser och 
utbildningar på ämnet eller arbetat med agila arbetsmetoder i tidigare projekt. En person har 
inga erfarenheter av att arbeta agilt innan men har arbetat med Lean och ser vissa likheter, 
som exempelvis arbetet i teams och att man startar veckan med uppstartsmöten. 

“Jag lägger egentligen inte så mycket vikt vid begreppet agilt. Jobbar på; antingen är det 
agilt eller så är det inte det” - Person A

Personerna som arbetat med ett agilt arbetssätt tidigare ombeds att utveckla detta och beskriva 
på vilket sätt samt vilka lärdomar som de kunde dra från de tidigare erfarenheterna. 

Person A och Person B har jobbat med samma projekt innan Nacka Stad. Det var ett annat 
stort projekt med mycket samordning på ett privat företag inom samhällsbyggnad. 
Arbetssättet där beskrevs som mer strukturerat. Person A berättar att det fanns en drivande 
person som var väldigt strukturerad, som dokumenterade och skrev arbetsbeskrivningar, 
vilket gjorde att det agila arbetssättet förvaltades. Det är något som personen anser saknas i 
Nacka Stad projektet idag.  

Det tidigare projektet beskrivs att ha varit av en annan karaktär än Nacka Stad projektet, mer 
tekniskt med leveranser och teknikområden. Där använde de sig av en tavla med 
teknikområden på y-axeln, veckor på x-axeln, och vad, till vem samt vilken tidpunkt något 
skulle levereras på post-its. 

Arbetssättet i det projektet beskrevs av Person A som mer definierat, med bättre struktur på 
möten och arbetsmöten, fråga-svar-listor, beslutsloggar och visuell planering - åtminstone till 
en början. 

“Första året i det projektet var mycket agilt, men sen avtog det och blev mindre agilt. 
Projektet gick in i en annan fas, till projektering, och fick en ny uppdragschef. Det blev 
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osäkert i projektet - gnälligt mellan beställare och konsulter - så man föll in i gamla vanor.” 
- Person A 

Erfarenheten därifrån enligt Person A var att det är svårt att få till kedjor och att kunna se 
beroenden. “Beroenden inom exempelvis leveranser, om att någon ska kunna leverera X v. 45 
behövs Y v. 40, Z v. 41 osv. Det blir mest bara i ett steg och det är svårt att skapa kedjor som 
fungerar” 

Person B beskriver lärdomarna från det tidigare projektet som stora. Exempelvis att 
tidplanerna togs fram tillsammans och istället för att jobba i en ‘stuprörsstruktur’, där en 
grupp är endast insatt i ett teknikområde, vilket skapade ett bredare engagemang och annan en 
mentalitet om att man kan delegera. Att sätta upp ramverket i en analog miljö med post-its 
och vikskärmar, för att sedan digitalisera. Och att jobba med utvärdering genom att efter varje 
möte ta 5 minuter för att beskriva BUA - Bevara: vad tar jag med mig? Utveckla: vad behöver 
jag jobba vidare med? och Avveckla: det här ska jag inte göra. 

5.2.2 Agiliteten i Nacka Stad

På frågor som; ”Hur skulle du beskriva att ni arbetar med agila metoder i nuvarande 
projekt?” och “Kan du beskriva det agila i arbetssättet i Nacka? och “Vad betyder det att 
vara agil för dig?” svarar Person C att ‘Agil’ bara är ett modeord - att det nog skiljer sig 
väldigt mycket mellan hur kommunen arbetar med agila metoder och hur man jobbar inom 
IT. 

“Agilt för mig är snabba kursändringar. Det är inte så vi arbetar här utan det är mer en rak 
linje” - Person C

Person D som inte hade några tidigare erfarenheter av agila arbetsmetoder beskriver det som 
att arbetssättet har blivit mer rörligt och gett bättre övergripande styrning och kontroll. Att de 
arbetar mer med agila metoder i den övergripande samordningen, men inte lika mycket i 
mindre projekt.

“Teams är ett väldigt bra verktyg. Det hjälper mig hålla reda på saker. Vad jag gjort, vad jag 
behöver göra, vad jag behöver hjälp med och vad som är avvikande från mina löpande 
arbetsuppgifter.” - Person D 

Person A, en av konsulterna som implementerat det nya arbetssättet, anser att de arbetar mest 
agilt internt på konsultbyrån. Där arbetar de med sprintar varje vecka, uppgifter läggs in, delas 
ut och tidsätts. De fördelar uppgifterna efter hur prioriterade dem är mellan personer beroende 
på arbetsbelastning. 

Externt på kommunen anser personen att arbetssättet är delvis agilt, främst med 
genomförandemötena var tredje vecka där gemensamma frågor lyfts upp och 
delprojektledarna kan lära av och hjälpa varandra för inte bli isolerade. Att de agila inslagen 
hjälper delprojektledarna att förstå sina projekts del i det större perspektivet och att det skapar 
engagemang - men anser också att det saknas struktur. 
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“Jag tror vi behöver börja jobba agilt på ett strukturerat sätt, inte agilt på ett agilt sätt.” - 
Person A

Person A fortsätter med att även om alla har haft tillgång till verktygen, finns det ingen 
struktur hur alla ska jobba vilket gör att det agila arbetssättet inte förvaltas. Något som Person 
C, en av delprojektledarna, också bekräftar genom att berätta att det är ett bra forum men att 
mötena inte gett så mycket då det har varit väldigt mycket fokus på tidplanerna under dessa 
möten. “Väldigt många möten (generellt) som är sega, vi borde producera mer”.

Vidare om de agila verktygen anser Person C att de inte används i någon högre grad, personen 
har inte fått till det med att använda Planner, d.v.s de digitala Kanban tavlorna, och visar att 
det i vissa grupper knappt finns några meddelanden i Teams, den digitala grupplattformen. 

“Spelar ingen roll verktyg man har utan det handlar om ledning. Vi behöver en ledare som 
säger samma sak till alla. Som i fotboll, oavsett vad man gör om alla inte spelar likadant så 
blir det väldigt svårt om spelare springer åt helt olika håll” - Person C

Vidare med fotbollsreferenserna fortsätter personen med att beskriva att anfallet är bra, det 
finns en linje om vad man ska och vad man vill uppnå men att det saknas en strategi. Det är 
bra att jobba i grupp men det saknas en ledare vilket gör att den visuell planeringen inte 
fungerar i Nacka och personen anser inte kommunen arbetar agilt idag.

Något som har kommit från ledningen är att det har applicerats ett geografiskt tänk vid 
uppdelning av områden för delprojektledare, som innan utspritt över olika projektområden. 
En resursplanering för att passa verksamheten vilket har underlättat det dagliga arbetet, vilket 
även Person C nämner som något positivt. 

Person B, den andra konsulten, nämner också genomförandemötena som något som denne vill 
utveckla vidare. Personen vill bli bättre på att skapa arbetsro under dessa möten då det finns 
ett stort behov för det. “Ett fåtal individer har kopplat att man kan använda den tiden till att 
jobba” - Person B

Personen anser dock att det är bra att fokus ligger på tidplanerna då det är det som är den 
produkt som ska levereras. Att genomförandemötena ska vara till för att låsa tidplaner, följa 
upp dem för att sedan aggregera ihop för att skapa helhetsperspektivet. 

Vidare om hur kommunen arbetar med agila metoder nämner Person B samordningsmötena 
som har gått från att vara endast informativa retroaktivt till att ha en agenda, med mål och 
syfte. Personen beskriver att de har tagit nyttan av agila metoder utifrån gruppens behov och 
istället för att fokusera på det som har hänt ur ett retroperspektiv finns nu en agil 
informationsöverlämning genom att fokusera på saker som är sena och planering.

“Samordningsmötena fokuserar på information med bäring på leverablerna - 
ledningssamordning, kommunikation, trafik, tidplan och risk - det är det här vi jobbar med 
och det här behöver vi hjälp med. Det som löper enligt plan är inte relevant” - Person B
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Agila metoder används även av konsulterna vid avstämning mot kund - beställaren, dvs 
Nacka kommun. Person B berättar att var sjätte vecka sker en avstämning med projektchefen 
där de går igenom vad som har gjorts och vad som planeras att göras. Beställaren kan då ge 
direktiv om vad som bör fokuseras på och i snabba tydliga led signalera upp vad som händer.

5.2.3 Rollen och uppdraget

Den generella uppfattningen på frågorna “Känner du att du kan använda agila metoder och 
ändå möta kraven för din roll?” och “Tycker du att agila metoder passar för det uppdrag 
som du har?” var att kraven inte är så specificerade utan att man kan anpassa sin roll efter 
arbetssättet. 

Person A berättar att förväntningarna när de började var att de endast var resurser för att 
leverera en planering. Men eftersom det fanns luckor i organisationen när det gäller 
datasamordning och strukturen för arbetssätt samt att projektledarna inte hade en ordentlig 
styrning så omformulerades uppdraget. 

Detta förankrades med kund genom att de tillsammans tog fram en ny rollbeskrivning för att 
säkra upp att förväntningarna på vad som skulle levereras stämde överens med vad 
konsulterna faktiskt gör. Nya arbetsbeskrivningar togs fram där större fokus låg på den 
övergripande samordningen och de har formulerat beställningen efter behovet som fanns. 
Person A menar dock att det är viktigt att de inte tappar varför konsultbyrån har tagits in från 
början och att de måste komma ihåg att lösa uppgiften som de är där för: att leverera en bra 
genomförandeplanering. 

Nya verktyg och mötes forum implementerades och Person B menar på att de nu snarare är 
Managementkonsulter än endast där för att leverera en tidplan. Personen diskuterar kring 
olika förhållningssätt till arbete, antingen en konservativ eller offensiv utgångspunkt. Vid ett 
konservativt förhållningssätt skulle man utgå ifrån leverans och sitt egna arbete. Fokuserat på 
att ansvarsområdet är att ha övergripande koll på tidplaner, risk, trafik m.m. och gjort större 
av arbetet själv. Istället menar personen att de har haft en offensivt förhållningssätt där de 
jobbar med teamet och sätter upp målbilder tillsammans. Att hela tiden jobba med nästa 
produkt och ligga steget före. Något som tar längre tid men skapar engagemang och som 
personen tror ger en bättre slutprodukt. 

“Det konservativa förhållningssättet är enkelt, det kräver inte lika mycket av varje individ, 
men kräver egentligen mer arbete. Man jobbar retroaktivt och frågar har du gjort det här? 
Nej? Gör det nästa gång. Med ett agilt arbetssätt behöver man en plan, vara informerad och 
driva på. Sen får gruppen bestämma vad man ska jobba med.” - Person B 

Person D har gått från att vara planarkitekt i vissa projekt till att ha mer övergripande roll som 
plansamordnare. Den nya rollen gör att agila arbetsmetoder lättare kan appliceras, då 
personens arbete tidigare följde en relativt strikt struktur med myndighetsutövning. 
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6 Analys och diskussion

Nedan diskuteras och analyseras resultaten från litteraturstudien och 

empirin. Problem med att applicera det agila arbetssättet identifieras och 

hinder diskuteras. Det görs jämförelser med tidigare arbetssätt och 

litteratur i linje med studiens syfte och forskningsfrågor. 

6.1 Observatöreffekten

Vid datainsamlingen har observatörseffekten försökts att minimeras genom habitation. 
Habitation gick fort, känslan att vara en del av gruppen infann sig direkt. Olika grupper hade 
olika dynamik men det generella intrycket var att det inte var annorlunda att se ett nytt 
ansikte. Något som tyder på att organisationen ofta förändras och att folk byter roller eller 
nyanställs. Någon kom in sent men verkade till synes inte notera, eller bry sig om, att en 
observatör var där. 

Vid ett annat tillfälle, en morgon innan arbetet riktigt satt igång infann sig småsnack och en 
av delprojektledarna säger “Vem är det här och det här? Det är många nya”. Vilket bekräftar 
ovanstående påstående ytterligare. Efter första veckan kände många av medarbetarna igen 
observatören och hälsade som om det var en kollega. 

6.2 Scrum och Kanban 

Som beskrivet i vinjetterna har användandet av en form av digital Kanban tavla observeras på 
Samordningsmötena. En illustration av en av Kanban tavlorna finns i Bilaga 2 – 
Illustrationer.

Olika tavlor finns för exempelvis “Styrning -Projektområde-” och  “Genomförande -
Projektområde-”. Vilka medarbetare som har tillgång till tavlorna kan begränsas men alla 
samordningsteamet har exempelvis tillgång till tavlan som används på samordningsmötena.  

Det är Microsoft verktyget Planner som används. En av konsulterna beskriver arbetsmetoden 
som Scrum-inspirerat med 2 veckors sprint och målformulering 1 gång per år då går man 
igenom hela bruttolistan och skapar ett release tåg. 

Scrum metoderna verkade appliceras i viss mån dock utan att detta var uttalat inom gruppen. 
Som Scrum-master agerade SG, Project-owner var PC och Scrum-team var 
samordningsteamet. Även om samordningsteamet inte verkade var medvetna om att de var ett 
Scrum-team.

På mötena var det relativt låg energi, som återberättat i vinjetterna satt flera personer med 
mejlen uppe och jobbade med annat under mötets gång. I projektytan finns stora möjligheter 



| 40

till att ha stand-up meetings, vilket borde utnyttjas mer. Med den stora skärmen och de öppna 
ytorna skapar kontorslandskapet en perfekt arena för den typen av möten. Trots detta var 
upplevelsen att samordningsmötena, som är tänkta att vara agila, inte skiljde sig i stort från 
andra möten. 

Gruppmedlemmarna verkar ha fokus på för många olika uppgifter och projekt samtidigt. 
Vilket gör arbeten med sprints och kontinuerliga återkopplingssessioner inte riktigt fungerar. 

Illustrationen av ett av projektområdenas tavla för ledningsgruppen visade att olika uppgifter 
delas in i kolumnerna 2 veckor eller 3 månader mellan Ledningsgrupp eller Politisk 
förankring. Två veckors sprinten är praxis i Scrum medan 3 månaders perspektivet kan 
ifrågasättas. 

Vidare används inte Kanban regler såsom endast två uppgifter i taget för att motverka 
problem med halvfärdiga uppgifter (Gustavsson, 2011) och till uppgifterna hörde dessutom 
ofta långa checklistor. Uppgifterna varierar i omfång men var till synes ofta väldigt 
omfattande och stora uppgifter, som inte rymmer inom två veckors spannet att färdigställa.

Kanban tavlorna verkar dock ha gett viss struktur då det innan var rörigt på 
avstämningsmötena och man pratade om frågor som inte var relevanta. Nu fokuserar 
avstämningsgruppen istället på det som är relevant samtidigt som det andra inte glöms bort. 
Det upplevdes dock som Kanban tavlan används mer som ett anteckningsblock över 
kommande aktivitet än en uppdelning av uppgifterna i mindre delar. Uppgifterna var 
uppdelade per person, men flera personer kunde ha samma uppgift.

Person D menade på att det kan vara svårt att få till två veckors sprintar då det generellt kan 
vara ganska långa och tröga processer inom kommunal verksamhet. Något som personen inte 
nödvändigtvis ser som något negativt eftersom det är myndighetsutövning och det i personens 
mening ska ta tid för att minimera olika risker. 

Detta är något som även Person C nämner då personen ifrågasätter om det agila arbetssättet 
över huvud taget passar inom en offentlig verksamhet eftersom “Det går inte alltid så snabbt 
inom kommunen och agilt för mig är snabba kursändringar”. Det upplevs som att den agila 
modellen passar bäst i den övergripande samordningen men kanske inte lika väl för 
individuella projekt eller i så fall endast passar projekt av en viss karaktär. Person C menar på 
att det passar bäst i projektering, när det finns en större detaljrikedom. Person D som 
plansamordnare anser inte att agila metoder nödvändigtvis lämpar sig för planprocessen 
eftersom det är kvalitativt forum med diskussioner och avvägningar.  

“Det är inte ja och nej analys ‘bestäm det här inom en vecka’ inom plan utan det handlar om 
lämplighet, tycke och smak - mjuka värden och avvägningar av gestaltningar om den fysiska 
miljöns utformning. Då passar det inte att ha agila metoder” - Person D 

Personen menar på att det passar bättre när man arbetar med tidplaner och ekonomi, vilket 
planenheten också gör. Person D är precis som Person C inne på att det  finns en problematik 
i att jobba kortsiktigt och litet när kommunen är en så pass trög mekanism. 
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“Hur ett projekt utvecklar sig kan vara beroende av vad en statlig myndighet kommer att ha 
för utlåtande, och det kan dröja flera månader innan det kommer. Då spricker två veckors 
spannet” - Person D

Agila metoder betonar att fokusera på korta iterationer av tydligt definierade leveranser 
(Gustavsson, 2007) och en sprint bör ej vara längre än 30 dagar för att inte förlora fördelarna 
med arbetssättet (Antlova, 2014). De långa tidsintervallen och de tröga beslutsprocesserna 
förhindrar appliceringen av agila metoder som Scrum eftersom arbetssättet med Sprints inte 
fungerar med de långa tidsintervallen i den kommunala processen. 

6.3 Agila tidplaner och motivation

En annat mötesforum som beskrevs som ’agilt’ var genomförandemötena. En av SG beskriver 
genomförandemötena med DPLG som att de fokuserar på att få en struktur på arbetssättet och 
skapa en gemenskap. Att ’leverablerna’ är tidplan, ekonomi, projektering/upphandling 
entreprenad, genomföranderisker, trafikfrågor och ledningssamordning. 
Genomförandemötena DPLG hålls var tredje vecka. 

Innan arbetade man med stationära tidsplaner, sparade på server eller personlig hårddisk, som 
mejlades ut vid anmodan i form av pdf. Flera olika versioner skapades löpande och det var 
svårt att veta om versionen var uppdaterad. Olika versioner hos olika personer som sedan 
skickas vidare till andra personer. Det fanns inte tidplaner för varje projekt. 

Arbetet med de ’agila’ tidplanerna har gett resultat. Från att inte ha några direktiv om hur en 
tidplan ska se ut finns nu en standardiserad mall som alla projekt kan läggas in i. Mallen 
beskrivs som övergripande med få aktiviteter vilket gör den anpassningsbar för flera olika 
typer av projekt. 

Att mallen inte är detaljerad är bra då det tvingar DPLG att själva lägga in aktiviteter och 
komma igång med tidplaneplaneringen. En för standardiserad mall kan göra att medarbetare 
känner att de har ryggen fri eftersom ’de bara följt mallen’ (Gustavsson, 2007) vilket 
motverkas i det här fallet genom att inte specificera exakt hur planerna ska se ut. På 
genomförandemötena uppmanades DPLG att utgå ifrån mallen men själva lägga in och flytta 
runt aktiviteter. 

Arbetet med tidplanerna följer den agila principen att leverera användbart resultat löpande och 
kontinuerligt (Beck et al., 2001 – se Bilaga 2, Det agila manifestet punkt 1). Värdet finns i 
den stora aggregerade tidplanen av alla projekt som byggs upp genom arbetet med de 
individuella tidplanerna för varje projekt tillsammans med DPLG. Länkar mellan uppgifter i 
olika projekt, att en uppgift som måste vara klar innan en annan kan påbörjas, skapar 
projektresultat.

En annan agil faktor med tidplanearbetet på genomförandemötena var att det är DPLG’s egna 
ansvar att hålla sina tidsplaner uppdaterade. Som Antlova (2014) beskriver skapas ett högre 
engagemang i resultatet när medarbetarna deltar i planeringen. Det finns också gynnande 
faktorer i att när är medarbetarna själva uppskattar tiden som arbetet kommer att ta det blir 
deras resultat mer förutsägbart och pålitligt (Antlova, 2014). 
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Både Person A, Person B och Person C nämner under intervjuerna att det måste finnas ett driv 
hos medarbetare för att agila metoder ska fungera. Något som Person C menar saknas hos 
många inom kommunen. Studien kan därför identifiera att agila metoder behöver en drivande 
kraft och en ’eldsjäl’. “Har man inte ingen som kan leda möten så imploderar det och man 
går tillbaka till ett konservativt förhållningssätt” - Person B

Under Tidigare erfarenheter av ett agilt arbetssätt berättade Person A om hur det agila 
arbetssättet i det tidigare projektet avtog med tiden och att man gick in i gamla vanor. 
Personen fortsatte då att berätta hur samma sak verkar hända i Nacka. 

“I början hade stora samordningsmöten med delprojektledare och projektledarna 
tillsammans. Upp med alla olösta frågor i projekt i en planner och delade ut. Dokumenterade 
svaren direkt in i planner. Men det dog ut och ersattes av genomförandemötena” - Person A

Högre engagemang uppnås enligt organisationsteorin med ökat ansvar och självbestämmande. 
Teorier kring Job Enrichment och Empowement menar att större ansvar och 
självbestämmandet ökar motivationen hos anställda (McShane et a., 2010). Det kan endast 
uppnås när anställda styr över sitt eget arbete och får förtroendet att göra det. Det kräver 
också att medarbetarna har självförtroende i sin egen kompetens, vilket gör att de kan känna 
mening med sitt arbete och att arbetet gör skillnad för organisationen i stort. Med agila 
principer om ansvarsfördelning till gruppen kan detta uppnås, vilket borde utnyttjas mer i 
projektorganisationen. 

6.4 Organisation

Det verkar saknas viss organisatorisk acceptans för delegering av ansvar på lägre nivåer, 
vilket försvårar appliceringen av agila metoder. Även med den nya organisationsstrukturen, se 
Bilaga 3 – Illustration 3 och 4, finns fortfarande en tydlig hierarkisk struktur, vilket inte är 
linje med agila principer om att organisationen ska vara uppdelad i teams. 

Teorin visar att om teamen inte själva kan fatta sina egna beslut har ett agilt tillvägagångssätt 
en begränsad effekt. För att agila metoder ska fungera i behöver varje team inom sitt 
respektive fält behöva mandat för beslutsfattande (Antlova, 2014). Mötesplanen och 
organisationsstrukturen uppnår detta delvis genom att skriva ut beslutsmandat för de olika 
nivåerna, men har inte lyckats fullt ut då PC i viss mån gör projektledarnas jobb. 
“Projektledarna ska ta mycket ansvar och egna beslut själv. Hur får vi till den metoden när vi 
håller dem i handen hela tiden?” - PC

För att uppnå önskad effekt måste medarbetarna vara med i planeringen. Sedan ska de själva 
uppskatta och organisera sitt arbete för att göra resultatet av en Sprint förutsägbart och 
pålitligt. Teamet behöver alltså ha tillräcklig självständighet i beslutsfattande och planering, 
samt ta ansvar för sina resultat och fatta beslut om dem (Antlova, 2014). 

Det finns en stor komplexitet i själva organisationen och att hur organisationen ser ut vilket 
försvårar appliceringen av det nya arbetssättet. En medarbetare har oftast flera projekt och att 
det då blir förvirrande när det finns olika arbetssätt för olika projekt. Det finns en poäng i att 
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ha en varierad projektportfölj om något går snett i ett projekt så blir medarbetaren inte 
sysslolös, men det lämpar sig inte med den agila mentaliteten. 

“Du har ett projekt som jobbar agilt, fyra andra arbetssätt i andra projekt. Det finns en ovilja 
från linjen att helt släppa löst projektet. Linjen ska se till att en medarbetare har en variation 
av arbetsuppgifter i organisation. Hade man istället en slimmad projektorganisation hade det 
varit enklare att få till det nya arbetssättet. Men det fungerar inte så. Linjen har inte 
accepterat sättet vi jobbar i projekten på. Finns en vilja att man ska sitta på sin enhet, att man 
ska synas på plats” - Person D

Enheter har inte helt egen styrning vilket påverkar möjligheterna att driva projekten framåt. 
Styrningen jobbar inte agilt vilket skapar ett hinder att applicera agila metoder fullt ut. 

Ett behov av gemensam utbildning inom agila metoder har identifierats. En person i 
ledningsgruppen erkänner sig inte ha någon vetskap om agila kärnprinciper. För att fullt ut 
kunna utföra agila strategier i en organisation när man arbetar med projektledning måste 
ledningen ha en djup förståelse för vad agilitet innebär. Det kan sedan föras vidare till övriga 
medarbetare. 

Den nya organisationen har inte riktigt stadgat sig och Person D berättar i en av intervjuerna 
att det saknas var de andra delarna än exploatering kommer in. Den nya 
organisationsstrukturen och mötesplanen som presenterats hittills fokuserar främst på 
exploateringsenheten men enligt personen behöver denna uppdateras för att inkludera 
samtliga enheter.

Den nya organisationen, se Bilaga 3 – Illustrationer, syftar till att ledningsgruppen ska jobba 
som en grupp och ta beslut tillsammans. Tidigare var det intensivt arbete en arbetsvecka om 
40 timmar i månaden för att förbereda en presentation för styrelsegruppen, som en pitch för 
att få sina beslut genom. Ändå togs inte många beslut av styrelsegruppen och processerna 
blev väldigt långdragna - mycket arbete för lite resultat. 

Eftersom strukturen ser ut som den gör innebär det att det endast är en person som faktiskt har 
beslutsmandat, vilket skapar en hierarkisk struktur oavsett. 

Det skapar en otydlighet kring vem så får ta beslut och otydliga krav på dokumentation. 
“Vi skickar besluten uppåt, men de vågar inte trycka på knappen när det kommer till tuffa 
beslut. Exempelvis att ta ett beslut att göra något tekniskt, bygga något provisoriskt. Ofta vill 
man ha ryggen fri.” - Person C 

Otydliga krav på dokumentation kan dock ses som motsatsen till ett hinder då den agila 
arbetsmetoden vill fokusera bort från omfattande dokumentation. Person A medger att det inte 
framställts några specifika krav på dokumentation från kommunens sida till konsulterna och 
ser inte detta som ett hinder. 
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6.5 Verktyg och datasamordning

Implementeringen av det nya verktygen med arbetstavlor har inte riktigt fungerat och hinder 
när det gäller datasamordning har identifierats. Det verkar inte finnas något tydligt ramverk 
eller struktur hur man ska organisera filer. Olika datasystem finns som verkar ha olika 
struktur, den interna servern och Sharepoint. Detta skapar förvirring hos medarbetare. 
Gemensamma viktiga filer behöver identifieras och förvaltas bättre.

Som observerat satt en DPLG och manuellt justerade linjerna över hur byggnaderna placeras 
inom sitt projektområde på strukturplanen. En tidskrävande process som hade kunnat 
undvikas med bättre datasamordning eftersom personen inte hittade var filen hade sparats på 
den interna servern. Flera olika versionen av filen skapas och man faller tillbaka in 
problematiken med att inte veta vilken version som är aktuell. 

Strukturplanen är en viktig och gemensam fil som är ett levande dokument. Strukturplanen 
utvecklas delas även till allmänheten via kommunens hemsida. En person på planenheten har 
ansvar för att planen är uppdaterad men det är PL och DPLG för delprojekten som vet när 
förändringar sker. Samordningen här identifieras som ett problem som behöver utvecklas. En 
intern fil på Sharepoint som alla PL och DPLG kommer åt och kan uppdatera bör finnas. Den 
ansvariga personen på planenheten kan sedan använda den filen för att uppdatera versionen 
som når allmänheten. 

Ledningen vill också skapa en spårbarhet för beslut och göra en beslutslogg då stor del av 
processen handlar om beslut som måste tas för att komma vidare. Beslutsloggen ska kunna 
visa vad det var som beslutades på ett specifikt möte för att kunna redovisa och härleda 
beslut. Styrgruppen tar inga beslut officiellt så inget behöver protokollföras. 

Person C förklarar vidare att det är svårt att hitta och spåra det man gör med dem nya 
verktygen och det nya arbetssättet. “Vem har beslutat det här? När togs det här beslutet?” 
Beslutsloggen som precis har tagits fram anser personen är alldeles för enkel. Det behövs en 
tydligare klarhet och högre transparens, vilket är något som kan utvecklas i arbetet med 
Nacka Stad. 

Den nya beslutsloggen ska baseras på en backlog med frågor som tas upp i olika forum - 
styrgruppen, ledningsgrupper och politiken. Exempelvis  ”Start PM behövs här” skrivs in i 
backlog och ”Start PM antaget på det här mötet, av den personen” skrivs in beslutsloggen. 
Det borde även finnas med vem frågan ställdes ifrån, när frågan ställdes och när svaret kom. 

Svar på frågor bör inte ligga i gamla mejl. Att det finns ett fråga-svar-forum och en 
beslutslogg nämner Person B som en hygienfaktor i projektledning – d.v.s. något den 
anställde förväntar sig av en arbetsplats som endast kan förhindra missnöje (McShane et al., 
2010). Det är därför viktigt att den nya beslutsloggen utvecklas för att inte skapa det 
missnöjet. 
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6.6 Mötesplan

Den nya mötesplanen som nämns i vinjett 5.2.2 – Genomförandemöte Delprojektledare finns 
illustrerad under Bilaga 3 – Illustration 3. Mötesplanen beskrevs under skuggningen som en 
“Mer agil mötessekvens, där möten sker oftare” av en PC.

Syftet med att ha fler möten förklarades att vara för att frågor inte ska bli liggande och 
projekten ska inte stanna upp. Den nya mötesplanen innehåller fler möten än tidigare för att 
försöka få snabbare beslut. 

Kontinuerliga möten med korta intervaller ska hjälpa projektteamet att snabbt anpassa sig till 
oförutsägbara och förändrade krav. Planen skapar möjligheterna för möten vilket är positivt 
och i linje med agila principer om att kommunikation face-to-face det bästa och effektivaste 
sättet att förmedla information, (Beck, et al., 2001). 

Oron om att många möten kommer att bli informationsmöten diskuterades av 
ledningsgruppen inför lanseringen av den nya mötesplanen. “Många möten för att få snabba 
beslut. Men är det bra? Kommer man bara sitta på mötena och så blir det bara massa 
information?” – PC 

Enligt organisationsteori och Media Richness Hierarky bör face-to-face möten behandla mer 
komplexa frågor med risk för missförstånd då hög media richness för rutinbudskap kan leda 
till onödiga tolkningar om mening (Trevino et al., 1987). Detta bör tas i beaktning för att inte 
göra mötena till informationsmöten utan ett forum för att lösa problem. 

Då detta har identifierats som en risk kommer mötesplanen att följas upp och utvärderas. 
Möten som kontinuerligt utgår eller inte ger någon nytta kommer då att strykas från planen. 
Vilket även stämmer överens med agila värderingar om uppföljning och utvärdering (Beck et 
al., 2001 – Bilaga 2 punkt 12). 
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7 Slutsatser

7.1 Forskningsfråga 1: Essensen av ett agilt arbetssätt 

Vad är essensen av ett agilt arbetssätt i litteraturen?

Ett agilt arbetssätt karaktäriseras av att arbetsfördelningen är i korta, regelbundna och 
frekventa cykler av tydliga konkretiserade uppgifter, där deltagandet av kunden och 
medarbetarna i planeringsprocessen är centralt och strukturen av organisationen är i ‘teams’. 

Teamen ska inte vara för stora och teammedlemmarna ska själva organisera och bestämma 
över sitt arbete. Cyklerna som arbetet fördelas i kallas Sprints och bör inte vara längre än 30 
dagar. Möten ska under en Sprint helst hållas dagligen och stand-up meetings är att föredra då 
det ger mer energi och möten blir kortare och mer effektiva. Med en agil mentalitet är 
gruppen i fokus, man lär av varandra och undviker inte en utmaning. 

 Etapper ska vara korta och leveranser av användbart projektresultat täta

 Uppgifter ska vara tydliga och tidsbegränsas

 Det ska gå fortare och bli roligare, medarbetare ska se sin framdrift och motiveras

 Medarbetare ska ha mycket eget ansvar, ta för sig, och hitta sin egen plats inom 
organisationen 

7.2 Forskningsfråga 2: Arbetssättet i praktiken

Hur arbetar en projektledare med ett agilt arbetssätt? Vad är det agila i det dem gör och hur 
skiljer det sig från tidigare arbetssätt? 

Det som kunde identifieras som agilt arbetssätt hos kommunen var att projektresultat i form 
av tidplan levereras ofta och det nya arbetssättet med tidplanerna gav en bättre inblick i 
planeringsprocessen för delprojektledare. En ny mötesplan visade agila element av att ha mer 
möten med kommunikation face-to-face och att möten sker oftare för att få snabba beslut. 
Användandet av en digital Kanban tavla och en form av Scrum möten observerades där en 
backlog av uppgifter som delades ut mellan samordningsteamet. 

Fallstudien visar att de som leder Nacka Stad projektet applicerar vissa agila metoder:

 Levererar projektresultat ofta i form av tidplan

 Skapar en backlog med uppgifter som planeras utefter varje vecka med avstämningar 
som är Scrum inspirerade

 Använder en form av Kanban tavla 

 Har mycket möten så kommunikation sker face-to-face och för att få snabbare beslut
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Identifierade skillnader från tidigare arbetssätt: 

 Delprojektledare blir mer delaktiga i den övergripande planeringen genom att få ett 
perspektiv hur deras tidplan hänger samman med den övergripande tidplanen

 Nya arbetsverktyg för möten. Avstämningsmöten fokuserar inte retroaktivt eller på att 
informera utan på vad som ska göras framöver 

 Styrgruppen byts ut mot en ledningsgrupp som ska arbeta tillsammans för att fatta 
beslut, istället för att arbeta individuellt för att sedan förklara vad man har gjort

7.3 Forskningsfråga 3: Hinder & empiri kontra teori 

Vilka hinder uppstår när ett agilt arbetssätt appliceras och hur skiljer sig arbetssättet i 
praktiken med teorin? 

Det främsta hindret med det agila arbetssättet i arbetet med Nacka Stad som alla av 
intervjusubjekten pekade på och som diskuterats i analysen är att det saknas struktur - en 
tydlig struktur för det nya arbetssättet och organisationen. 

Scrum mötena hade låg energi och fundamentala agila metoder såsom stand-up meetings och 
sprints applicerades inte. Full applicering av agila metoder visade sig svårt på grund av långa 
tröga processer och att organisationen fortfarande har en tydlig hierarkisk struktur. Det 
verkade även finnas ett visst motstånd att delegera ansvar och beslutsmandat till gruppen på 
grund av offentligheten i verksamheten. 

Upplevda hinder med agila metoder och att applicera dem beskrevs som att det saknades 
motivation, struktur och en stark ledning. Det agila arbetssättet behöver förvaltas och det 
fungerar inte i praktiken att applicera agila metoder på ett i agilt sätt utan det behöver ske 
strukturerat och konsekvent. 

 Tydligt ramverk och struktur av arbetssättet saknas

 Långa tröga processer beroende av andras beslut, hierarkisk struktur i organisationen 

 Saknas motivation hos vissa medarbetare, en viss tendens till motstånd till förändring 
och nya verktyg samt låg energi på möten

 Medarbetare har för många olika projekt samtidigt och andra arbetssätt i andra projekt 
skapar förvirring 

Arbetssättet observerat i empirin skiljer sig till stor del från litteraturen i handböcker och 
vetenskapliga artiklar. Litteraturen är inriktad på arbetssättet inom systemutveckling med 
tydliga roller som exempelvis team och kund, vilket inte är fallet inom stadsutveckling när 
man arbetar med ett agilt arbetssätt internt. I litteraturen förutsätts det att teamet fokuserar på 
ett projekt åt gången och att det är ett relativt jämnt flöde av arbetsuppgifter i ett projekt - i 
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stadsutveckling har man istället flera olika projekt som kan ha väldigt långa processer och hur 
ett projekt utvecklar sig kan vara beroende av vad en statlig myndighet kommer att ha för 
utlåtande, vilket kan dröja flera månader. Litteraturen förutsätter också att organisationen inte 
är hierarkisk utan har mycket beslutsmandat i gruppen. Strukturellt har det visat sig svårt att 
få till självbestämmande till gruppen i en trög kommunal process med tydliga riktlinjer och 
mandat.

Sammanfattningsvis kan skillnaderna summeras som att litteraturen:

 Utgår från ett systemutveckling-kontext

 Förutsätter tydliga roller: Team och kund 

 Fokuserar på ett projekt åt gången med kontinuerligt mycket att göra

 Ej hierarkisk struktur med mycket beslutsmandat till gruppen

Vilket inte motsvarar förutsättningarna inom stadsutveckling och därmed försvårar 
appliceringen av ett agilt arbetssätt till fullo inom kommunen. 

7.4 Studiens syfte

Studien syftade till att identifiera och förtydliga problem en applicering av ett agilt arbetssätt 
kan leda till, vilket har diskuterats kring utmaningar och hinder. Studien syftade även till att 
identifiera hur arbetssättet i praktiken skiljer sig från det beskrivet i litteratur från handböcker 
och vetenskapliga artiklar vilket görs i analysen genom att jämföra empiri med teori.

Det övergripande syftet med studien var att öka förståelsen för det agila arbetssättet inom 
projektledning – vilket kan anses uppnått. 

7.5 Förslag till fortsatta studier 

För att bygga på forskningsområdet hade det varit intressant att genomföra en studie med ett 
längre tidsperspektiv för att utvärdera utvecklingen av arbetssättet i en organisation. Det hade 
också varit intressant att göra en liknande studie hos andra aktörer, exempelvis en privat aktör 
inom liknande område eller en annan offentlig aktör som exempelvis FUT vid utbyggnationen 
av tunnelbanan.  
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Bilaga 1 - Datainsamling

Skuggning

AKTIVITET DELTAGARE PLATS TIDS-
ÅTGÅNG

ANTAL 
TILLFÄLLEN 

Inledningsmöte 
Ledningsgrupp

Samordnare 
Genomförande, 
Ledningsgrupp

Nacka Stadshus 
Konferensrum

1 h 2

Måndagsmöte 
Samordningsmöte
Områdesledare 

Samordnare 
Genomförande, 
Ledningsgrupp, 
Områdesledare

Nacka Stadshus 
Konferensrum

2,5 h 2

Måndagsmöte 
Ledningsgrupp

Samordnare 
Genomförande, 
Ledningsgrupp

Nacka Stadshus 
Konferensrum 
Projekthallen

2,5 h 1

Avstämningsmöte 
Samordnare 
Genomförande

Samordnare 
Genomförande

Öppen arbetsyta 
eller konferensrum 
Projekthallen

30-45 
min

2

Uppstartsmöte 
Samordnare 
Genomförande

Samordnare 
Genomförande

Öppen arbetsyta 
Projekthallen

20 min 2

Tidplanearbete Samordnare 
Genomförande

Öppen arbetsyta 
Projekthallen

5 h 2

Utbildning Arbetssätt 
Tidsplaner

Samordnare 
Genomförande, 
Delprojektledare, 
IT-konsult

Nacka Stadshus
Presentationsrum

4 h 1

Genomförandemöte Samordnare 
Genomförande, 
Delprojektledare 
Genomförande

Nacka Stadshus
Presentationsrum

3-4 h 3

Exkluderat lunch, småprat, väntan, fika etc.
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Semistrukturerade intervjuer

INTERVJU-
SUBJEKT

ROLL I 
NACKA 
STAD 

PLATS TIDS-
ÅTGÅNG

DATUM KOMMENTAR

Person A, 
Person B, 
Person E

SG Konsultkontor 
Mosebacke

2 h 2018-
09-12

Övergripande 
presentation av Nacka 
Stad

Person A SG Konsultkontor 
Mosebacke

2 h 2018-
10-31

Intervju med intervju-
guide

Person B SG Restaurang i 
Nacka

1,5 h 2018-
11-29

Intervju över lunch 
med intervjuguide

Person C DPLG Nacka Stadshus 
Projektytan

45 min 2018-
12-04

Intervju med intervju-
guide

Person D PS Restaurang i 
Nacka

1 h 2019-
01-04

Intervju över lunch 
med intervjuguide

Tabell Semistrukturerade intervjuer. Person E presenteras ej i texten men är också SG och konsult.

Intervjuguide

o Vad ingår i din roll i Nacka Stad projektet?

o Vad är dina erfarenheter av ett agilt arbetssätt? Kurs/utbildning/tidigare projekt

o Hur skulle du beskriva det agila arbetssättet? Vad betyder det att vara agil för dig?

o Hur skulle du beskriva att ni arbetar med agila metoder i nuvarande projekt?

o Hur skiljer det sig från hur du arbetade innan? Vad är det agila?

o Känner du att du kan använda agila metoder och ändå möta kraven för din roll? 
Tycker du att agila metoder passar för det uppdrag som du har? 

o Vad känner du själv att du skulle vilja utveckla och förbättra med ditt arbetssätt? 

o Vilka möjligheter och positiva aspekter med ett agilt arbetssätt har du märkt av? 

o Vad är det största hindret med att applicera ett agilt arbetssätt?

o Vilka svårigheter med att vara agil inom stadsutveckling har du märkt av?

o Finns det några speciella hinder som du stött på med att vara agil inom offentlig 
verksamhet?
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Bilaga 2 - 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

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

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

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

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

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

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

7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.

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

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

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

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

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer 
effektivt och justerar sitt beteende därefter.
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Bilaga 3 – Illustrationer

Illustration 1. Observerad digital Kanban-tavla sorterad per datum

Illustration 2. Observerad digital Kanban-tavla Styrning av Projektområde ”X”
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Illustration 3. Mötesplan

Illustration 4. Exploateringsenhetens organisationsstruktur
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