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Sammanfattning 
 
 

Det sker idag många förändringar inom IT- och mjukvaruutveckling, och för  före tag är 

det av stor vikt att de uppfyller kundernas krav och behov. Företag måste snabbt kunna 

anpassa sig efter kundernas behov på ett effektivt sätt, vilket medför förändringar inom 

företagens strukturer. De mer traditionella arbetsmetoderna ersätts ofta med alternativa 

tillvägagångssätt som en reaktion på ansedda brister i föregångarna. Effekten av den snabba 

utvecklingen och förändringen gör att företag ser potential i att, eller rent utav tvingas, byta 

till mer rörli ga och flexibla arbetsmetoder. Detta för att kunna upprätthålla sin konkurrenskraft 

på marknaden. 

 
Fokus på mjukvaruutveckling har mest handlat om olika arbetsmetoder och varför dessa kan 

integreras för att förbättra arbetsprocesser. Däremot har endast lite fokus hamnat på hur ett 

byte av arbetsmetod går till. Hur arbetsmetoderna tillämpas ses oftast ur ett perspektiv där 

metoder redan är utbytta och sällan ur ett perspektiv där själva bytet går till. 

 
Uppsatsen bidrar till att ge ökad kunskap om själva bytesprocessen från äldre traditionella 

metoder till Agila metoder. Bytesprocessen illustreras genom en modell av en sådan övergång 

innehållande de viktiga faktorer som spelar in, för att förenkla den sortens byten. 
 

 
Business model for changing system development method – from Waterfall to Agile. 

 

Abstract 
 
 

As changes occur more frequently in IT- and software development, it is important for the 

companies to meet the demands and needs of its customer. The companies have to be able 

to adapt themselves continuously in order till fulfill its customers changing needs in an 

effective way, which results in big changes of the companies’ structures. The more 

traditional way of working is often replaced with more alternative approaches as a response 

to the reputable deficiencies of its predecessors. As an effect of the rapid change and 

development some companies now see big potential in switching to more Agile and flexible 

methods and some companies have no choice but to change their way of working. This in 

order to maintain its competitiveness on the market. 

 
The focus on software development has mostly been about different work methods and why 

an implementation of these would improve different work-processes. However, there has 

not been much focus on how a replacement of a work method actually looks like.  How 

to implement and apply different work methods is often seen from a perspective where 

the methods is already replaced and not so often from a perspective of how the actual switch 

took place. 

 
This study contributes with knowledge in how the actual replacement of more traditional 

methods into Agile methods looks like. T o  i l l u s t r a t e  t h i s  a  model o f  the 

replacement of work methods are designed containing all the important factors, in order to 

simplify these kinds of changes. 
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1 - Introduktion 
 
 
Samhällets snabba utveckling ställer allt större krav på företag och organisationer inom IT och 
mjukvaruutveckling. Dessa krav har, i sin tur, lett till ett förändrat synsätt kring arbetet med 

mjukvara. Företag och organisationer måste anpassa sig för att uppfylla krav från kunder och 

arbetsmarknad [1], vilket kan medföra att stora förändringar inom struktur och arbetsmetoder 

är nödvändiga. 
 
 

1.1 - Bakgrund 
 

 
 

Allt fler teknikföretag förändrar sin företagsverksamhet till att i högre grad bestå utav någon 

form av mjukvara. [2] De senaste decenniernas revolutionerande uppkomst av IT- och 

kommunikationsteknik möjliggör nya nischer i ett ständigt växande affärsverksamhetsområde. 

Inom IT-branschen har mycket hänt den senaste tiden vad gäller teknikutveckling. Förutom 

ny teknik, det vill säga i form av tekniska lösningar, har även nya tekniker för hur arbete 

utförs tillkommit i och med ny metodutveckling. 

 
I många fall har redan etablerade företag, i tidigare utvecklingsmiljöer, tillämpat en 

traditionell vattenfallsmetod i någon form. Vattenfallsmetoden har en naturlig applicerbarhet 

för utvecklingsprocesser av produkter skilda från IT och mjukvara, vilket historiskt sett gör 

modellen välanvänd för även andra ändamål. Modellen är fortfarande välfungerande i många 

situationer, men med influenser ifrån andra metoder ökar medvetenheten om att alternativa 

tillvägagångssätt existerar [Nerur et al., 2005]. 

 
Nya företag tillkommer på marknaden samtidigt som äldre företag får anpassa sig till 

förändrat marknadsutseende.  De nya företagen bygger upp struktur, sammansättning och 

textur från start med metoder och arbetssätt efter vision, medan många av de etablerade 
företagen redan har en klarlagd metod för arbetssätt. Nya företag har därmed fördelen att de 

kan välja arbetssätt utifrån gällande faktorer, men i många av de redan etablerade företagen 

har mjukvaruutveckling tillkommit som en nödvändig del i företagens konkurrenskraft långt 
senare. 

 
Eftersom många företag anpassat sig till teknikutvecklingen, och inte tvärtom, inser företag 

potential i att förnya metoder och tillvägagångssätt [1]. I vissa fall ser företag alternativa 

arbetsmetoder som ett sätt att effektivisera processer inom företaget, förbättra 

utvecklingsmöjligheter eller för att bättre möta kundbehov [ibid.]. I andra fall tvingas företag 

att byta arbetsmetoder för att kunna göra det möjligt att tillgodose kundens krav [ibid.]. Vad 

som än är orsaken till att dessa byten sker är detta något som påverkar företagsorganisationer. 

 
Den traditionella utvecklingsmetoden enligt vattenfallsmodellen [Royce, 1970] byts i många 

fall ut mot en mer lättrörlig Agil systemutveckling [Björkholm & Brattberg, 2010]. 

Traditionell vattenfallsmetod går ut på att man bryter ned utvecklingsprocessen i olika delar 

för att steg för steg utveckla en produkt. Ett delsteg i taget färdigställs för att sedan lämnas 

över till nästkommande steg. En av fördelarna med metoden är dess överskådlighet men 

metoden får alltmer kritik i många fall för dess svårigheter för förändringar [Jalote, 2005].
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Istället vinner Agil systemutveckling [Björkholm & Brattberg, 2010] mark e f te rsom d e n  

anses vara mer lättrörlig och bättre passa för föränderliga processer, vilket i många fall 

eftersträvas i dagens snabbt rörliga marknad. 
 

 
 

1.2 - Problembeskrivning 
 

 
 

En övergång från traditionell till Agil systemutveckling innebär stora förändringar hos 

organisationer och företag. Dessa stora organisationsförändringar påverkar ett företags 

processer i allmänhet och tillvägagångssätt i synnerhet. Förändringar innebär förutom ändrade 

rutiner mellan företagets enheter även en omstrukturering som påverkar eller ändrar 

arbetsuppgifter för de anställda. Därmed påverkar en metodändring av arbetssätt hela 

företaget, både på individnivå likväl som på avdelnings- eller företagsnivå. Därför är ett 

avgörande om att byta arbetsmetoder något som påverkar företaget och är, således, ett viktigt 

beslut som bör vara välgrundat. 

 
Vid avsaknad av information kring hur ett byte av arbetsmetod går till kan oväntade problem 

uppstå då en övergång i många fall berör många personer, processer och invanda rutiner. Det 

finns mycket information om nya arbetsmetoder, varför dessa bör implementeras och 

användas för att förbättra arbetsprocesser. Däremot finns det inte lika mycket information om 

processen för vägen dit, det vill säga hur ett byte av arbetsmetod faktiskt ser ut. 

 
Förändringar och skillnader vid en övergång från traditionell till Agil systemutveckling kan 

vara omfattande och svåra att analysera när organisationer växer. Detta gör information om 

byten av arbetsmetoder ännu viktigare för att lyckas organisera en övergång på ett strukturerat 

och framgångsrikt sätt. Även om det finns stora skillnader mellan affärsområden och 

omfattning är grundproblemen detsamma vid byten av arbetsmetod, information som måste 

kunna tas tillvara på ett effektivare sätt.  Hur kan man då tydliggö ra byten av arbetsmetoder 

och effektivisera dessa byten i de fall då företag byter från en systemutvecklingsmodell enligt 

vattenfallsmetoden till Agil systemutveckling? 
 

 
 

1.3 - Syfte 
 

 
 

Syftet med uppsatsen är att presentera en modell som kan användas vid byte av 

arbetsmetod och i synnerhet från traditionell till Agil systemutvecklingsmetod. Genom att 

närmare granska processer för arbetsmetoder är tanken att modellen ska sammanfatta de 

viktigaste beståndsdelarna och faktorerna vid ett sådant byte a v arbetsmetod. Modellen ska 

ge en generell bild av hur ett byte mellan dessa arbetsmetoder kan se ut på företag av olika 

storlek som är verksamma i Sverige. 
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1.3.1 Mål och Samhällsnytta, etik och hållbarhet 
 

Målet med uppsatsen är att stödja företag som ska genomgå en förändring av 

systemutvecklingsmodell  samt bidra med information som är grundad på erfarenheter från 

ett välkänt och representativt företag som har påbörjat en sådan process. Uppsatsen ska bidra 

med kunskap för företag som är verksamma inom IT- och mjukvaruutveckling där brister i 

information är påtagliga.  Studien ska, tillsammans med modellen, förenkla för företag att 

byta från traditionella arbetsmetoder till Agila metoder. 

 

Etiska aspekter i det här arbetet berör företagsinformation. Företaget som har bidragit med 

information deltar i granskningen av innehållet i studien f ö r  a t t  sä ke r s t ä l l a  a t t  

i n f o rma t io nen  in t e  ä r  skadlig för dem. I övrigt berörs ingen utomstående av 

innehållet. Ur ett hållbart perspektiv kan en arbetsgång hos företag enligt Agila metoder 

istället för traditionella metoder medföra att resurser fördelas efter behov på ett bättre sätt. 
 

1.4 - Metod 
 

Metoder beskriver hur arbetet, genom en ordnad serie av steg, efterföljts för att svara på en 

fråga eller för att hjälpa till att lösa ett problem. Studien bygger å ena sidan på insamling av 

data, å andra sidan på tolkning av dessa data. För dessa delar finns metoder som används för 

att samla och välja ut data, men även metoder för hur tolkning och analys av materialet sker. 

 

Ofta skiljs kvalitativa [Katsirikou & Skiadas, 2010] och kvantitativa [ibid.] metoder ifrån 

varandra, där skillnaden är vilken typ av material som analyseras och bidrar därmed till vilka 

slutsatser som kan dras. Man brukar även skilja på deduktiva och induktiva metoder som 

skiljer sig åt huruvida teorin styr området för studier eller om teorierna är ett resultat av det 

studerande området. Kvalitativa eller kvantitativa metoder beskriver ofta vilken typ av data 

som samlas in och används, medan ett deduktivt eller induktivt synsätt beskriver hur dessa 

data har använts. Dessa två typer av metoder, både kvalitativ/kvantitativ och 

deduktiv/induktiv [Bryman, 2001], hänger ofta ihop, där en kvalitativ metod ofta är kopplad 

till ett induktivt arbetssätt. På samma sätt hänger kvantitativ metod ihop med ett deduktivt 

arbetssätt. 

 

Kvalitativa och kvantitativa strategier bygger bland annat på synen på teorier och insamling 

av material och data. En kvalitativ strategi har en huvudsaklig inriktning på teorigenerering 

när det gäller teorins roll, medan en kvantitativ inriktning mer inriktar sig på prövning av 

teorier. [ibid.] 

 

Enligt ett kvantitativt synsätt framhävs data för insamling och analys vara kvantifierbar, samt 

uppfattar verkligheten som objektiv [ibid.]. Det kvantitativa synsättet baseras således på data 

som på något sätt är kvantitativ, därmed berör mängd eller storlek, och som ter sig vara 

mätbar. Vidare söker kvantitativa metoder förklaringar och representativitet i form av siffror. 

Det kvalitativa synsättet, å andra sidan, är mjukare i sin form och till skillnad från det 

kvantitativa synsättet avses istället beskaffenhet, egenskaper och inre värden. Enligt ett 

kvalitativt synsätt ligger vikten istället vid ord, samt att verkligheten ses föränderlig och 

baseras på individers konstruerade förmåga, uppfattning och tolkning. [ibid.]. Den 

kvalitativa metoden söker, till skillnad från den kvantitativa metoden, förståelse och variation 

baserade på ord. 
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Eftersom uppsatsen avser att undersöka uppfattningar av verkligheten och inre värden i form 

av åsikter om arbetssätt blandat med förhållandet av olika metoder, står studien i ett 

förhållande till ett kvalitativt synsätt. Information och data som ligger till grund för tolkning 

och analys är inte kvantifierbar utan baseras på individers egenkonstruerade inställning och 

föreställningar. 

 
Deduktion är ett resonemang från det allmänna till det specifika medan induktion är ett 

resonemang från det specifika till det allmänna [Jarrard, 2001]. Dessa olika resonemang 

skiljer sig i tillvägagångssätt och från vilket håll teorierna angrips. 

 
Deduktivt resonemang består av flera steg och inleds genom att definiera en teori kri ng ett 

utvalt ämne, som sedan avgränsas till en mer specifik hypotes som går att testa. För att 

specificera ytterligare görs observationer som är riktade utifrån hypotesen. Det leder tillslut till 

att hypotesen går att testa med specifik data, för att styrka ursprungsteorin. [3] 

 
Även induktivt resonemang består av flera steg, men ordningen på dessa steg skiljer sig från 

deduktivt resonemang. Induktivt resonemang utgår från specifika observationer där nästa steg 

är att upptäcka mönster och regelbundenhet. Från detta bildas en preliminär hypotes som går 

att undersöka för att till slut utveckla generella slutsatser eller teorier. [ibid.] 

 
Eftersom att uppsatsen grundar sig på att hitta ett mönster från enskilda observationer i form 

av intervjuer från ett företag, till allmänna teorier och litteraturstudier, förhåller sig uppsatsen 

enligt ett induktivt resonemang.  Egna observationer från verkligheten formar en preliminär 

hypotes som undersöks och som sedan utvecklas till slutsatser och teorier. 

 
Tillvägagångssättet för uppsatsen har inneburit litteraturstudier kombinerat med 

observationer av verkligheten som tillsammans skapat de resultat som erhållits. 
 

 
 

1.5 - Avgränsning 
 

 
 

Avgränsningar är gjorda till att endast rikta sig in på företag som ä r  verksamma i Sverige 

med IT- och mjukvaruutveckling som en del i organisationen. Studien är även begränsad till 

byten av arbetsmetoder av ett specifikt slag, det vill säga de som har uppdelade steg till de med 

mer iterativa former. De byten som granskas är de fall då företag går ifrån ett traditionellt 

arbetssätt till ett mer lättrörligt. Det traditionella arbetssättet är någon form av 

vattenfallsmetod som företag valt att överge för en Agil utvecklingsmetod. Begränsningen är 

att studera övergången från vattenfallsmetod till Agil metod, och inte den motsatta eller 

mellan olika Agila metoder. Dessutom har fokus lagts på en organisationsnivå för företagen. 
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1.6 - Disposition 
 

 
 

En djupare teoretisk bakgrund följer i kapitel två där kunskap om befintliga arbetsmetoder för 

mjukvaruutveckling presenteras i stora drag. Organisationsstruktur diskuteras generellt i 

kapitel tre och konkreta exempel från arbetslivet presenteras. Arbetets tillvägagångssätt 

beskrivs sedan i kapitel fyra där arbetsprocessen samt metodval förklaras. Val av metoder 

beskrivs för insamling och tolkning av data och tydliggör inom vilka ramar intervjuer skett.  

Resultatet presenteras i kapitel fem där avsnittet börjar med en sammanställning av 

intervjuernas övergripande innehåll. Kapitlet fortsätter sedan med resultat av det studerade 

området där tolkning av teori kopplas till intervjuresultatet. Sedermera presenteras under 

kapitel sex en modell innehållande de viktigaste delarna för hur byten av arbetsmetoder, från 

en traditionell till en Agil systemutveckling, bör gå till. Under kapitel sju dras slutsatser om 

arbetet och följs av en diskussion om arbete samt resultat. 
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2 - Arbetssätt vid mjukvaruutveckling 
 
 
 
Metoder för hur arbete sköts skiljer sig mycket mellan olika företag och kan även förändras 

med tiden inom ett företag. Historiskt sett har även nya former av metoder och synen på dessa 

teorier förändrats i samband med att nya former av verksamhetsområden tillkommer och äldre 

försvinner. 

 
Inom branschen för IT och utveckling av mjukvara går många företag från att ha tillämpat 

vattenfallsmetoden i stor utsträckning till ett mer rörligare arbetssätt [ Nerur et al., 2005]. 

Organisationer med mjukvaruutveckling har insett att tillgivenhet till en passande och 

väldefinierad livscykelmodell hjälper organisationer att producera produkter med bra kvalitet 

och detta utan att överskrida kostnader eller tid [Mall, 2009]. 

 
Synen på arbetsmodeller för mjukvaruutveckling skiljer sig åt, där en del modeller ser att 

processen består av flera steg som på ett eller annat sätt följer varandra. Vissa modeller ser 

processen som ändlig med steg för start och slut, andra ser processen som cyklisk utan 

klara faser. Vanligt är att man ser mjukvaran och dess underliggande arbete ur ett 

livscykelperspektiv där man försöker följa arbetsprocessen från start till mål. 
 
En livscykelmodell för mjukvaruutveckling (”Software Development Life Cycle” - SDLC) 
definierar ramen för vilken mjukvara kommer att utvecklas inom. En livscykelmodell 

definierar, på en nivå, faserna som en produkt under utveckling kommer gå igenom. På en 

annan nivå definieras aktiviteterna som är involverade i varje modells alla steg. En lyckad 
modell är en modell som har blivit införd av mjukvaruindustrin och har genomgått 

modifieringar och förbättringar  av dess effektivitet och användbarhet. En ideal 

livscykelmodell är generisk, flexibel, anpassningsbar, och skalbar. Beroende på storlek hos 

företaget med mjukvaruutvecklingen, mognadsgrad, och komplexiteten av den mjukvara som 
utvecklas kan en livscykelmodell skräddarsys för att passa specifika behov hos företaget och 

dess mjukvaruutvecklingsteam. Modellen bör vara flexibel för att tillåta att olika tonvikter 

läggs på aktiviteter och delresultat hos modellen, beroende på tillämpningens kontext. 
Slutligen måste modellen ha kapacitet att skalas upp till stora och  komplexa 

utvecklingsprojekt. [Saleh, 2009] 
 

En bra livscykelmodell ska, förutom tydligt ha identifierat olika faser, ha klart definierade 

ingångs- och utgångskriterier för olika faser.  En fas kan således endast starta om 

ingångskriterierna för fasen är uppfyllda, och på samma sätt endast avslutas om 

utgångskriterierna för fasen är uppfyllda. Om ingångs- och utgångskriterierna för olika faser 

är otydligt definierade skapas utrymme för tvetydighet i när faser kan startas och avslutas, 

vilket kan skapa förvirring. Om det är en klar specificering i ingångs- och utgångskriterier för 

varje fas är det enklare att avgöra om en fas är avklarad eller inte, och det är dessutom lättare 

att mer exakt avgöra hur långt utvecklingen kommit vid en viss tidpunkt. [Mall, 2009] 
 
Vattenfallsmodellen var en av de första formella metoderna för analys och design av 

informationssystem [Johns, 2002]. Alla andra livscykelmodeller för utveckling av mjukvara 

är på något sätt baserade på den klassiska vattenfallsmodellen [Mall, 2009]. 
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Agila metoder och alternativa arbetssätt kan ses som en reaktion på ansedda brister i den 

klassiska vattenfallsmodellen och försök till att bättre anpassa arbetsmetoder till den aktuella 

marknaden. 
 
Nedan följer först en beskrivning av vattenfallsmodellen med dess karaktäristiska egenskaper, 

fördelar, nackdelar samt en genomgång för i vilka situationer modellen anses passa. Sedan 

följer en generell beskrivning av Agila metoder och deras utmärkande karaktärsdrag. 
 

 
 

2.1 - Vattenfallsmetoden 
 

 
 

Winston Royce presenterade år 1970 sin egen uppfattning av att hantera omfattande 

mjukvaruutveckling efter att ha upplevt flera uppdrag med olika resultat inom gränserna för 

tid och kostnad [Royce, 1970]. I sin presentation hette modellen inte vattenfallsmodellen, men 

i mycket litteratur anses ändå Royce vara grundaren av modellen. 

 
Agarwal och Tayal [Agarwal & Tayal, 2007] hävdar att vattenfallsmetoden 

populariserades på 1970-talet efter sin första förekomst i litteratur på 1950-talet. Troligtvis 

kommer metoden med influenser från andra branscher med liknande flöden och 

arbetsuppdelning, men det var genom Royce publicering [Royce, 1970] som metoden fick 

genomslag och introducerades för en större publik. 

 
Royce beskrev en modell strukturerad runt faser och argumenterade för att modellens 

sekventiella natur är orealistisk och bristfällig. Han fastställde att iterationer behövdes efter 

varje fas för att hantera korrigeringar före fortsättning till påföljande fas.  Modellens 

strukturerade och sekventiella natur, som han presenterade och kritiserade, kom senare att 

kallas vattenfallsmodellen för mjukvaruutveckling. [Saleh, 2009] 

 
Således är Royce version [Royce, 1970] av vattenfallsmodellen inte fullt lika simpel som den 

vid en första anblick kan verka, även om modellen konceptuellt fortfarande är lättförstådd och 

intuitiv. Interna processer inom en fas och en preliminär design är bland annat ingående delar 

som Royce ville utöka modellen med. Den ej utökade varianten av modellen kallas av Rajib 

Mall [Mall, 2009] för den klassiska vattenfallsmodellen, vilken han endast ser som e n 

teoretisk modell för mjukvaruutveckling som praktiskt inte kan användas i 

mjukvaruutvecklingsprojekt.  Mall [ibid.] ser istället den iterativa vattenfallsmodellen som 

användbar, där modellen är som den klassiska vattenfallsmodellen förutom att den erbjuder 

vägar för återkoppling från varje fas till dess föregående faser. 

 
Den klassiska vattenfallsmodellen är den version av modellen som blev välkänd, som 

sedermera beskrivs i litteratur i de flesta fall och som vanligtvis endast benämns 

vattenfallsmodellen. 

 
Det finns många variationer av vattenfallsmodellen [O’Regan, 2012] och har trots vissa 

brister varit en av de mest använda modellerna [Jalote, 2005]. Att det finns många varianter 

av modellen kan bland annat bero på att den använts mycket och i olika kontexter, detta i 

form av olika typer av mjukvaruutveckling och för olika ändamål. 
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Vattenfallsmetodologin är strukturerad, med ett modelldrivet och processorienterat synsätt. 

Stegen i processen följs metodiskt och sekventiellt. [Johns, 2002] Vattenfallsmodellen delar 

upp uppgiften att göra ett stort mjukvaruprojekt i distinkta delar, där varje del måste vara 

fullsändigt klar innan nästa del kan påbörjas [Wang, 2011]. 

 
Genom vattenfallsmodellen fortskrider utvecklingen från ett steg till ett annat. I slutet av varje 

fas gör utvecklingsteamet dokumentation i form av kartor, tabeller och diagram. Utvecklingen 

fortsätter inte till nästa fas förrän projektsponsorn har granskat och undertecknat arbetet fram 

till den punkten. [Johns, 2002] 

 
Faserna inträffar alltid i denna ordning och överlappar inte varandra, där utvecklaren måste 

göra klart varje fas innan nästa fas påbörjas [Aggarwal & Singh, 2005].  Tanken med 

vattenfallsmodellen är därmed att färdigställa en uppgift i taget så att fokus alltid hamna r på 

endast en uppgift [Wang, 2011]. 

 
Winston Royce [Royce, 1970] beskrev en modell innehållande sju steg från krav till drift. 

Bilden nedan (figur 1) beskriver de ingående delarna i modellen för systemutveckling enligt 

vattenfallsmodellen. Modellen kallas för “vattenfallsmodellen” eftersom dess schematiska 

representation liknas vid flödet av ett vattenfall [Aggarwal & Singh, 2005]. Den första fasen 

är systemkrav och följs av mjukvarukrav och analys. Dessa tre faser utgör tre, två eller ibland 

endast en fas i olika varianter av vattenfallsmodellen och beskrivningen av denna. Efter att 

dessa är utförda startar programdesignen vilket lägger grunden till nästa fas som är kodning 

med efterföljande testning. Tillsist när systemet är färdigt och levererat intas slutfasen som är 

drift och underhåll av systemet. 

 

 
 

Figur 1: Vattenfallsmodellen presenterad av Winston Royce. [Royce, 1970] 
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Kravanalys och specifikation (för stegen systemkrav, mjukvarukrav, analys) 
 

Denna fas berättar exakt vilka krav och behov som finns för projektet. Detta är en mycket 
viktig samt kritisk fas i vattenfallsmodellen.  Syftet med en kravanalys är att identifiera 

behövliga egenskaper hos applikationen i form av funktionalitet, prestanda, 

användarvänlighet, bärbarhet osv.  Denna fas producerar ett stort dokument med en 

beskrivning av vad systemet ska göra, utan att beskriva hur detta ska åstadkommas. 

Dokumentet är känt som ”Software Requirement Specification” (SRS) och innehåller ofta en 

detaljerad redogörelse av problemet, funktionella krav för mjukvarusystemet, och systemets 

begränsningar. Dokumentet måste vara precist, konsistent och komplett, utan rum för några 

tvetydigheter. [Agarwal & Tayal, 2007] 

 
Programdesign 

 

När väl delresultaten från analysen har accepterats startar designfasen.  Designaktiviteter 
inkluderar design av arkitektur på högnivå, databaser, gränssnitt samt detaljerad design. 

Resultaten från designfasen inkluderar förutom design på en högnivå även detaljerade 

designdokument. Högnivådesignen fokuserar på gränssnitt men behandlar dessutom även 

robusthet, skalbarhet, säkerhet, feltolerans och testbarhet. [Saleh, 2009] Syftet med 

designfasen är att skapa en fysisk modell som uppfyller alla dokumenterade krav för systemet. 

I denna fas bestäms även arkitekturen för vilken programmerarna kommer använda för att 

förvandla logisk design till kod. [Shelly & Rosenblatt, 2012] 

 
Kodning 

 

När väl designfasen är utförd, godkänd och avklarad startar implementeringen av kod. 
Kodning från högnivådesign till exekverbar kod är det som utförs under denna fas. [Saleh, 

2009] Det är under denna fas som det faktiska skrivandet av program med 

programmeringsspråk utförs. Ofta tillhör felsökning och modultestning aktiviteter för 

kvalitetskontroll under denna fas och resultatet är implementerade och testade samlingar av 

moduler. [Agarwal & Tayal, 2007] 

 
Testning 

 

Efter det att modulerna av exekverbar kod är testade individuellt integreras modulerna till ett 
system under testningsfasen och testas. Resultatet av testerna analyseras här och eventuella fel 

hanteras. [Saleh, 2009] Slutligen när hela systemet blivit testat och uppfyller alla krav är det 

redo att tas i bruk [Agarwal & Tayal, 2007]. 

 
Drift 

 

Under fasen för drift och underhåll sker aktiviteterna som uppstår efter att systemet levererats 
till kunden. Det kan handla om att korrigera återstående fel i systemet, anpassa applikationen 

till förändringar i miljön den vistas i, samt ändra eller lägga till egenskaper. I många fall 

ligger en stor del av den totala kostnaden för systemet under drift och underhåll. [Agarwal & 

Tayal, 2007] 
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2.1.1 - Fördelar med vattenfallsmodellen 
 

 
 

En av modellens fördelar är dess enkelhet. Konceptuellt är modellen rättfram och delar upp en 

stor mjukvaruutvecklingsuppgift i en serie av rena delade faser, där varje fas hanterar en 

separat logik. Modellen är även enkel att administrera avtalsenligt – efter det att en fas är 

färdigställd betalas en delsumma till utvecklingsorganisationen av kunden. [Jalote, 2005] 

 
Modellens fördelar ligger mycket i dess utformning och utseende. Även fast modellen är väl 

använd anses den vara svårbemästrad i stora projekt och beror därmed på storlek för 

användningsområdet. 

 
Vattenfallsmodellens styrkor [Agarwal & Tayal, 2007] är: 

 Modellen är enkel att förstå 

 Modellen är lätt att utöva 

 Modellen är intuitiv och logisk 

 Det är en linjär modell 

 Det är en segmentell modell 

 Modellen har ordentlig dokumentation 
 
I och med dessa fördelar anses vattenfallsmodellen passa projekt med välförstådda problem, 

kort varaktiga projekt och för automatisering av redan befintliga manuella system [Jalote, 

2005]. Vattenfallsmodellen är även typiskt använd i fall då projektets krav kan identifieras 

tidigt i projektlivscykeln eller är kända i förtid [O’Regan, 2012]. 

 
Eftersom modellen bygger på dokumentation krävs entydighet i dokumentationen under alla 

steg, samt väl utryckta och förståeliga krav. 

 
Exempel på krav som passar [Aggarwal & Singh, 2005] för vattenfallsmetoden: 

 Krav är väldefinierade och enkla att förstå 

 Krav ändras inte eller ändras inte ofta 

 Krav kan definieras tidigt i processen 

 Kraven indikerar inte att ett komplext system byggs 
 

 
 

2.1.2 - Nackdelar med vattenfallsmodellen 
 

 
 

Mycket av vattenfallsmodellens nackdelar är riktade mot kravhantering som inte fungerar för 

alla former av projekt. Detta hänger i hög grad ihop med annan kritik modellen får, som bland 

annat innefattar dess utförandesvårigheter modellen får när kundkrav ändras. 

 
Modellen förväntar kompletta och noggranna krav tidigt in i processen, vilket är orealistiskt. 

Inte heller någon form av riskbedömning integreras i processen. [Aggarwal & Singh, 2005] 

En annan svaghet är att det ofta inte är tillräcklig betoning på slutanvändaren i 

utvecklingsprocessen. [Johns, 2002] 
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Vattenfallsmodellen antar att systemkrav är fasta. Detta är möjligt i system som automatiserar 

ett redan existerande manuellt system, men för utveckling av nya system är det svårt att 

bestämma krav då kanske inte ens kunden vet hur dessa ska vara formade. Det gör därmed att 

oförändrade krav är orealistiskt i en sådan typ av projekt. [Jalote, 2005] 

 
En svaghet är att vattenfallsmodellen är extremt tidskrävande. Tiden det tar att gå igenom 

stadierna för ett projekts initiering till projektets implementation kan ta många månader, eller 

till och med år. [Johns, 2002] 

 
I och med att cykeltiden är lång kan hårdvaruteknik vara utgången när produkten levereras, 

trots att det är den senaste tekniken vid projektets start. Att frysa krav kräver val av hårvara, 

då de bildar en del av kravspecifikationen. Om hårdvara väljs tidigt är det troligt att den 

slutgiltiga mjukvaran använder hårdvara som är på gränsen till föråldrad, mycket på grund av 

förändringshastigheten hos hårdvaruteknik. Det är något som inte är önskvärt i dyra 

mjukvarusystem. [Jalote, 2005] 

 
Modellen anses även inte tillämpas väl i stora projekt bland annat beroende på att en 

fungerande mjukvara inte är tillgänglig förrän relativt sent in i processen och således försenas 

upptäckten av allvarliga fel. [Aggarwal & Singh, 2005] Ju större ett projekt är desto längre tid 

tar varje fas, vilket gör förändringar dyra. 

 
Nackdelar med vattenfallsmodellen [Agarwal & Tayal, 2007]: 

 Det är svårt att definiera alla krav i början av ett projekt 

 Modellen passar inte för förändringar 

 En fungerande version av systemet existerar inte förrän lågt in i projektet 

 Modellen innebär tung dokumentation 

 Det är inte möjligt att gå i motsatt riktning i modellen 

 Det finns ingen provmodell som tydligt förverkligar kundens behov 

 Det finns ingen riskanalys 

 Om det sker något misstag eller fel i någon fas kan inte bra mjukvara levereras 

 
Vattenfallsmodellen följer även en ”big bang-approach” där hela mjukvaran levereras i slutet. 

Det innebär stora risker eftersom kunden inte vet vad de får förrän i slutet av pr ojektet. Om 

projektet tar slut på pengar i mitten blir det ingen mjukvara. Således erbjuder modellen ”allt 

eller inget”. [Jalote, 2005] 
 

 
 

2.1.3 - Dokumentation 
 

 
 

Vattenfallsmetoden innebär tung dokumentation och är en dokumentdriven process som 

kräver formella dokument i slutet av varje fas. [Agarwal & Tayal, 2007] Beroende på hur 

företag väljer att implementera modellen skiljer det sig förstås hur mycket dokumentation 

som görs. Ett generellt vattenfallsprojekt bygger vanligtvis på dokumentation mellan alla 

faser i form av kravdokument, projektplan, designdokument, testplan och testrapporter, kod 

och manualer. [Jalote, 2005] 
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Det råder delade meningar om hur viktig dokumentation är för en lyckad mjukvaruutveckling. 

Royce hävdar att den första regeln för att hantera mjukvaruutveckling är att verkställa 

dokumentationskraven [Royce, 1970], medan andra hävdar att modellen har överdriven 

dokumentation. [Ahmed, 2011] 

 
Royce hävdar till och med att hanteringen av mjukvara är omöjlig utan hög grad av 

dokumentation, där dokumentation tvingar fram bevis av färdigställelse, skapar entydighet i 

vad som ska göras, förenklar arbete, möjliggör att fler kan förstå innehållet och förenklar 

uppföljning. [Royce, 1970] 

 
Dokumentation innebär en fördel på många sätt men är tidskrävande, vilket har fått utövande 

aktörer att intressera sig för alternativa metoder. 
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2.2 - Agila metoder 
 
 
 
 

Traditionell systemutveckling har hög fokus på planering och dokumentation vilket har visat 

sig vara ineffektivt i vissa avseenden. ”Om projektmodeller för traditionella projektmetoder 

ställer krav på dokumentation så ställer Agila metoder istället krav på kommunikation.” 

[Gustavsson, 2007] 
 

Traditionella metoder har visat tendenser till bristfällighet när det kommer till kundfokus samt 

förmågan att modifiera och korrigera under projektets gång. Som en reaktion på detta har 

Agila metoder växt fram.  [ibid.] “Agile methods” översätts på svenska till “lättrörliga 

metoder”, men ofta används benämningen “Agila metoder”. 
 
Agila metoder är ett samlingsnamn för metoder som har uppstått genom lyckade lösningar för 

krissituationer i tidigare projekt. Situationer där projekten inte kunnat möta “deadline”, där 

tidsplaneringen inte följts eller där den färdiga produkten inte håller tillräckligt hög 

kvalitet. Metoderna har sedan anammats och tillämpats på projekt som inte befinner sig i svåra 

tillstånd. [ibid.] 
 
År 2001 deltog flera erfarna mjukvaru-utvecklare i ett möte som hölls i Snowbird, Utah. 

Utvecklarna delade samma passion för att hitta bättre sätt att utveckla mjukva ra på och delade 

sina tankar och metodiker med varandra.  Mötets huvudsakliga mål var att ta fram 

gemensamma principer för mjukvaruutveckling och metodiken som föddes ur detta var en 

reaktion på, mindre fungerande, äldre synsätt inom mjukvaruutveckling och ingenjörsskap. 

[Cimolini & Cannell, 2012] 
 
Deltagarna i mötet enades om fyra stycken värderingar och tolv principer, vilket lade grund 

för det Agila manifestet (“The Agile Manifesto”). [Gustavsson, 2007] 
 
De gemensamma värderingarna, enligt Björkholm & Brattberg [Björkholm & Brattberg, 

2010], för “Agile-metoderna” är följande:” 
 

 Värdera individer och interaktion högre än processer och verktyg 

 Värdera fungerande mjukvara högre än omfattande dokumentation 

 Värdera samarbete med kunden högre än att förhandla om kontrakt 

 Värdera att reagera på förändringar högre än att följa en uppgjord plan ”
 

 

Alla delar är viktiga, men de som står till vänster och är markerade värderas högre enligt det 

Agila-manifestet. [Björkholm & Brattberg, 2010] 
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För att förtydliga de fyra värdegrunderna ovan finns tolv principer att följa, Tomas 

Gustavsson [Gustavsson, 2007] har sammanfattat dessa till nio stycken och formulerar 

principerna enligt:  

 ”Viktigast  är  att  göra  kunden  nöjd  genom  tidiga  och  regelbundna  leveranser  

av värdeskapande projektresultat. 

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

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

mellanrum. 

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

 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa sättet att förmedla information, både 

till och inom teamet. 

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

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

 Team som organiserar sig och sitt arbete själva, får den bästa problemförståelsen och 

kan därför föreslå bäst lösningar på problem som uppkommer. 

 Gruppen  utvärderar  och  anpassar  regelbundet  sitt  arbetssätt  för  att  förbättra  sin 
effektivitet.” 

 
“Agil” projektledning handlar framförallt om att kunna anpassa sig till de oförutsägbara och 

föränderliga krav som ofta ställs på ett utvecklingsprojekt. En mycket förenklad beskrivning 

av ett Agile-projekt skulle kunna vara: 

 
“Sätt den betalande kunden (eller representant för denna) i samma rum som fem till nio 

utvecklare som tillsammans har den samlade kompetens som behövs. Fyll rummet med 

whiteboards och datorer och annat de behöver. Se till att de levererar fungerande, 

demonstrerbar mjukvara regelbundet med några få veckors mellanrum. Låt ingenting störa 

dem.  Ge dem de resurser de behöver i form av tillgång till slutanvändare och annat.” 

[Björkholm & Brattberg, 2010] 

 
“Agile” är som nämnt ett samlingsnamn för olika metoder att utveckla mjukvara. Metoderna 

har namn såsom “Scrum”, “eXtreme programming”, “Crystal Clear” och “DSDM”. 

Gemensamt för dessa metoder är att de stödjer det Agila manifestet och de tolv 

grundprinciperna, o c h  s å l e d e s  p å m i n n e r  metoderna mycket om varandra. 

Skillnaderna för metoderna ligger i själva utförandet, hur de tillämpas och på vilket sätt de 

gemensamma grundvärderingarna uppfylls, varje metod lämpar sig väl i olika situationer och 

uppdragsformer. [Cimolini & Cannell, 2012] 

 
Generellt för Agila metoder är att de fungerar väl i mindre projekt och i en miljö som är 

föränderlig, detta då de Agila metoderna inte utgår från en detaljerad kravspecifikation och 

kan därför anpassa sig lättare till ändrade krav som kan uppstå under ett projektets gång. Den 

Agila metodiken lämpar sig även i projekt som är mycket komplexa, då det kan vara av stor 

nytta att bryta ned leveransen i flera mindre delleveranser enligt de Agila metoderna. 

[Gustavsson, 

2007] 
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De främsta fördelarna med Agila metoder brukar enligt Tomas Björkholm och Hans Brattberg 

[Björkholm & Brattberg, 2010] sammanfattas som: 

 
 Ökad produktivitet och snabba delleveranser av resultat 

 Närmare samarbete med kunden 

 Lägre kostnad 

 Större flexibilitet 

 Färre defekter 

 
Det finns tillfällen då de Agila metoderna inte lämpar sig lika väl, ofta i projekt som är 

beroende av saker som är svåra att förändra. Inom IT- och mjukvarubranschen rör det sig 

ofta om att producera produkter som även består utav hårdvara. Att förändra hårdvara i 

efterhand kan resultera i mycket stora kostnader och således krävs en noggrann och 

detaljerad kravspecifikation från början. I ett sådant projekt är det svårt att planera en 

delleverans i taget, här måste istället hela leveransen planeras i detalj, från början. 

[Gustavsson, 2007] 

 
Den Agila metodiken bygger på att ett datum för leverans sätts upp och visar det sig att 

datumet inte kan hållas, så är det innehållet i leveransen man förändrar och inte “deadlinen” 

eller resursutnyttjandet. Har ett projekt en leverans med en fast deadline och ett 

leveransinnehåll som är bestämt, går det  enbart att förändra resursutnyttjandet, något som inte 

är förenligt med den Agila metoden. Vid ett sådant tillfälle saknas alltså förutsättningar för 

den rörlighet och flexibilitet som den Agila metodiken bygger på.[4] 

 
En stor skillnad mellan den Agila metodiken och de traditionella metoderna är mängden 

dokumentation, här skiljer sig metoderna mycket åt. Agila metoder försöker att minimera 

dokumentationen och istället sträva efter enkelhet och att maximera mängden arbete so m inte 

görs. [Gustavsson, 2007] 
 
”Vi måste ersätta denna minskade mängd dokumentation med något som kan komp ensera för 

alla fördelar som omfattande dokumentation innebär.” [ibid.] 
 
Agila projekt genomförs till viss mån med dokumentation, men dokumentationen skall vara 

efterfrågad och vara av nytta utanför projektet. “Man ska minimera projektintern 

dokumentation och inom projektet istället använda sig av muntlig kommunikation”. [ibid.] 
 
 
 

2.2.1 - Scrum 
 
 

“Scrum är den mest kända och använda Agila metoden.” [Björkholm & Brattberg, 2010] 

Scrum är en projektstyrningsmetod som på ett tydligt sätt lägger grunden för hur man kan 

arbeta Agilt, därför lämpar sig “Scrum” som ett bra exempel för att ge förståelse om den 

Agila metodiken. I “Scrum” jobbar ett team bestående av olika kompetenser tillsammans för 

att uppnå ett mål. Det finns tre roller inom “Scrum”; produktägaren, utvecklingsteamet och 

scrummastern. Produktägaren bär det stora ansvaret för att produktutvecklingen genererar så 

mycket kundvärde som möjligt, detta genom att göra “produktbackloggen” så tydlig som 

möjligt. Utvecklingsteamet räknas som en roll, hela teamet tillsammans, inte varje individ för 

sig. 
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Det är utvecklingsteamet som bestämmer hur mycket som ska ingå i varje sprintmål. 

“Scrummastern” är lagkaptenen i gruppen och ser till att team-medlemmarna kan jobba 

strukturerat och effektivt, med möjlighet att förbättra sitt arbete genom dagliga möten och 

utvärdering. [Schwaber, 2004] 
 
Arbetet bedrivs i flera uppdelade cykler, så kallade sprintar. En sprint är en på förhand 

bestämd tidsperiod, vanligt är en sprint på  motsvarande två, tre eller fyra veckor. Under 

dessa veckor är två parallella processer igång. Den ena processen fokuserar på att utveckla 

de viktigaste funktionerna (features). Processen börjar med ett sprintplaneringsmöte där 

“team - medlemmarna” diskuterar och planerar vilka funktioner som ska utvecklas de 

kommande två veckorna. I nästa steg väljer man ut de delar som är högst prioriterade i 

backloggen. Sedan diskuterar man och bryter ned dessa tills alla i teamet förstår vad som ska 

konstrueras. Varje sprint avslutas med en demonstration där man visar upp fungerande, 

färdigtestad mjukvara för produktägaren och andra intressenter. Under själva demonstrationen 

uppmanas produktägaren och övriga intressenter att ge åsikter på det som demonstreras för 

dem och föreslå eventuella förbättringar. [Björkholm & Brattberg, 2010] 
 

Den andra processen handlar om att utvärdera och förbättra sitt sätt att arbeta. I slutet av varje 

sprint hålls ett återblicksmöte. Här diskuterar produktägaren tillsammans med teamet hur de 

ska arbeta bättre tillsammans under kommande sprint. [ibid.] 
 

 
 

Figur 2: Scrum 

 
Bilden ovan (figur 2) ger en överskådlig bild av hur arbetsprocessen ser ut vid användandet av 

“Scrum”. Produkten som skall konstrueras bryts ned i mindre delar och samlas i en så kallad 

“Backlog”, fragmenten av produkten fördelas över olika sprintar eller tidscykler, där de bryts 

ned ytterligare och slutligen prioriteras efter vad som är viktigast att slutföra. En sprint 

motsvarar ofta 2-4 veckor. Varje dag utvärderas med ett dagligt “Scrum”-möte där man går 

igenom vad som gjorts och vad som finns kvar att göra. I slutet av varje sprint, redovisas 

delresultat av produkten för produktägare och andra intressenter. 
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3 - Organisationsstruktur 
 
 
 
För att förklara omfattning och innebörd i byte av arbetsmetoder är det fördelaktigt att ge 
kontext för dessa byten. Större företag och organisationer har ofta tydliga uppdelningar i form 

av strukturerade avdelningar, medan mindre företag oftast inte behöver ha samma tydliga 

indelning. Avdelningar kan vara helt skilda från varandra eller verka under en och samma 

linje.  Graden av samverkan mellan avdelningar skiljer sig, även om ett samspel mellan 

avdelningar i ett företag, direkt eller indirekt, påverkar en annan avdelning i någon form. 

Storleken på ett företag, tillsammans med olika avdelningars samverkan inom företaget, 

bestämmer komplexiteten för ett byte av arbetsmetod. Nedan presenteras 

organisationsstrukturer och generella synsätt på hur dessa utformas, samt mer specifik 

information om Ericssons företagsstruktur. 
 

 
 

3.1 - Organisationsteori 
 

 
 

Organisationsstrukturen beskriver hur en organisation är uppbyggd och hur hierarkin ser ut. 

Genom att strukturera organisationer skapas en stabilitet och regelbundenhet i själva arbetet. 

Det har även en inverkan på de anställdas beteende genom att dessa får ett specifikt område 

att arbeta inom och med specifika arbetsuppgifter. En bra struktur tillför stabilitet i 

organisationen och gör det möjligt att utnyttja organisationens resurser maximalt [Skärvad & 

Olsson, 2011]. 

 
I mindre företag kan samtliga arbetsuppgifter skötas av en och samma person, men när ett 

företag växer måste ansvar och arbete kunna fördelas på flera personer. Verksamheten måste 

således organiseras. [ibid.] 

 
I bilden nedan (figur 3) illustreras ett exempel på hur ett mindre företag, utan ett utpekat 

ledarskap, kan organiseras. Försäljning, ekonomi och utveckling ligger på samma nivå med en 
direkt koppling mellan varandra. 

 

 
 

Figur 3: Struktur på ett mindre företag 
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Ett mindre företag är, i många fall, inte i behov av en omfattande organisationsstruktur 

eller specifika indelade roller och arbetsuppgifter. I exemplet ovan beskrivs ett mindre 

företag bestående av tre enheter; försäljning, ekonomi och utveckling. De tre enheterna 

utför olika uppgifter, men här finns ingen hierarkisk ordning. 
 
En verksamhet kan organiseras på många olika sätt. Företag väljer organisationsform 

beroende på flera olika aspekter; vilken typ av verksamhet som företaget bedriver, storlek och 

antal verksamhetsområden [ibid.]. Stora företag, som är verksamma inom flera olika 

områden, är således i ett större behov av en fungerande struktur och organisering. 

 
Vanligt är att stora organisationer avbildas som en pyramid, där enheterna är uppdelade i 

en hierarkisk ordning. En organisation som en hierarki avbildas i bilden (figur 4) nedan. 

 

 
 

Figur 4: Organisationen som en hierarki 

 
En hierarkisk ordnad organisationsstruktur enligt figuren ovan består av flera enheter och 

avdelningar. En VD tar de avgörande besluten och styr de underliggande enheterna, där 

enheterna har olika arbetsroller och utför olika arbetsuppgifter.  Genom att ha en formell 

struktur, fasta rutiner och regler, ökar sannolikheten att arbetet utförs på samma sätt av olika 

individer. 

 
Eftersom IT- och mjukvaruutveckling blir allt vanligare i samhället, medför det att företag, 

som inte grundar sin verksamhet på IT eller mjukvara, i många fall kräver någon form av IT-

avdelning. I vissa fall expanderar företag eller lägger om sin affärsstrategi till att bestå av 

mjukvaruutveckling med avdelningar för detta ändamål. För företag som har en verksamhet 

med försäljning av mjukvara finns, praktiskt taget i samtliga fall, en utvecklingsavdelning. 

 
Att omstrukturera eller omorganisera företag möts ofta med delade åsikter och starka 

synpunkter vilket ger ytterligare en dimension av hinder för företaget. 
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“Många organisationer kännetecknas av förändringströghet.  Detta sammanhänger bland 

annat med den ängslan och osäkerhet som förändringar ofta innebär. I alla företag finns 

därför motstånd mot förändring. För att åstadkomma förändring är det nödvändigt att kraft 

och energi tillförs. Förändringskrafterna måste vara starkare än motståndskrafterna.” 

[Skärvad & Olsson, 2011]. 
 

 
 

3.2 - Organisationsstruktur för Ericsson AB 
 

 
 

Företaget som studien tittar närmare på är Ericsson AB. Ericsson har en organisationsstruktur 

som är avbildad utifrån ett kundperspektiv. Fronten är de organisationsmedlemmar som har 

kontakt med kunden, däribland olika marknads- och kundresursenheter som fokuserar på olika 

regioner och länder. Dessa understöds av så kallade affärs- och utvecklingsenheter och styrs 

av ledningen. Pyramiden som ofta används som illustration (figur 5) för en 

organisationsstruktur, har i det här fallet sin bas vänd mot kunden. 

 

 
 

Figur 5: Organisationsstrukturen för Ericsson AB. 

 
Affärsenheten för multimedia (Business Unit Multimedia) är en stor organisationsenhet inom 

Ericsson och är rödmarkerad i figuren ovan. Den består av flera stora enheter, däribland så 

kallade designenheter (DU-Design Units). Dessa i sin tur består utav 

produktutvecklingsenheter (PDU-Product Development Units). Produktutvecklingsenheterna 

ansvarar för olika standarder för trådlös kommunikation så som 4G, 3G och GSM. 

 
Mjukvaruutveckling på Ericsson sker på många olika enheter och fyller många olika syften. 

Eftersom att företaget är stort och organisationsstrukturen är komplex har strukturen brutits 

ned (Figur 6). Fokus för studien och intervjupersoner har lagts på en sektor; “Requirement 

Area Mobile Broadband Product Development” (RA MBB PD) som arbetar med 

mjukvaruutveckling för mobilt bredband under produktutvecklingsenheten för 4G-standarden. 
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Sektorn är indelad i olika linjer som delar namnet MBB (Mobile Broadband). I varje MBB 

finns ytterligare linjer och i dessa arbetar flera så kallade “Cross-functional teams”. Ett 

“Cross-functional team” är en grupp med olika kunskaper och roller som tillsammans jobbar 

efter att nå samma mål. [5] 

 

 
 

Figur 6: Del av organisationsstrukturen på Ericsson, från en organisationsenhet ner till linjer med “Cross- 

functional teams”. 

 
Bilden ovan (figur 6) illustrerar en av de stora organisationsenheterna på Ericsson (Business 

Unit Multimedia). För att illustrera på vilken organisationsnivå som studien utförs, är denna 

nedbruten i flera steg i en hierarkisk ordning. Ett företag som Ericsson är väldigt stort vilket 

medför en mycket komplex organisationsstruktur. Figuren är således relativt primitiv och 

inkluderar därför bara de enheter som är väsentliga för den här studien.  Syftet med figuren är 

att ge en förklaring till hur många stegen är i en stor organisationsenhet, från toppen ner till 

“Cross-functional teams”. 
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4 - Metod 
 
 
 
För att försäkra arbetets kvalitet i form av tillvägagångssätt och datainsamling följs lämpliga 
undersökningsmetoder. Insamling av data för uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ ansats med 

strukturerade intervjuer, där intervjupersoner inom ämnet valts ut. “Kvalitativa studier bygger 

på forskningsteori där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och 

analys av data.” [Bryman, 2001] 

 
Metoden fokuserar på nyanser och detaljer samt det unika hos varje uppgiftslämnare. Fortsatt 

sätter den även få begränsningar för de svar som uppgiftslämnaren anger. [Jacobsen, 2002]. 

Hur människor tolkar och förstår en viss situation är vad den kvalitativa metoden syftar till att 

ta reda på. [ibid.] 

 
Genom att studera ett par situationer på djupet och utföra specifika och detaljerade intervjuer 

med utvalda intervjupersoner, syftar arbetet till att konkretisera kritiska punkter och faktor er 

som dessa intervjupersoner upplevt. Denna metod lämpar sig väl då studien strävar efter att 

bidra med kunskap inom byten av arbetsmetod där stora skillnader i uppfattning och 

inställning finns, både mellan olika företag men även inom ett och samma företag. 
 

 
 

4.1 - Tillvägagångssätt 
 

 
 

Arbetsprocessen för datainsamling har delats in i flera kategorier. Detta har gjorts för att 

strukturera upp arbetsgången men även för att försäkra sig om att få e n  så korrekt 

information som möjligt. Utifrån frågeställningen har en förstudie gjorts kring 

organisationsstruktur och arbetsmetoder för att både välja intervjupersoner och förbereda 

intervjufrågor. Intervjuerna ligger till grund för insamling av information och data som 

tillsammans med observationer och koppling till teorier bidrar till ett resultat samt slutsats. 

 
Med en bred frågeställning krävs en gemensam och tydlig förståelse kring mål, syfte och 

förväntat resultat. Detta har klargjorts genom en förstudie av ämnet för att öka kunskapen och 

förståelsen kring begrepp, metoder och teorier. Förstudien har inneburit litteraturstudier där en 

överskådlig bild över arbetet brutits ner i olika skikt och mindre beståndsdelar. Då uppsatsen 

syftar till att beskriva byten av arbetsmetod, i synnerhet från traditionell till Agil 

systemutveckling, har naturligtvis de båda delarna studerats. 

 
Genom att förstå varför företag väljer att gå ifrån en traditionell vattenfallmetod till en Agil 

systemutvecklingsmetod har arbetet formats i rätt riktning. Förutom att ha ökat förståelsen för 

ämnet har ytterligare frågor tillkommit under processens gång, som i sin tur lett till en större 

uppfattning ju längre tiden gått och en ännu djupare insikt desto mer ämnet behandlats. Detta 

har varit en pågående process och en viktig komponent för att kunna besvara hur byten går 

till. Utöver vattenfallsmetoden och Agila metoder som grund i substitutionssyfte, har generell 

organisationsstruktur och specifikt material från Ericsson studerats och legat till grund för 

senare förståelse. 
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För att få en heltäckande bild av hur ett byte går till har intervjupersoner med olika 

arbetsuppgifter valts ut. Dessa personer har olika bidragande roller och olika erfarenheter från 

utveckling av mjukvara. Genom att välja intervjupersoner med skilda befattningar förväntas 

en mer fullständig bild av ämnet. 

 
Insamling av data bygger på intervjuer och litteraturstudier. Anledningen till valet av 

intervjuer som metod för insamling av data är att byten av arbetsmetoder kan studeras 

praktiskt i fält, frågor kan preciseras och teori appliceras i verkligheten.  Ytterligare en 

anledning till valet av intervjuer är att ämnet brister i information rörande hur byten faktiskt 

sker och kunskap kan tillförskaffas på ett formbart sätt genom intervjuer. Intervjuerna spelas 

in och sammanställs för att ge en tydlig bild av utfallet. Analys följer sammankopplat med 

befintliga teorier och egna slutsatser. 

 
Tillvägagångssättet över arbetsprocessen illustreras i bilden nedan (figur 7). 

 

 
 

Figur 7: Figur över arbetsätt: Frågeställning, förstudie, val av intervjupersoner, insamling av data, tolkning av 

data 
 

 

4.2 - Typ av intervjuer 
 

Intervjuerna sker på en individuell nivå med de utvalda intervjupersonerna och följer ett 

tillvägagångssätt som kännetecknas av att undersökare och personen som intervjuas samtalar 

med varandra, likt i en vanlig dialog. 

 
Intervjuformen för undersökningen och arbetet kännetecknas av termen kvalitativ intervju. 

Kvalitativa intervjuer är till en viss grad strukturerade, detta genom att en lista med frågor 

används som stöd vid intervjutillfället.  I övrigt är intervjuerna relativt ostrukturerade och 

fortlöper mer likt ett vanligt samtal och utan någon form av styrning från intervjuarens sida, 

vilket kan ge upphov till diskussion och följdfrågor. [Bryman, 2001] 
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Denna intervjuform lämpar sig väl i detta fall, då relativt få områden ska undersökas och där 

det är av intresse att undersöka en enskild persons inställning och uppfattning om en 

situation. [Jacobsen, 2002] 
 
 

4.3 - Urval av intervjupersoner 
 
 

Arbetet koncentrerar sig på ett stort företag, där urvalet av intervjupersonerna i fråga har olika 

roller och erfarenheter.  Storleken på det utvalda företaget bidrar till att urvalet av 

intervjupersoner behöver preciseras noggrant. Alla inblandade intervjupersoner jobbar med 

mjukvaruutveckling och har erfarenheter av både traditionella och Agila arbetssätt, vilket gör 

deras erfarenheter relevanta och verkliga. 

 
Intervjupersonerna har som nämnt olika roller och är indelade i tre kategorier där varje 

kategori består av minst en person. Arbetet har vänt sig till flera kategorier för att få flera 

perspektiv från personer med olika roller och arbetsuppgifter. Frågeformuläret skiljer sig 

beroende på vilken kategori av personer som intervjuas, kategorierna är indelade efter vilka 

egenskaper, roller och erfarenheter som intervjupersonerna har på företaget och beskrivs 

nedan. 

 
Kategori A, B och C är slumpmässigt utvalda för: 

 
 Chef över hela mjukvaruutvecklingsenheten (RA MBB PD). 

 Sektionschef på en mjukvaruutvecklingsenhet (RA MBB PD) som ansvarar för, och 

leder, två stycken "Cross-functional team". 

 En person som har varit drivande i implementationen av nya Agila arbetsmetoder på 

en mjukvaruutvecklingsenhet (RA MBB PD). 
 
Sammantaget ger urvalet en stor bredd för undersökning av ämnet. Flera olika synvinklar och 

åsikter från personer med olika roller, uppgifter och erfarenheter bidrar till en bred 

informationsbas som är grunden för studiens resultat. 
 
 

4.4 - Intervjuguide 
 

 

Intervjuerna är som nämnt kvalitativa och semi-strukturerade men tillvägagångssättet för 

intervjun följer även en modell, så kallad “Funnel interviewing”. [Innes, 2009] 

 
“Funnel interviewing” är en intervjuteknik som uppmanar personen som blir intervjuad att 

sköta större delen av konversationen. [ibid.] Undersökarna ställer till en början stora och 

övergripande frågor för att sedan gå djupare på ämnet med mer specifika följdfrågor, det 

uppmanar personen som blir intervjuad att fortsätta prata och bidra med mer information. 

[McCloskey & Perkins, 2012] Med “Funnel Interviewing” kan intervjupersonen själv komma 

med information kring ämnen och frågor som undersökarna inte hade tänkt ut innan själva 

intervjun. [Innes, 2009] 
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Intervjuerna utformas efter ett formulär med ett antal övergripande intervjufrågor, detta för 

att säkerställa att uppgiftslämnaren ger svar på de frågor som undersökarna behöver. Svaren 

och resultaten från intervjuerna lägger tillsammans med teoriavsnittet grunden för en 

diskussion och slutsats. 

 
Enligt “Funnel interviewing” inleds intervjuerna med mer generella frågor kring personen 

som intervjuas, frågor som vilken roll och vilka tidigare erfarenheter denna har inom ämnet. 

[McCloskey & Perkins, 2012] 

 
När en uppfattning om vem personen är och vad denna kan bidra med har bildats, kan 

undersökarna fortsätta intervjun genom att ställa en generell fråga kring det utvalda ämnet. 

Dessa frågor är öppna och låter personen som intervjuas att prata fritt kring ämnet, men för att 

säkerställa eller alternativt få ut mer information än tänkt kan undersökarna ställa mer precisa 

följdfrågor. När undersökarna är nöjda med svaret och informationen från intervjupersonen, 

fortlöper intervjuerna med ännu en stor öppen fråga och mer precisa följdfrågor. Detta 

fortsätter till dess att frågorna har besvarats på ett tillfredsställande sätt eller att intervjutiden 

har tagit slut. 

 
De öppna frågorna berör uppgiftslämnarens roll och vilka erfarenheter denna har av att arbeta 

enligt traditionella och rörliga arbetsmetoder. Frågorna berör även hur nya arbetsmetoder 

introduceras på olika nivåer och vilka krav som ställs på de anställda när ett skifte av 

arbetsmetoder sker. Intervjuerna spelas in och sammanställs efteråt, detta för att intervjuerna 

ska hållas flytande och för att undvika onödiga moment som påverkar resultatet. 

 

4.4.1 – Grundfrågeställningar vid intervjuer 
 

Vid samtliga intervjuer har följande frågor använts som grund för undersökningen: 
 

 Varför behövdes förändringen, d.v.s. ett byte till Agila arbetsmetoder? 
o Valde ni själva att driva förändringen eller kände ni er tvingade av olika orsaker, 

exempelvis av konkurrensmässiga skäl? 
 

 I vilka steg har implementationen eller bytet till Agila arbetsmetoder skett på enheten RA 
MBB? 

 

 Hur förändras arbetsstrukturen i generella drag, med roller och arbetsuppgifter, på 

enheten? 
 

 Hur lång tid förväntas en så pass omfattande bytesprocess av arbetsmetoder att ta? 
 

 Hur introducerades ni på RA MBB för de Agila arbetsmetoderna? 
 

 Vilka fördelar anser ni tillkommer med nya Agila arbetsmetoder? 
 

 Vad finns det för risker och problem med byten av arbetsmetoder? 
 

 Påverkar bytet av arbetsmetod på din enhet i sin tur andra avdelningar och enheter? 
o Om så är fallet, hur då? 

 

 Vilka tror du är de kritiska punkterna till att få ett byte av arbetsmetoder till att bli en 

succé? 
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4.5 - Validitet och reliabilitet 
 

 
 

Oavsett om arbetet följer en kvantitativ eller kvalitativ metod, är graden av validitet och 

reliabilitet för undersökningen en viktig faktor. Det är viktigt att minimera problem som kan 

uppstå gällande validitet och reliabilitet, detta för att resultatet ska vara trovärdigt och korrekt. 

För att uppnå en så hög grad av validitet och reliabilitet som möjligt har vi intervjuat personer 

som har god kunskap om ämnet.  Informationen kommer från en så kallad förstahandskälla, 

det vill säga uppgiftslämnaren har personligen varit med om händelsen som diskuteras.  

Informationen i studien kommer från noggrant utvalda källor, utöver intervjuer är 

litteraturinformation vald med omsorg. 
 

 
 

4.6 - Sekretess 
 

 
 

Deltagare vid intervjuerna nämns inte vid namn, detta för att inte kunna koppla åsikter och 

svar till specifika personer.  Intervjumaterial har förstörts, för att eventuell konfidentiell 

information inte skall läcka ut.  Detta har gjorts med hänsyn till både företaget och 

privatpersonerna. 
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5 - Resultat 
 
 
Ett byte av arbetsmetod på ett företags mjukvaruutvecklingsavdelning kräver god planering, 

kunskap och förståelse för vad, varför och hur saker ändras när ett byte sker. Utan insikt i hur 

saker och ting hänger ihop i en organisation blir ett byte av arbetsmetoder svårhanterbart. Nedan 

följer resultatet av intervjuerna med en sammanställning av dessa, fokuserat på de viktigaste 

faktorerna vid ett byte av arbetsmetod. Detta följs sedan utav tolkning av dessa faktorer 

gentemot teori för arbetsmetoder samt organisationsstruktur. 
 

5.1 - Intervjuresultat 
 

En förändring från traditionella till Agila arbetsmetoder grundar sig i att öka kvaliteten och 

effektivisera arbetsgången. Att förkorta ledtider sägs vara den påtagligaste anledningen till 

varför företag väljer att byta arbetsmetoder. Agila metoder möjliggör att kunna leverera 

snabbare till kunden, ger en överblick för styrning och riskminimerar stora förändringar. Å andra 

sidan medför metoderna en kompetensproblematik som kräver en val avvägd balansgång mellan 

bredd och djup. 

Vid ett byte av arbetsmetoder sker en produktivitetsdipp i början som man får räkna med. För ett 

lyckat byte av arbetsmetoder gäller det att förtjänsten av det nya arbetssättet är större än vad 

produktivitetsdippen orsakar i minskad vinning under bytestiden. 

Ett sätt att införa Agila metoder i företaget är att plocka ihop olika team för projektuppgifter. Det 

andra sättet är att förändra struktur och organisation helt och hållet för att införa ett Agilt tänk i 

organisationens alla led. Det förstnämnda fungerar till en viss gräns, när det handlar om ett antal 

projekt, sedan krävs en organisationsförändring om antalet projekt blir för stort. 

I stora organisationer (med komplexa kopplingar mellan företagsdelar) är det svårare att 

frikoppla enheter från varandra vilket gör det enklare att använda sig av stora förändringar när 

en förändring väl görs. Däremot är det lika viktigt oavsett organisationsstorlek att arbetssätt och 

organisation hänger ihop – där antingen arbetssättet styr organisationen, eller tvärtom att 

organisationen styr arbetssättet. Detta påverkar i allra högsta grad hur man behöver hanterar 

förändringar. 

Grundkonceptet för Agila metoder är bra att sprida genom föreläsningar och genomgångar. Att 

få alla att köpa grundkonceptet är annars en av de viktigaste faktorerna för att få övergången att 

ske på ett smidigt sätt. Konceptet sprids allra enklast genom att låta folk själva få testa att 

använda sig av den Agila metodiken, och där kan pilotprojekt vara viktiga. Agila-coacher eller 

andra former av förändringsdrivare kan vara nyckeln till att få bytet att ske på ett bra sätt. 

En skillnad mellan traditionella och Agila metoder är ansvarsfördelningen. Ansvar fördelats i 

Agila metoder från chefer ned på gruppnivå, vilket gör att även krav och förväntningar ändrats 

på cheferna och chefsrollen. Det är inte lika mycket delegering från ledarna längre utan istället 

är det mycket mer eget ansvar inom gruppen. Detta är något som kan vara svårt att anpassa sig 

till för både gruppmedlemmar, tidigare chefer och andra inblandade. 
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En annan skillnad i tillvägagångssättet mellan metoderna är fördelningen av kommunikation. 

Kommunikation mellan olika enheter och chefer är en viktig punkt som bör hanteras på ett bra 

sätt. Kommunikation tar andra vägar i ett annat arbetssätt, vilket gör det betydelsefullt att se över 

hur de nya kommunikationsvägarna ser ut, så att inte information fastnar någonstans eller 

förändras på vägen beroende på att den passerar för många steg eller liknande orsaker. 

Förutom kommunikation krävs även utvärdering och en förmåga att kunna korrigera detaljer. 

Dessutom går det alltid att förbättra och effektivisera mera, så att arbeta med arbetsmetoder är en 

evig process. 

 

5.2 – Resultat av intervjuer kopplat till teori 
 

Agila metoder tillämpas i många fall för att försöka korta ned ledtiderna hos företag. Det är 

inte självklart, av många anledningar, att utvecklingstiderna förkortas i och med en övergång 

till Agila metoder. Dels kan dåligt införande av nya arbetsmetoder leda till försämringar i 

effektivitetsavseende på många sätt, där brist på rutin, sämre samförståelse kring uppgiften, 

och brist i kommunikation är några tänkbara orsaker. Dels kan det vara så att 

utvecklingsprocessen tar längre tid för att kunden kommer på ännu fler tillägg, utöver de 

från början avsedda kraven, allteftersom utvecklingen fortskrider. Att företag går över till 

Agila metoder i avseende att förkorta ledtiderna är därmed inte en fullständigt oproblematisk 

förklaring. 

 
Vad som däremot är mer korrekt, och troligtvis den största anledningen till att företag föredrar 

Agil utveckling framför traditionell, är att företag får en bättre kontroll på sina ledtider. 

Företag med långa ledtider drabbas i högre grad av förändrade kundkrav om utvecklingen 

följer vattenfallsmodellen än vad det drabbar företag med kortare ledtider som följer samma 

modell. Ju längre in i vattenfallsmodellens faser utvecklingen kommer desto dyrare blir 

förändringar. Detta beror på att man inte kan gå tillbaka i modellen utan att behöva göra om 

efterföljande steg utifrån var den första ändringen behöver göras. Eftersom ändringen 

vanligtvis innebär förändrade krav måste således alla steg göras om. 

 
Agila metoder har ett annat synsätt på hur arbetssättet går till och försöker istället, vilket 
medför den mer kontrollerade ledtiden, gå igenom alla steg iterativt fram tills dess att kundens 

krav är uppfyllda. På det sättet kan ledtiden förkortas, beroende på hur kunden ser på det 

utförda arbetet samt hur effektivt arbetet utförts. Det som är noterbart i bilden (figur 8) är att 
arbete enligt Agila metoder innebär att de olika faserna överlappar varandra och att arbete i 

dessa kan ske samtidigt. Det är inte fallet i vattenfallsmodellen där fullständiga system lämnas 

över mellan faserna. På detta sätt sker troligtvis ett effektivare arbete inom varje fas i 

vattenfallsmodellen då arbetare kan specialisera sig på specifika uppgifter, men utan fördelen 
att arbetet i de olika faserna kan skötas samtidigt. Så vilket val av metod för arbetssätt som är 

effektivast beror mycket på situation och hur föränderlig hela processen som sådan är. 
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Figur 8: Utvecklingsprocess för Agila metoder jämfört med vattenfallsmodellen. 

 

 

Bilden ovan illustrerar skillnaden i utvecklingsprocessen mellan Agila metoder och utveckling 

enligt vattenfallsmodellen. Vattenfallsmodellen illustreras i bakgrunden och Agil utveckling 

illustreras i förgrunden, där skillnaden är att den Agila utvecklingsmetoden möjliggör 

kontinuerliga förändringar. 

 

Ett annat sätt att se på samma sak är hur arbetsuppdelningen sker i varje metod. På detta sätt 

blir det än tydligare att metoderna, i vissa avseenden, är varandras motsats. 

 
I den traditionella utvecklingen enligt vattenfallsmodellen (figur 9) färdigställs först alla krav 

under steg 1, med alla ingående deluppgifter (i det här fallet a till och med g). Efter att det är 

utfört går processen vidare till steg 2 med analys, där alla deluppgifter under denna fas 

färdigställs. På detta sätt fortsätter processen fram till slutet (fram till och med testfasen under 

steg 5). 
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I den Agila utvecklingen (figur 9) är uppdelningen istället vertikal jämfört med 

vattenfallsmodellens horisontella uppdelning. Deluppgift a går igenom alla steg (krav, analys, 

design, kodning, test) under steg 1, innan nästa steg kan påbörjas. Efter att steg 1 är 

färdigställd påbörjas steg 2 (i det här fallet deluppgift b) som på samma sätt går igenom alla 

faser. 

 

 
 

Figur 9: Arbetsuppdelning för utveckling enligt vattenfallsmodellen respektive Agila metoder. 

 
Vare sig vilken metod för utveckling som används är det samma arbete som skall utföras och 

samma krav kunden har på den slutgiltiga produkten. Däremot kan krav ändras under 

processens gång, vilket kan medföra olika förutsättningar för att slutföra arbetet beroende på 

vald metod. Det som skiljer sig är hur man bestämt sig för att hantera arbetsgången till målet, 

det vill säga metoden för arbetssättet. 

 

Dessa egenskaper som metoderna har, för att genomföra arbete utefter för utveckling av 

mjukvara, medför att företag som har tänkt sig byta arbetsmetoder har en del förarbete att 

fundera över innan man kastar sig in i ett byte av arbetsmetoder. 
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Utvecklingsavdelningen kan i ett företag illustreras i en organisationsstruktur enligt figuren 

nedan (figur 10). Inom varje avdelning existerar olika metoder för arbete med skilda 

arbetsuppgifter och angreppssätt på de uppgifter som behöver bli gjorda. I en 

utvecklingsavdelning som arbetar efter vattenfallsmodellen kan mycket av arbetet ske inom 

“stängda dörrar” med en mindre samverkan med övriga enheter i företaget. 

 

 
 

Figur 10: Organisationen som en hierarki med utvecklingsavdelningen markerad 

 
Till skillnad från arbetsprocesser i ett företag och hur organisationsstrukturen ser ut när 

vattenfallsmodellen följs, medför ofta alternativa tillvägagångssätt inom en 

utvecklingsavdelning även påföljder i form av annorlunda tillvägagångssätt för andra 
avdelningar.   Eftersom en av skillnaderna mellan de olika arbetsmetoderna låg i hur 

arbetsuppdelningen var gjord, men annars var olika sätt för att utföra samma arbete, kan man 

tycka att det endast borde gå att byta arbetsmetod inom utvecklingsavdelningen. Så enkelt är 

det däremot inte. 

 
Att gå från en organisation med en traditionell vattenfallsutveckling (figur 10), byta arbetssätt 

för hur arbetet sköts inom utvecklingsavdelningen och sluta med en fungerande organisation 

med en Agil utvecklingsenhet (figur 11) fungerar därmed inte genom att endast byta metoder 

inom utvecklingsenheten. Att byta arbetsmetoder på ett företag kan gå till på olika sätt 

beroende på många faktorer. Varje byte är unikt, förutsättningar annorlunda för bland annat 

företagsstruktur likväl som intresse hos inblandande människor. 
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Figur 11: Att utgå ifrån en traditionell utvecklingsenhet i en organisation och endast byta arbetsmetoder inom 

utvecklingsavdelningen är något som med största sannolikhet inte kommer resultera i ett lyckat byte. 

 
Att bara byta arbetsmetoder på ett företags utvecklingsavdelning fungerar inte. En 

utvecklingsavdelning enligt ett Agilt synsätt är rörligare och önskar en mer kontinuerlig 

uppsikt och avstämning för att fungera bra, samt kräver att organisationen avspeglar 

arbetssättet. 

 
Vad som är noterat genom studien är att storleken hos ett företag spelar en stor roll för hur 

ett byte av arbetssätt bör utföras. Större företag har i sig en mer komplex 

organisationsstruktur än vad mindre organisationer har.  Detta gör det generellt svårare att 

genomföra förändringar i större företag än i mindre. Mindre organisationer kan ses som 

mer Agila i sitt sätt än vad större organisationer gör, där det hos stora organisationer krävs 

en mer byråkratisk uppbyggnad för att få saker att bli gjorda. 

 
Man kan därmed se det som att det är två delar i ett byte av arbetsmetoder och få detta 

att lyckas. Ena delen innefattar att implementera de nya arbetsmetoderna inom avdelningen 

eller enheten där de ska verka.  Den andra delen gäller att få resterande företag att fungera 

med enheten och till dessa nya arbetsmetoder, det vill säga integrera enheten med 

resterande organisation. För det sistnämnda kan alternativ som Lean [Björkholm & Brattberg, 

2010] eller SCM (Supply Chain Management) [Mentzer, 2001] vara intressanta hjälpmedel 

för att hantera resursutnyttjande och materialflöden. Däremot tillämpas dessa på olika sätt i 

olika företag beroende på behov och strategi och lämnas härvid. Men det kan vara noterbart 

att nämna dessa. 
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6 - Modellen 
 

 
Som en övergripande del i arbetet har de viktigaste faktorerna och beståndsdelarna 

sammanfattats, undersökts och resulterat i en modell för att förenkla byten av 

arbetsmetoder. Mycket är, som nämnts tidigare, situationsberoende och olika från företag till 

företag. I generella drag ska ett byte på en organisation kunna följas enligt modellen oavsett 

sto rlek på organisationen, utan att beröra alltför mycket detaljer. 

 

Modellen som presenteras, W2A-modellen (Waterfall to Agile), tar både hänsyn till 

systemutvecklingsenhetens interna egenskaper, såsom de externa delarna i form av företaget 

som helhet. Internt fungerar modellen som en ”checklista” som sköts inom enheten. 

 

Modellen innehåller sju steg som sköts inom enheten, där processerna ständigt kan förbättras i 

modellens sista steg. De sju stegen är: 

 Upprätta ett ”core-team” för att driva förändringen 

 Sälj konceptet internt 

 Starta med ett pilotprojekt 

 Hantera ledarskapsförändringar 

 Låt fokus hamna på kommunikation 

 Utvärdera och justera 

 Flödeshantering 

 
Dessutom tar modellen (figur 12) hänsyn till hur stor organisationen är, vilket beror på externa 

faktorer. För exakt vilken gräns som avslutar en mindre organisation eller som påbörjar en 

större organisation är inget som är bestämt, utan stora organisationer handlar mer om när det 

börjar bli svårt att frigöra olika delar i företaget. Svårigheterna är något som kan tillkomma 

i olika stadier beroende på faktorer som exempelvis företagstyp, produktflöden, tid, struktur 

och så vidare. 

 
Optimalt är att ändra organisationen efter att ha ändrat arbetsmetod, då man vet hur de nya 

arbetsmetoderna fungerar och vilka nya rutiner som behövs inom företaget för att få arbetet 

att fungera på bästa sätt. Dock fungerar det inte i större organisationer att först ändra på 

arbetsmetoderna och sedan ändra organisationen, utan det är något som måste ske i omvänd 

ordning.  Åtminstone bör organisationsförändringen vara färdig i samband med steget att 

hantera ledarskapsförändring (figur 12) då förändringen i arbetsmetoder kommer ut på bred 

front. 

 
Därmed anses det lämpligt att: 

 För stora organisationer gäller det att ändra organisationen först och sedan 

arbetsmetoderna. 

 För mindre organisationer gäller det att ändra arbetsmetoder först följt av 

organisationen. 
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Eftersom modellen är tänkt att passa organisationer oberoende av storlek är därmed modellen 

uppdelad och situationsanpassad efter de båda fallen. I modellen (figur 12) beskrivs två 

separata delar för händelseförloppet som bör ske vid ett lyckat byte av arbetsmetoder i en 

organisation. Ena delen kan ses vara en punktlista för arbetet inom eller med enheten där bytet 

av arbetsmetod skall ske. Den andra delen påvisar när organisationsförändringen som helhet, 

för att på bästa sätt integrera den nyanpassade enheten med resterande företagsenheter, bör 

vara gjord. Den sistnämnda punkten är den högra delen i modellen (figur 12) och skiljer sig 

mellan stora och små organisationer som beskrivet ovan. 

 

 
Den vänstra delen i modellen (figur 12) är punktlistan som innehåller grunddelarna för ett 

lyckat byte av arbetsmetoder. 
 

 
 

 
 

Figur 12: W2A-modellen - För att lyckas med ett byte av arbetsmetoder från en traditionell vattenfallsmodell 

till Agila metoder. 

 
Som modell för mindre organisationer går företaget igenom modellens steg i tur och 

ordning och ändrar organisationen i slutskedet som modellen indikerar. För större 

organisationer behöver organisationen ändras tidigare, mycket beroende på dess komplexitet 

och sammanhängning med andra företagsenheter. 
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1. Upprätta ett ”core -team” för att driva förändringen  
 

Syfte: driva, informera, sprida och hantera förändring 

 

Vid omfattande förändringar kan det krävas mycket arbete bakom ett byte av arbetsmetoder. 
Även vid mindre förändringar kan det vara fördelaktigt att upprätta en grupp (ett “core-team”) 

som driver, informerar och hanterar förändringen. Tydliggör gärna för andra vad ni gör och 

har för avsikt med ert arbete. Det finns mycket hjälp att tillgå i form av konsulter och “ 

Agila coacher”, utnyttja detta vid behov. 

 
2. Sälj konceptet internt 

 

Syfte: förmedla kunskap och riktlinjer till anställda 

 

Att sälja konceptet internt innebär att de anställda måste förstå syfte och mål med det nya 

arbetssättet. Kunskap och riktlinjer måste förmedlas till de anställda, så att de kan acceptera, 

lära sig och tillämpa metoderna på ett effektivt sätt. Detta kan genomföras med hjälp av 

föreläsningar, kurser och praktiska övningar. Ju fler anställda som förstår metodiken och 

syftet, desto snabbare sker övergången. 

 

3. Starta med ett pilotprojekt 
 

Syfte: tillämpa teori i praktiken och dra lärdom av det småskaliga 

 

Börja med ett pilotprojekt för att skala upp förståelsen. Pilotprojektet kan även vara bra för att 
säkerställa att det verkligen går och fungerar bra att arbeta Agilt inom just ert område. 

Dessutom är det bra för att sprida budskapet om att det fungerar, vi lket  kan ge ringar på 

vattnet, och budskapet blir starkare om det kommer från en kollega än om det kommer ifrån 

något du läst i tidningen eller blir påtvingad på annat sätt. 

 
4. Hantera ledarskapsförändring 

 

Syfte: stötta coachning före delegering 

 

Att övergå till Agila metoder från vattenfallsmodellen, innebär en stor förändring när det 

kommer till ledarskapsfilosofi. Med den Agila metodiken går man från ett mer styrt ledarskap 

där du pekar ut och delar ut uppgifter, till att istället fokusera på att coacha och stödja 

självständiga team i sina delprojekt. Det är viktigt att förbereda chefer på förändringen och se 

till att de accepterar sina nya ledarskapsroller, med ett bra och tillämpat ledarskap går 

bytesprocessen smidigare. 
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5. Låt fokus hamna på kommunikation 
 

Syfte: upprätta rutiner för kommunikation 

 

Eftersom att Agila projekt fungerar lite som separata småföretag är det viktigt att mycket 
fokus bör hamna på kommunikation mellan enheter på företaget. Att värdera kommunikation 

är en kritisk punkt i den Agila metodiken, vid stora projekt kan det brista i kommunikationen 

mellan olika team och enheter eftersom “cross-functional teams” arbetar väldigt självständigt 

med sina delprojekt. Detta är ett problem som kan uppstå med de Agila metoderna och är inte 

ett problem i arbetsgången efter vattenfallsmodellen. Fundera ut fungerande lösningar så att 

kommunikationen utanför delprojekten fungerar. 

 
6. Utvärdera & justera 

 

Syfte: effektivisera och förbättra arbetsgången 

 

En stor fördel med ett Agilt arbetssätt är att det alltid går att kontinuerligt effektivisera och 
förbättra arbetsgången. Det är viktigt att utvärdera arbetsgången medan projekt fortlöper men 

även efter avslutade del- och slutleveranser. Justera medlemmarna i “cross functional teams” 

för att eftersträva hög effektivitet, men ändra inte runt för mycket, det tar tid att bygga 

effektiva och välfungerande “cross-functional teams”. Vid en övergång till ett Agilt arbetssätt 

är det viktigt att noggrant utvärdera och justera i ett tidigt skede, för att då minimera första 

tidens produktionsförsämringar och för att i ett senare skede öka effektiviteten. 

 
7. Flödeshantering 

 

Syfte: få alla enskilda enheter till att bli en välfungerande helhet 

 

Flödeshantering handlar om flöden av produkter genom företaget. Eftersom mycket hänger 
ihop i ett företag går det ofta att förbättra produktionsflöden som kan påverkas av ett byte av 

arbetsmetoder. Det skiljer sig mycket mellan olika företag och bransch vad dessa flöden 

handlar om och hur de hanteras. Steget hänger ihop med steget innan (utvärdera och justera) 

och går alltid att förbättra, men handlar istället om produkter i flöde mellan företagets olika 

delar och enheter. Det bör finnas en plan för hur produktionsflödet på organisationen hanteras 

i samband med att bytet av arbetsmetod genomförs. 
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Avslutande kommentar till modellen: 

 
Modellen är tänkt att fungera från och med det att ett beslut är taget att byta arbetsmetod på ett 
företag och innehåller inte förarbete som kan krävas. För ett lyckat byte av arbetsmetoder hos ett 
företag kan förarbetet vara minst lika viktigt som själva utförandet när bytet väl påbörjas. Viktigt 
är att på förhand välja rätt tillfälle att utföra bytet på. Modellen ger inga indikationer på när ett 
byte är lämpligt och ämnar inte heller att lägga någon värdering i detta beslut. Olika val av 
arbetsmetod är snarare strategi- och situationsberoende än något som följer en mall med 
konkreta rätt och fel. 

 

Det kan vara värt att lägga större fokus på steg 4 (Hantera ledarskapsförändring) och steg 5 (Låt 
fokus hamna på kommunikation) då dessa utgör en viktig skillnad mellan 
systemutvecklingsmetoderna (Vattenfallsmodellen och Agila arbetsmetoder). Exakt hur detta 
genomförs preciseras inte mer än att dessa två punkter är kritiska för att få övergången att 
fungera väl. 

 

I och med att modellen berör människor som alla kan ha olika åsikter så ska heller inte denna ses 
som en försäkring till ett lyckat byte av arbetsmetoder. Däremot kan modellen användas som en 
”checklista” för att öka möjligheterna till att lyckas med ett arbetsmetodbyte på ett bra sätt, då 
viktiga faktorer som är bra att tänka på täcks in i modellen. 

 
Var även beredd på att bytet kan ta lång tid att genomföra och att det alltid går att finslipa och 
förbättra detaljer. 
 
 

6.1 – Utvärdering av modellen 
 
 

För att testa modellen i praktiken krävs mycket tid och resurser. Att genomföra ett byte av 

arbetsmetod är en process som åtminstone sträcker sig över ett antal månaders tid. Självklart 

beror denna tid på storleken hos organisationen, och hur noggrant man vill justera internt inom 

företaget för att finslipa detaljer. För att ge en rättvis bild av ett byte av arbetsmetoder som 

helhet krävs det att alla steg i modellen genomförs. I dagsläget har inte modellen testats i sin 

helhet men en utvärdering av modellen utförts. 
 
Den mjukvaruutvecklingsenhet på Ericsson AB som har bidragit med information och egna 

erfarenheter av ett genomfört byte har fått utvärdera modellen. Inom enheten har personer med 

olika yrkesroller granskat modellen utifrån hur de själva anser modellen lämpar sig för deras 

arbetsroller. Den generella bedömningen är att modellen lämpar sig väl för hur deras verksamhet 

fungerar.  
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7 – Slutsats och diskussion 
 

 
 

Nedan följer en slutsats och diskussion av det erhållna resultatet från studien, innehållande 
bland annat e t t  uttalande om hur resultatet förhåller sig till målet, följt av en förklaring till 

valet av tillvägagångssätt. Dessutom ges en reflektion om fortsatt arbete. 

 

En modell har konstruerats genom undersökningar och egna observationer och är ett givande 
exempel på ett flöde inom ett företag. Flödet beskriver hur ett byte av systemutvecklingsmetod 

kan genomföras inom en organisation som är verksam inom IT och mjukvaruutveckling. 

Modellen ger en överblick över viktiga faktorer för att effektivt kunna genomföra ett sådant 

byte. 

 

Vid införandet av ett Agilt arbetssätt påverkas inte bara separata enheter utan hela 

organisationen. Modellen ger därför en generell bild av vilka faser man bör genomgå i en 

specifik ordning för att  lyckas genomföra ett  byte av arbetsmetod och vilka risker man 

bör ha i åtanke. Modellen pekar även ut skillnader i hur bytet kan genomföras på en 

organisation, beroende på dess storlek och omfattning.  Modellen är applicerbar för företag i olika 

storlekar och ger en generell bild över byten av arbetsmetoder. Arbetsmodellen är inte testad, men 

är utvärderad av tredje part och anses rimlig. Slutsatsen av detta är att modellen bör kunna fungera 

som ett hjälpmedel för att kunna effektivisera byten av systemutvecklingsmetod. 

 

Bilden var klar över hur studien och undersökningen skulle genomföras. Dock var det inte 

säkert att egna observationer och information från intervjuerna skulle räcka för att konstruera 

en aktuell modell som redogör för viktiga faktorer och processer vid införandet av ett Agilt 

arbetssätt. Till en början var tanken att skapa en modell som visade på alla ändringar över en 

hel organisation vid byte av arbetsmetod, men en sådan studie är omfattande om man tittar på 

större organisationer. Istället valdes att bygga en generell modell för både små och stora 

organisationer, med ett resultat som uppfyller målet och de egna intentionerna med studien. 

Studien och modellen är en vägledning för företag som inte har genomgått ett skifte av 

arbetsmetoder. 

 

När arbetet påbörjades var tanken att titta på fler företag, både på små och stora 

organisationer, detta för att tydligare kunna redogöra för skillnaderna i tillvägagångssätt vid 

byte av arbetsmetod för olika stora organisationer. Ett samarbete med en stor organisation gav 

oss tillräcklig och heltäckande information för att kunna förmedla ett resultat som stämde 

överens med önskat mål och syfte. Självklart hade det varit fördelaktigt att även studera en 

mindre organisation, det ta  för  a t t  få  en mer heltäckande bild. Det hade även varit 

intressant att få kontakt med konsulter som dagligen arbetar med att driva implementationen 

av Agila metoder hos organisationer och företag.  

 

Intervjuer erbjöd oss bäst möjlighet att få ut den information som den här studien bygger på. 

Denna information från intervjuerna ansågs tillräcklig för önskat resultat. Intervjuerna bidrog 

med ny kunskap samtidigt som de hjälpte oss att validera resultatet från egna observationer 

kring ämnet.   

 
 

 



38 

 

Det finns utrymme att bygga på och förtydliga modellen antingen på bredden eller på djupet. 

Man kan göra om modellen så att den täcker fler faser, där man även har med steg innan 
beslutet om att byta är taget. Man kan även gå djupare på varje fas och beskriva dessa mer 

detaljerat. Däremot ansågs detta inte nödvändigt i den här studien då det skiljer sig otroligt 

mycket mellan olika organisationer, och studien skulle i sådant fall bli mycket omfattande. 

 
Fortsatt arbete skulle innefatta att först och främst vidare granska byten av arbetsmetoder på 

mindre företag. Detta skulle göras för att närmare titta på skillnaderna i en övergångsprocess 

för en större organisation, respektive en mindre, för att göra modellen fullständig i samtliga 
organisationsstorlekar. Dessutom vore det önskvärt att vidare studera samma företag under 

liknande förhållanden, fast istället koncentrera sig på att intervjua ännu fler personer med olika 

befattningar.  
 

Ett fortsatt arbete med modellen skulle även gärna innebära att modellen testas i företag av 

olika storlekar för att vidare analyseras. Således skulle även ett deduktivt resonemang 

kompletteras till det i studien induktiva förhållningssättet. Istället för som i det utförda arbetet, 
som har grundat sig i att finna mönster från enskilda observationer till allmänna teorier, så 

skulle modellen och den bakomliggande teorin även kunna generera andra specifika hypoteser 

som går att testa. Detta är något som är intressant, och något som kan ägnas mer tid åt i 
framtiden. 
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Figurer: 

 
Figur 1 (Sid.8, kapitel 2.1): Vattenfallsmodellen presenterad av Winston Royce - Bearbetad version, 

[Managing the Development of Large Software Systems, Winston Royce, 1970, reprinted from Proceedings, 

IEEE WESCON] 

 
Figur 2 (Sid.16, kapitel 2.2.1): Scrum - Bearbetad version, 

[http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/figures/] 

 
Figur 3 (sid.17, kapitel 3.1): Struktur på ett mindre företag 

 
Figur 4 (sid.18, kapitel 3.1): Organisationen som en hierarki 

 
Figur 5 (sid.19, kapitel 3.2): Organisationsstrukturen för Ericsson AB – www.ericsson.com 

 
Figur 6 (sid.20, kapitel 3.2): Del av organisationsstrukturen på Ericsson, från en organisationsenhet ner till linjer 

med “Cross-functional teams” 

 
Figur 7 (sid.22, kapitel 4.1): Figur över arbetsätt: Frågeställning, förstudie, val av intervjupersoner, insamling av 

data, tolkning av data 

 
Figur 8 (sid.28, kapitel 5.2): Utvecklingsprocess för Agila metoder jämfört med vattenfallsmodellen. 

 
Figur 9 (sid.29 kapitel 5.2): Arbetsuppdelning för utveckling enligt vattenfallsmodellen respektive Agila metoder. 

 
Figur 10 (sid.30, kapitel 5.2): Organisationen som en hierarki med utvecklingsavdelningen markerad 

 
Figur 11 (sid.31, kapitel 5.2): Att utgå ifrån en traditionell utvecklingsenhet i en organisation och endast byta 

arbetsmetoder inom utvecklingsavdelningen är något som med största sannolikhet inte kommer resultera i ett 

lyckat byte. 

 
Figur 12 (sid.33, kapitel 6): W2A-modellen - För att lyckas med ett byte av arbetsmetoder från en traditionell 

vattenfallsmodell till Agila metoder. 
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APPENDIX 
 
 

Grunden för intervjuerna baserades på följande intervjufrågor. Utöver dessa frågor tillkom 

följdfrågor, egna föredrag och förklaringar av bakomliggande teori från de intervjuade, samt 

andra uppkomna ämnen som uppstod under intervjuernas gång. 

 
Intervjufrågor: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Varför  behövdes  förändringen  av  arbetsmetoder,  det  vill  säga  byte  till  Agila 

arbetsmetoder? 

○ Valde ni själva att byta arbetssätt eller kände ni er tvingade på grund av 

exempelvis konkurrenter? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 I vilka steg har själva implementationen eller bytet till Agila arbetsmetoder skett (på 

RA MBB)? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 I generella drag, hur förändras arbetsstrukturen, med roller och arbetsuppgifter på din 

enhet? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Hur  lång  tid  förväntas  en  sådan  här  omfattande  implementation/bytesprocess  av 

arbetsmetod att ta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Hur introducerades ni på (RA MBB) för de nya Agila arbetsmetoderna? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vilka fördelar anser ni tillkommer med nya Agila arbetsmetoderna? 

○ Finns det några nackdelar? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vad finns det för risker och problem med byte av arbetsmetod? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Påverkar bytet av arbetsmetod på din enhet, andra avdelningar och enheter? 

○ Hur då? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Vilka tror du är de kritiska punkterna till att få bytet att bli en succé? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
* Fotnot: RA MBB är berörda enheten på Ericsson som genomgått en bytesprocess av arbetsmetoder 
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Intervju med Intervjuperson A 
 

 Varför behövdes förändringen, det vill säga byte till Agila arbetsmetoder? 

 
Grunden är för att bli effektivare och få högre kvalitet, det strävar vi alltid mot. Vi ville få 

mer “output” och kunna leverera mera. Vi har tittat på olika sätt att genomföra det och då 

har vi kommit fram till att man är mer produktiv när man jobbar iterativt i team och med 

snabba “feedbackloopar”. Ericsson är ju väldigt stort och projekten är således stora, de 

Agila metoderna har framförallt varit ämnade för mindre projekt. Men grunden till bytet är 

att öka kvaliteten och bli effektivare. 

 
○ Valde ni själva eller kände ni er tvingade? 

 
Vi var till viss del tvingade, detta då Ericsson ska vara tekniskt ledande i branschen och det 

vill vi fortsätta att vara, men övriga konkurrenter och företag blir bättre hela tiden. Vi kände 

oss tvingade både beroende av konkurrens- och kostnadsskäl. 

 
 I vilka steg har själva implementationen eller bytet till Agila arbetsmetoder skett 

på RA MBB? 

 
Vi valde att ta ett stort steg på en gång. Ett alternativ är att sätta ihop nya team för en viss 

projektuppgift, utan att ändra organisationen för mycket. Då plockar man ihop ca 8 stycken 

med olika kompetenser så får dem lösa en uppgift. Vi valde att gå hela vägen och bytte 

organisationen, vi förde ihop de inblandade personerna med nya chefer och sen 

permanentade vi olika cross-functional teams. Man kan säga att vi gjorde allt i ett steg, satte 

ihop teamen, bytte organisationen så att den stämde överens enligt teamen och detta gjordes 

dag ett. När detta var utfört jobbade vi på att team-medlemmarna skulle börja bredda sina 

kunskaper. Det är teamet som skall ha kompetensen, därför satte vi ihop olika personer med 

olika grundkunskaper, så att dessa kan hjälpa och lära av varandra. Vi har haft mycket 

utbildning inom just detta och det har tagit en hel del tid då varje team har stort ansvar från 

att de får in “specar” på uppgifter till det att produkten är levererad till kunden. Även om vi 

satt ihop nya team, så hade medlemmarna gamla uppgifter kvar att lösa, det tog säkert ett 

halvår innan alla var loss från sina gamla uppgifter. För att summera processen så gick vi 

“all in” från början. 

 
 I generella drag, hur förändras arbetsstrukturen, med roller och arbetsuppgifter 

på din enhet? 

 
Målet är ju att bredda sin grundkompetens, det finns två olika kompetenser som 
mjukvarudesigner; systemerare eller testare.  Förut hade man endast en roll, det kunde 

exempelvis vara just testare eller systemerare. Nu vill vi att varje team-medlem både ska 

kunna skriva kod samt att de ska klara av att testa systemen.  Förut om man var 
mjukvarudesigner, kunde man kanske bara en del av systemet, nu skall man som designer ha 

kunskap om hela systemet, vilket bidrar till högre krav på de anställda. Man får dock akta sig 

för att bredda de anställdas kunskap för mycket, då riskerar de att tappa en del av sin tidigare 

kompetens. Agilt innebär att man ska kunna allt, men det har vi insett är väldigt svårt att 
uppnå. På Ericsson har vi ett internt nivåsystem, detta sätts beroende på hur duktig man är 

på de olika rollerna. 
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 Hur lång tid förväntas en sådan här omfattande implementation/bytesprocess av 

arbetsmetod att ta? 

 

Ungefär 12-18 månader, med en “produktivitetsdipp” i början som man måste räkna med. Vi 

har försökt att mäta hur mogen man är i våra cross-functional teams i dagsläget. De flesta vet 

vad de klarar av och hur fort de jobbar. Sedan måste man ofta justera team allt eftersom, 

vilket kan vara tidskrävande och är något vi gör än idag. 

 

 Hur introducerades ni på RA MBB för de nya Agila arbetsmetoderna? 

 

Vi började ganska tidigt med egna varianter och snabba “feedbackloopar” i våra tidigare 

arbetssätt, senare blev det mer populärt med Agila metoder. För att kunna lära oss och 

tillämpa detta, har vi haft en del externa föreläsare som har kommit in och föreläst. 

Föreläsare som redan har varit med och tillämpat Agila metoder på andra företag, detta så 

att vi kunde få grundkonceptet. Vi fick även tillsätta personer som enbart jobbade med själva 

implementationen av de nya Agila arbetsmetoderna. 

 

 Vilka fördelar anser ni tillkommer med nya Agila arbetsmetoderna? 

 

En högre effektivitet är det jag och alla chefer ovanför mig förväntar oss och framförallt 

bättre kvalitet. Just kvaliteten är väldigt viktig för oss, mobilsystem ska ju fungera 24 timmar 

om dygnet året runt, så kraven på oss är väldigt höga. Sen tror jag att det är en fördel för 

individen då denna för en större helhetssyn i arbetet och får chansen att testa fler roller 

och lösa olika uppgifter. 

 

 Vad finns det för risker och problem med byte av arbetsmetod? 

 

Den största risken är att implementationen eller bytet inte medför de resultat vi hoppats på, 

men då får man försöka ta några steg tillbaka. Det finns sätt att komma runt risker, 

exempelvis genom korta “feedbackloopar”, mycket uppföljning och utvärdering. Risker finns 

ju även på individnivå, att de anställda inte lyckas ta till sig det nya arbetssättet. Med 

tidigare arbetssätt hade vi mer kontroll och mer chefer. Dessa poster har försvunnit mer 

och mer, detta då mer eget ansvar ges på team-nivå. 

 

 Påverkar bytet av arbetsmetod på din enhet, andra avdelningar och enheter? 

 

Vi är så pass stora att mycket av det vi gör hänger ihop tätt med andra enheter, det har 

således en stor påverkan. Vi förstod att vår enhet inte kan frikoppla oss från andra enheter, 

därför gick vi all in flera enheter samtidigt.  Många andra företag behåller gamla 

organisationen och plockar ihop personer från olika områden, för exempelvis 3 månaders 

långa projektuppgifter. Vill man inte ändra organisationen efter ”cross-functional teams” 

kan man alltid plocka ihop personer med olika kompetenser och sätta dem på ett projekt. 
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 Vilka tror du är de kritiska punkterna till att få bytet att bli en succé? 

 

Eftersom att vi gick “all in” från början var det viktigt att få med sig alla anställda från start . 

Första månaden är väldigt kritisk och att hålla uppe arbetet med de nya arbetsmetoderna 

kontinuerligt. Viktigt är att utvärdera ofta och mycket, man gör oftast inte helt rätt från 

början. Man bör hela tiden sträva efter förbättring och försöka minimera 

“produktionsdippen” som uppstår i början av övergången. 
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Intervju med Intervjuperson B 
 
 

 Varför behövdes förändringen, dvs. byte till Agila arbetsmetoder? 

o Valde ni själva eller kände ni er tvingade? 
 
Jag tror att huvudanledning är att att korta ledtiden. Agila metoder bygger på att man gör 

arbetet mer iterativt, man redovisar fler delresultat och jobbar sig fram på så sätt. Jag tror 

därför att det handlar främst om korta ledtider och att ta fram det som kunden efterfrågar. 
Just telekom rör sig mycket snabbt, exempelvis om en kund säger att de vill ha en produkt, så 

kan det ta oss cirka 1,5 år. Medan tiden går och utvecklingen går framåt kan det bli så att 

kunden vill ha något annat istället. Så visst tror ja att vi kände oss tvingade, även om Agila 

metoder är lite utav en fluga och många kastar sig in i att använda dem utan att egentligen ha 

tänkt igenom vad man vill åstadkomma. 

 
 I vilka steg har själva implementationen eller bytet till Agila arbetsmetoder skett 

på RA MBB? 

 
Jag har tidigare arbetat på en annan produktutvecklingsenhet för 3G, där fokuserade man 

först på arbetssättet och sedan på organisationen.  På den här enheten ändrade vi 

organisationen först och sen implementerade vi arbetssättet. Jag tror att det är nödvändigt att 

organisationen speglar arbetssättet. 

 
 I generella drag, hur förändrades arbetsstrukturen, med roller och 

arbetsuppgifter på din enhet? 

 
När organisationen ändrades för att kunna spegla arbetssättet, krävdes en förändring i 

chefsposter och i organisationsstrukturen.  Flera chefsposter försvann under övergången, 

detta då deras roller inte behövdes längre eftersom att “cross-functional team” fungerar mer 

självständigt. Som sektionschef för “cross-functional team” innebar förändringen att man 

gick från ett mer noggrant uppstyrt ledarskap där du pekar ut och delar ut uppgifter, till att 

istället vara mer närvarande och coacha dina“team”. 

 
 Hur lång tid förväntas en sådan här omfattande implementation/bytesprocess av 

arbetsmetod att ta? 

 
Det går inte riktigt att svara på hur lång tid ett byte tar, det finns ingen riktig siffra, bara 

ungefärliga mått. 18 månader brukar vara någon form av utgångspunkt. “Cross-functional 

team” ska ju vara självförsörjande och arbeta som ett litet eget företag. Visionen är att varje 

liten grupp har ett helhetsansvar för sin del. Det går alltid att förbättra och bli effektivare i 

dessa team, därför är det svårt att sätta en siffra på hur lång tid det kan tänkas ta. Man kan 

alltid förbättra och effektivisera mera. 
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 Hur introducerades ni på RA MBB för de nya Agila arbetsmetoderna? 

 
När jag kom hit till den här enheten hade man ändrat organisationen men ingen hade en 

susning om vad det egentligen handlade om. Så det hölls många kurser och föreläsningar, där 

man introducerade Agila arbetsmetoder. Jag tror att det handlar mycket om eget intresse att 

sätta sig in i och förstå vad vi vill åstadkomma. Alla anställda har fått en introduktionskurs 

och en två-dagars “scrum master”-utbildning och nu pågår även ett lean-program. Företaget 

satsar mycket på att utbilda sina anställda, men det ligger mycket i att man förstår varför vi 

ska jobba enligt de här riktlinjerna. 

 
 Vilka fördelar anser ni tillkommer med nya Agila arbetsmetoderna? 

 
Visionen var och är forfarande att få bättre kvalitet och att kunna leverera snabbare till 

kunden. Kortare tid till leveranser av delresultat, minimerar risken för att stora ändringar 

kan behöva göras. Jag som sektionschef får en väldigt bra överblick, har lätt att involvera 

mig och styra mina två “cross-functional team”. 

 
 Vad finns det för risker och problem med byte av arbetsmetod? 

 
Jag tror att det finns två problem, dels är det att introducera folk. En team-sammansättning 

hos oss är en systemingenjör, två testare och fyra designers. Om exempelvis systemingenjören 

slutar och man vill återanställa en ny är det svårt att utbilda inom själva teamet. Varje 

område blir smalare, vilket innebär att kompetensen blir väldigt utspridd. Så ibland känner 

man att det vore bra att ha olika discipliner istället. Att uppnå hög kvalitet handlar mycket om 

att man får felrapporter från fältet. Om man ska nå ut med en “mjukvaru-feature” snabbt så 

har vi först en idé som blir en “förförstudie”, vilket övergår till en förstudie och tillslut ett 

koncept som vi redovisar för kunden. Det resulterar i mycket långa cykler, därför är det svårt 

att säga om Agila metoder är helt rätt. Men det finns indikationer som tyder på att det 

fungerar bra. 

 
 Påverkar bytet av arbetsmetod på din enhet, andra avdelningar och enheter? 

o Hur då? 
 
Eftersom att företaget är så stort hänger mycket av det vi gör ihop med andra enheter, det har 

således en stor påverkan. Jag har upplevt att kommunikationen mellan olika cheferna för 

enheter och sektioner ibland fungerar mindre bra nu i implementationen av de nya 

arbetssätten. 

 
 Vilka tror du är de kritiska punkterna till att få bytet att bli en succé? 

 
Jag anser att den viktigaste orsaken till att lyckas är att sälja konceptet för arbetssättet 

internt, att nå ut med kunskapen till alla anställda. Ju fler anställda som förstår syftet och 

målen med det nya arbetssättet desto smidigare sker själva övergången. Mycket handlar om 

att de anställda sprider kunskap mellan varandra för att kunskapen på så vis kunna nå ut till 

så många som möjligt. Det kommer att bli en viss “produktionsdipp” i början och det måste 

man ha i beräkningarna. 
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Intervju med Intervjuperson C 
 

 
 

 Varför  tror  du  förändringen  att  gå  från  traditionella  till  Agila  metoder 

behövdes? 

 
Ytterst beror det på våra kunder som har krav på oss eller förväntningar på hur snabbt saker 

ska gå. Vi hade väldigt långa ledtider så det behövdes en förändring, men ytterst så är det 

kunden som styr det hela. 

 
 I vilka steg har införandet av förändringen gått till? 

 
Vi började med att köra ett pilotprojekt om man ser till hela enheten, ett enstaka XFT. Första 

fokus hamnade på de ”tvärfunktionella” teamen, där man har ”system-design-test” i ett och 

samma team. Vi har två stora releaser per år, så vid nästa release hade vi 12 ”cross- 

functional” team. Man får med fler människor på det sättet och får fler människor att förstå 

koncepten. Sedan har vi tidigare kört Agilt inom vissa designenheter i några år, men det nya 

är de ”tvärfunktionella” teamen.  När vi sedan kom till beslutet att köra 100 % behövdes det 

ju en organisationsförändring.  12 team går att plocka ihop i olika organisationer och sätta 

ihop i projekt, men när man kommer till en viss gräns måste det till en 

organisationsförändring. 

 
 Vad var det som förändrades då? 

 
I början när vi tog steget till att köra 100 % så ville man få människor att känna sig 

involverade och själva testa.  Det går inte att planera allting i förväg och planera alla 

processer innan, men det är klart att vi behövde sätta vissa riktlinjer - inom vilka ramar saker 

skulle ske utifrån gamla processer. Man behöver informera om att nu ska processer se ut 

såhär, ge lite grundförutsättningar och det är såhär vi tänker jobba Agilt. Sedan tolkas detta 

olika, men det går aldrig att lämna saker helt öppet. 

 
Vi lärde oss en del av Ericsson i Finland som satt och planerade allt det här i 2 år. Strunta i 

att planera för detaljerat för när man väl börjar så kommer alla frågor ändå. Man måste helt 

enkelt börja testa. Den filosofin är nog bra hos alla förändringsledare, att man inte har 

någon aning om vad man ger sig in på, utan att vi måste prova på istället. 

 
 Men ni förändrade hela strukturen när ni väl bestämde er för att byta? 

 
För ett år sedan satte sig den första organisationsförändringen, att vi då ska köra 100 % med 

”cross-functional” team (XFT) och få dessa på plats. Nästa steg nu är att titta mer på hela 

flöden. Men allra först gäller det att få teamen att bryta ned uppgifter. Har man 100 team och 
dessa inte kan se till helheten är det inte speciellt bra. Det lilla skulle man kunna säga är det 

Agila, sen kommer lean-biten när man kommer upp på organisationsnivå. Det är väl nästa 

steg. De kompletterar ju varandra, fast går man upp ett steg och ser där så får man se till att 
få hela ”feature-flödet” att fungera. 
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 Hade det gått att få igenom en förändring utan att gå ”all in”, med tanke på 

Ericsson storlek? 

o Går det att successivt förändra organisationen? 
 
Det var lite så vi gjorde i början med de 12 teamen. Men helt ärligt kallades de inte teams, 

utan det var mest för att vi skulle lära oss. Folk jobbade inte som man sade att man skulle, 

men vi gjorde så gott vi kunde. Vissa team var 20 personer och arbetsfördelningen var ojämn 

inom teamet. 

 
 Hur länge lät ni då dessa 12 team testa att jobba Agilt? 

 
Det var en release, vilket i tid motsvarar ungefär ett halvår till ett år. Vilket var samma längd 

som det första teamet arbetade. 

 
 Vad drog man för slutsatser av dessa perioder? 

 
Det handlar ju om att människor ska lära sig. Men utifrån det var det ett team av 100 som 

hade lärt sig lite. 

 
Om du ska få team som är ”fasta” behövs nog en ”all in”-förändring om det är ett stort 

företag.  Vi gör ju om teamen ändå någon gång per år eller per halvår. Det förändras 

ständigt beroende på nedskärningar, nya deluppgifter på grund av förändringar som gör att 

gruppkonstellationerna måste göras om i alla fall, yttre faktorer som inte bara beror på 

förändringen. Men på något sätt vill man inte förändra för mycket heller, då förstör man det 

kontinuerliga lärandet och effektiviteten hos teamen som man försöker eftersträva. 

 
 Man behöver ju även kunna axla flera roller inom ett team, hur har ni hanterat 

det? 

 
Det är som ”T-shaped skills”– modellen. Ericsson har ju alltid varit duktiga på djupet, man 

kan någonting riktigt bra, folk som varit väldigt duktig på design till exempel, eller till och 

med inom ett delområde inom design. På andra sidan har vi bredden då man kan lite om allt. 

Det som missförstås i förändringen är att alla ska kunna allt. Det gäller ju att hitta en balans 

och första året nu har mycket handlat om just att få folk att man ska bredda sig. Specialiserar 

man sig för mycket är det ju lätt att fastna också, och folk kan bli frustrerade, det vill man ju 

inte heller. Men det som är positivt nu, enligt min åsikt, är att vi nu kan få ett system där det 

uppmuntras att vara bred och inte bara specialiserad. 

 
 Drog ni nytta i organisationen av hur ni tillämpade förändring ur de 12 teamen 

när ni sedan skulle göra hela förändringen? 

 
I förändringsarbetet är det bra att använda sig av dessa. I pilotprojektet hade vi en person 

som gick från att tycka att hela grejen var strunt till att tycka att det var hur bra som helst. Så 

han åkte runt och berättade om detta med powerpoint-visningar och det är ju så det sprider 

sig genom att använda sig av en ”success-story”. Väl i de 12 teamen var det mycket som inte 

fungerade som det skulle, men många förstod ändå hur det var tänkt att fungera vilket ändå 

var huvudpoängen. 
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 När påbörjades processen för att driva igenom förändringsarbetet? 

 
Jag kom in i bilden när vi skulle sätta ihop de 12 teamen. I första pilotprojektet var jag med i 

utkanten. 

 
När hela organisationsförändringen kom så blir det ju större, när alla ska in i det blir det en 

helt annan sak. Att lära sig och tillämpa de Agila principerna med litet och smått handlar om 

att göra bra nedbrytningar. Det gör vi fortfarande inte tillräckligt bra, utan det är jättesvårt. 

Hur man gör en bra ”user storie” som kan bli färdig är något som vi fortfarande lär oss. Det 

fungerar inte att ha samma nedbrytningar som vi hade förr i tiden. Nu är det kortare 

iterationer. 

 
Det finns vissa som tycker att allt handlar om processerna, vilket egentligen är helt fel. Att 

processifiera hur man ska göra alla ”checkpunkter”, när och hur saker ska göras. När vi gick 

in i organisationsförändringen slår det ju på alla de processerna – att kunna releasa oftare, 

det påverkar på många sätt, om inte allt. Alla administrativa system påverkas. Det tar tid och 

det är vi fotfarande inte klara med. Helt klar blir man inte, det är en ständig förändring. Men 

det är ju positivt på ett sätt att det då finns jobb. Det är en bit själva processförändringen, den 

andra är ”mindset”-biten. 

 
 Vad skulle du säga är den viktigaste punkten för att få bytet att fungera? 

 
Det är att lyckas sälja konceptet internt och få folk att tro på det hela annars går det aldrig. 

Alla måste även ta sig igenom det lilla nålsögat för att lära och förstå. Den stora majoriteten 

måste förstå vad vi gör om man inte får med precis alla, för då går det alltid att hantera 

specialfall senare. 

 
 Hur informerades personalen om att bytet skulle ske? 

 
Det var utbildningar med föreläsningar när det skulle ut på bred front. Det finns vissa roller 

där det är vikigare att kunna mer eller att vara ”bäst” för att ta sig framåt. Ta ”scrum- 

master”-rollen till exempel, där måste du kanske läsa på lite mer eftersom det är ditt jobb och 

arbetsuppgift att driva det, eller som linjechef är det ditt jobb att coacha. Men att alla går en 

grundkurs är viktigt. 

 
 Var sker den största förändringen i arbetsuppgifter och roller för ett sådan här 

byte? 

 
Det måste vara på de olika ledarrollerna. Agila coacher var också ”A och O” för att driva en 

förändring. Du måste ha folk som kan, men det är inte just de som ska göra jobbet. Vi hade in 

lite olika konsulter som bara jobbar med att driva igenom förändringar på heltid. Det skulle 

jag säga som ett starkt tips; driv inte en förändring utan en coach. Om du inte kan, ta hjälp. 

Men i biten att ta hjälp har vi varit väldigt hårda med att i framtiden ska det vara linjechefens 

roll att coacha sina team. Det betyder inte att de behöver kunna det idag, men det betyder att 

de behöver lära sig. Så vi kan inte ha coacher som en fast roll i organisationen, det tar man 

in under förändring och när man behöver. Sedan har vi i organisationen byggt upp ett eget 

”coach-nätverk”. Där är bland annat jag med och vi har haft ett utbildningsprogram för 

coacher. Där har vi folk som jobbar heltid bara med det, fast internt då, som har fått hjälp via 

konsulter. 
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Det här med ledarskap; en del är Agilt, jag skulle säga att det är en ledarskapsförändring. Att 

gå från ”commanding control” där du pekar ut och delar ut uppgifter, till att coacha team 

och vara mer av ett stöd. Ericsson-sättet är annars att utifrån en lista med uppgifter säga att 

”du gör det och den gör det” (”delegate and follow up”), det är det som våra ledare har lärt 

sig som man måste försöka anpassa. Den biten är jätteviktig i deras arbete. 

 
 Är det fler stora förändringar förutom på just ledarrollerna? 

 
Ledarna måste förändra sig i hur de delegerar uppgifter. Jag ser också att det är svårt för 

individer som kanske har jobbat i 20 år på ett visst sätt. Det handlar också om att individer 

ska växa och ta större ansvar, vilket inte är helt själklart. Nu är det ingen som säger till en 

viss person vad den personen ska göra, utan det ska ske i teamet och de ska hjälpa varandra. 

Det är mycket mer eget ansvar, vilket är svårt även det att hantera. 

 
 Hur gick ni tillväga från start med förändringen? 

 
Beslutet togs ju högt upp och puttas sedan ned. Ser man till organisationen var det mycket i 

början som gick via ”core-teamet” som drev själva förändringen. De definierar ”team-setup” 

och processramverk så att man har lite grund att stå på, bestämmer att såhär ska det fungera, 

såhär ska vi jobba Agilt. Detta trummades ut och vi hade föreläsningar med alla anställda. I 

början sitter alla och undrar hur det ska fungera och ber efter förklaringar i vad de ska göra 

och hur processerna skulle fungera. Då förklarade vi att sett till ramverket får du hitta 

lösningar själv. Det är ju där det är svårt. Även chefer kom i panik och undrade vad de skulle 

göra, men sedan formas team och man kommer på vad man ska göra. Att våga stå där i 

stormen när alla skriker att det aldrig kommer gå är det bara att låta folk lugna ner sig så 

kommer de komma på det själva. 

 
”Success” är nog att inte styra för mycket. Alla team ska tillexempel inte köra SCRUM, de är 

inget mål, utan beroende på vad som ska göras får arbetssätt anpassas utefter det. Effektivitet 

styrs mycket efter behov. Att låta folk välja metod själv och ha respekt till vad det är man 

frågar efter. Släppa tyglarna men ändå ha kontroll är nog en nyckelfaktor, fritt ansvar under 

kontrollerade former. 

 
* Fotnot: ”XFT” är tvärfunktionella team (Cross-Functional Team) som arbetar i grupp och 

har skild funktionell expertis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


