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Abstract 
 

Title: Communication in the construction planning with agile 

methods 

Author:   Chatrine Gustavsson, Madeleine Sjödahl 

Supervisors: Radhlinah Aulin, Docent, Construction Science, Division 

of Construction Management, Lund University 

Examiner: Anne Landin, Professor, Construction Science, Division of 

Construction Management, Lund University 

Problem:  

 How does the traditional project management method 

differ from the agile project management? 

 How is the communication during the early stages of 

construction projects? 

 What lessons can be learned from other industries 

regarding communication and how they can be 

implemented in the construction planning?  

 What rules of thumbs from agile project management 

can be applied to enhance the communication during 

the planning stage? 

 

Purpose: The purpose of this master thesis is to illustrate methods 

that can be implemented within the design phase in 

construction projects to improve communication. The 

study also examine a comparisons between the 

construction industry and other industries to highlights 

important elements that could improve the communication 

within a project. Additionally the aim of the study is also 

to suggest guidelines which can be applied daily in the 

project manager’s work in the design phase to improve 

communication. 

Method: The master thesis has been conducted in collaboration with 

a case company where two case studies have been 

performed to collect empirical data. Furthermore, five 

persons participated in the case study interviews with 

additionally five respondents from de reference group. The 

empirical data were thereafter analysed with the literature 

study as support, so conclusions could be drawn. As a 

result, recommendations were submitted to the company. 
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To achieve high quality of the study, reflections have been 

made regarding the study’s reliability and validity. 

 

Conclusion: The study showed that there are differences between the 

agile project management methods and the traditional 

method. Traditional project management method clearly 

defined and fix the scope of the project at early stage 

whereas agile project management methods presents 

results iteratively to reach the project’s total scope. As a 

result, traditional methods thus prepares a detailed plan 

early which means that the opportunity to work flexibly 

decreases compared to the agile methods. 

In construction projects there are several different ways of 

communication, partly through formal meetings but also 

more spontaneous and informal meetings. The study 

indicates that there are faults regarding communications in 

the construction design phase, as evidenced when it easily 

arise misconceptions when the only communication is by 

e-mail or when the project planners did not attending the 

meetings. The agile methods aim for collocated project 

groups allowing direct and verbal communication is 

possible in a simply and clear manner. Collocation of 

project planners is difficult when many of the project 

planners work with multiple project at the same time.  

It is clear that lessons regarding communication can be 

learned from the manufacturing industry and the IT 

industry where agile approach have gained a greater 

foothold. The project planners should collocate to achieve 

greater project results. Short and daily progress meetings 

should be held to visualize the workflow to create greater 

understanding of the project.  Increased focus on 

delivering value to the customer can be achieved by using 

agile tools. 

 

Based on collected empirical data a guideline has been 

developed based on the results from the study and theory 

from literature reviews on how influence from the agile 

concept can be applied on a daily basis in construction 

planning. 

 

The tasks should be prioritized and detailed project 

activities should be visualized for all planners. Shorter 

reconciliation meetings should be held continuously to 
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avoid misunderstandings and minimize risk. Project 

participants should see the benefits of visual tools instead 

of the extra effort that is often experienced during the 

learning phase. It is essential to impose a tight planning 

group with great fellowship and good contact with other 

stakeholders.  

Nevertheless, the study shows that these guidelines should 

be adapted based on each project’s requirements. 

Keywords:  Traditional project management, agile project 

management, communication, kanban, scrum, construction 

projects, construction planning 
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Sammanfattning 
 

Titel: Kommunikation i byggprocessens projekteringsskede med 

agila metoder  

Författare:   Chatrine Gustavsson, Madeleine Sjödahl 

Handledare:  Radhlinah Aulin, Docent, Institutionen för 

Byggvetenskaper, Avdelningen för byggproduktion, Lunds 

Tekniska Högskola  

Examinator:  Anne Landin, Professor, Institutionen för 

Byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion, 

Lunds Tekniska Högskola 

Problemställning:  

 Vilka skillnader finns mellan den traditionella 

projektledningsmetoden och den agila 

projektledningsmetoden? 

 Hur ser kommunikationen i dagens byggprojekt ut i 

projekteringsskedet?  

 Vilka lärdomar kan dras från andra branscher gällande 

kommunikation och hur kan de implementeras i 

byggprojekteringen? 

 Finns det några enkla tumregler från agila 

projektledningsmetoder som kan tillämpas dagligen i 

projekteringen för att underlätta kommunikationen?  

 

 

Syfte: Syftet med examensarbetet är att belysa metoder som kan 

effektivisera och förbättra kommunikationen inom 

byggprojekt i det tidiga projekteringsskedet.  Studien avser 

också en jämförelse mellan två olika typer av 

verksamheter samt byggbranschen för att komma fram till 

konkreta faktorer som effektiviserar kommunikationen 

inom ett projekt. Målet med examensarbetet är dessutom 

att fram enkla tumregler som kan implementeras och 

tillämpas i projektledarens dagliga arbete. 
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Metod: Examensarbetet har genomförts i samarbete med ett 

fallföretag där två fallstudier gjorts för att samla in 

verklighetsrelaterad data. Vidare har kvalitativa intervjuer 

hållits med fem personer som ingått i fallstudierna samt 

ytterligare fem respondenter. Intervjuerna har varit av 

semistrukturerad karaktär för att få en vid nyansering av 

respondenternas åsikter. Insamlad empirisk data 

analyserades därefter med hänsyn till insamlad teori ifrån 

genomförd litteraturstudie. Vidare har även slutsatser 

dragits och rekommendationer lämnats till fallföretaget. 

För att studien skall uppnå hög kvalité har även 

reflektioner gjorts gällande metodens reliabilitet samt 

validitet. 

Slutsats: Av studien framgick att det finns skillnader mellan den 

agila projektledningsmetodiken och den mer traditionella. 

Traditionella projektmetoder har redan från start en fix och 

tydlig uppfattning av hur projektets slutresultat skall bli, 

medan de agila projektmetoderna arbetar fram det tänkta 

resultatet successivt genom iterationer. Till följd av det så 

upprättas i traditionella projekt en detaljerad plan redan 

tidigt, vilket innebär att möjligheten för att arbeta flexibelt 

minskar.  

I dagens byggprojekt finns flera olika kommunikations-

vägar, dels formella via möten men även mer spontana och 

informella möten. Studien indikerar att det finns brister 

gällande kommunikationen i dagens byggprojektering, 

vilket framgår då det lätt uppstår missuppfattningar då 

enbart mejlkontakt sker eller då projektörer inte närvarar 

på möten. De agila metoderna strävar efter en 

samlokaliserad projektgrupp då direkt och muntlig 

kommunikation kan hållas på ett enkelt och tydligt sätt. 

Samlokalisering av en byggprojekteringsgrupp är svårt då 

många projektörer ofta arbetar med flera projekt parallellt.  

Det kan konstateras att lärdomar gällande kommunikation 

kan dras ifrån tillverkningsindustrin och IT-branschen där 

det agila arbetssättet fått ett större fäste. För att uppnå ett 

bättre projektresultat bör projektgruppen samlokaliseras. 

Korta dagliga avstämningsmöten bör hållas där 
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arbetsflödet visualiseras för att skapa ökad förståelse för 

projektet. Genom att använda agila verktyg skapas större 

fokus på att leverera värdeskapande aktiviteter till 

slutkunden.  

Utifrån studiens insamlade empiri och teori har några 

tumregler tagits fram ifrån det agila konceptet som kan 

tillämpas på en daglig basis i byggprojekteringen. 

Arbetsuppgifterna bör prioriteras och projektets ingående 

aktiviteter bör visualiseras för samtliga projektörer. 

Kortare avstämningsmöten bör hållas kontinuerligt för att 

undvika missförstånd och hinder. Projektets aktörer bör se 

nyttan med visuella verktyg istället för den extra belastning 

som ofta upplevs vid inlärningsstadiet. Sträva efter en 

sammansvetsad projekteringsgrupp med god kontakt med 

övriga intressenter.  

Av studien framgår dock att dessa tumregler bör anpassas 

utifrån respektive projekts förutsättningar.  

 

Nyckelord:  Traditionell projektledning, agil projektledning, 

kommunikation, kanban, scrum, byggprojekt, 

byggprojektering.  
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Förord 
 

Examensarbetet utgör den avslutande delen av vår civilingenjörsutbildning inom Väg-

och vattenbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har genomförts 

under våren 2016 och omfattar 30 högskolepoäng. 

Examensarbetet har genomförts i samarbete med ett svenskt konsultföretag där två 

fallstudier bedrivits. Vi vill tacka våra handledare och kollegor på företaget för stort 

engagemang och all uppmuntran och hjälp vi fått längs vägen. Dessutom vill vi tacka 

samtliga respondenter som ställt upp med värdefull kunskap och information.  

Stort tack till vår handledare, Radhlinah Aulin, Docent vid Lunds Tekniska Högskola, 

som under våren stöttat oss i vårt arbete.  

Vi vill slutligen tacka varandra, våra vänner och familjer för all stöttning och närvaro 

under vårens arbete. Dessutom vill vi tacka våra gamla men även nyfunna vänner för att 

ha bidragit till vår fantastiskt roliga studietid i Lund! 

 

 

 

 

Lund den 19 maj 2016 

Chatrine Gustavsson 

Madeleine Sjödahl 
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1 

Figur 1: Samband mellan hur möjligheten att påverka ett projekt förändras med tiden och hur 

kostnaderna förändras (Gould & Joyce, 2013). 

1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till varför studien genomförs, dess 

problemformulering samt syftet och målsättningen med studien. Vidare presenteras även 

de avgränsningar som gjorts och rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är en bransch som på många sätt skiljer sig ifrån andra. Nästan alla 

byggnader som uppförs eller infrastruktursatsningar som görs sker i projektform med 

olika förutsättningar för varje projekt (Hansson m.fl., 2015). Ett projekt brukar vanligen 

delas upp i olika faser, förstudie, planering och genomförande (Jansson & Ljung, 2004). 

I början av ett byggprojekt, det vill säga i projekteringsfasen (planeringsfasen), är 

möjligheten att påverka utformningen och projektets slutresultat som störst och 

kostnaderna för eventuella förändringar är som lägst, vilket visas i figur 1 (Hansson 

m.fl, 2015). Figuren visar även att möjligheten att påverka projektets slutresultat är 

betydligt mindre i ett senare skede och det kostar också betydligt mer att genomföra en 

förändring (Gould & Joyce, 2013). Därför är det viktigt att projekteringsunderlaget blir 

rätt redan från början i de tidiga skedena för att ett projekt skall nå uppsatta projektmål 

och uppfylla beställarens förväntningar (Hansson m.fl, 2015). En av de viktiga 

framgångsfaktorerna i byggprojekt är kommunikation (Karlsson, 2007) och Carlsson 

(2006) menar att kommunikation är essentiell för att byggprojekt skall kunna utvecklas, 

fortgå och färdigställas på ett effektivt sätt. 
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Dåligt fungerande kommunikation inom projekteringsfasen beror till stor del på otydliga 

underlag samt att aktörerna tilldelats olika information (Hellqvist, 2014). Detta har lett 

till bristfälliga projekteringsunderlag, vilket i sin tur gett upphov till byggfel under 

produktionsfasen (genomförandefasen). Det är då kostnader som är relaterade till dessa 

byggfel som kan besparas med hjälp av förbättrad kommunikation (Svensk Byggtjänst, 

2009), men även kostnader i projekteringsskedet till följd av förändringsarbete 

(Carlsson, 2006). Carlsson (2006) menar att så mycket som 61 % av de fel som 

uppdagas i produktionsfasen kan hänföras till kommunikationsbrister i 

projekteringsfasen. 

VD:n på Svensk Byggtjänst, Erik Hellqvist, påpekade under branschträffen ”Mot en 

lönsammare byggprocess” 2009 att ett byggprojekt kan sänka sina kostnader med hela 

13 % om kommunikationen inom projektet förbättras (Svensk Byggtjänst, 2009). Denna 

siffra baserades på en genomförd undersökning där 240 ledare inom byggbranschen fick 

besvara frågor gällande kommunikation i byggprojekt och vilka besparingar som kan 

göras till följd av en förbättring på området. 

Karrbom Gustavsson (2011) menar att problemlösning är detsamma som 

kommunikation och målar också upp en positiv bild av byggsektorn i den publicerade 

rapporten Byggsektorns förmågor där bland annat Citytunneln i Malmö benämns som ett 

lyckat projekt som genomförts. Citytunneln anses lyckat eftersom det blev billigare än 

beräknat och färdigställdes även före utsatt tid. Valet av byggteknik tillsammans med 

samverkan mellan beställare och entreprenör är två av de faktorer som bidrog till att 

projektet blev så lyckat som det blev (Karrbom Gustavsson, 2011). När det gäller 

samverkan så berättar Edgren (2014), kommunikatör på Malmö Stad, att ett 

informationssamarbete mellan projektets inblandade aktörer och intressenter upprättades 

för att skapa god kommunikation. Edgren (2014) belyser vikten av fungerade 

kommunikation med intressenter och ger då exempel på hur Citytunnelns intressenter 

informerades via både projektets egna kommunikationskanaler, men också med hjälp av 

media. Genom att sprida information kring projektet så kunde också intressenterna 

uppnå en acceptans för projektet och en sådan inställning till projektet som bidrog till 

bästa möjliga villkor, dels ekonomiskt men även tekniskt. 

Idag utförs byggprojekt i princip alltid utifrån den så kallade ”traditionella metoden”, 

den så kallade vattenfallsmetoden. Denna metod kännetecknas ofta av en hierarkisk 

organisation och att projektet delas upp i tre olika faser, förstudie, planeringsfas och 

genomförandefas (Gustavsson, 2013). Varje fas skall vara avslutad innan nästa kan 

påbörjas och alla viktiga beslut och krav skall fastställas i de tidiga faserna (Gustavsson, 

2013). Detta innebär att det traditionella arbetssättet ofta ser negativt på förändringar 

och inte är särskilt flexibelt mot tillkommande och förändrade krav (Grange, 2004). En 
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annan faktor som ofta leder till mindre lyckade projekt är det bristfälliga samarbetet 

mellan aktörer inom byggbranschen som den traditionella metoden ofta präglas av 

(Grange, 2004).  

Den traditionella metoden har de senaste åren blivit i ifrågasatt på flera olika håll 

(Larman & Basili, 2003). Inom IT-branschen har den traditionella projektmetoden på 

många håll ersatts av nya metoder, så kallade agila metoder (Gustavsson, 2013). Inom 

de agila metoderna ligger fokus på flexibilitet och kommunikation vilket lett till 

framgång inom många projekt (Gustavsson, 2013). Under de senaste åren har de agila 

metoderna fått fäste inom allt fler branscher men fortfarande saknas det mycket 

forskning inom området (Dingsøyr m.fl., 2012). Författarna har under examensarbetets 

arbetsprocess konstaterat att det råder bristfällig forskning om hur byggbranschen och 

dess komplexa projekt ställer sig till de agila metoderna. Grange (2004) skriver att det 

råder en kris inom byggbranschen, för dess aktörer och att den bristfälliga flexibiliteten 

som förekommer i dagens byggprojekt. Kan de agila metoderna vara lösningen för att 

effektivisera dagens byggprojekt?  

Med anledning av ovanstående tankar kring kommunikation och effektivisering av 

byggprojekt så skall detta examensarbete undersöka hur kommunikation inom 

byggbranschens projekteringsfas kan förbättras. Teorier kring agil projektledning, vilket 

tillämpas inom IT-branschen bland annat, skall studeras för att se huruvida det 

angreppssättet kan tillämpas även inom byggindustrins projektformer. 

1.2 Problemformulering 
Utifrån ovanstående resonemang har följande problemställning formulerats: 

 

 Vilka skillnader finns mellan den traditionella projektledningsmetoden och den 

agila projektledningsmetoden? 

 Hur ser kommunikationen i dagens byggprojekt ut i projekteringsskedet?  

 Vilka lärdomar kan dras från andra branscher gällande kommunikation och hur 

kan de implementeras i byggprojekteringen? 

 Finns det några enkla tumregler från agila projektledningsmetoder som kan 

tillämpas dagligen i projekteringen för att underlätta kommunikationen?  
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1.3 Syfte och målsättning 
Syftet med examensarbetet är att belysa metoder som kan effektivisera och förbättra 

kommunikationen inom byggprojekt i det tidiga projekteringsskedet. Detta genom att 

undersöka hur projektledning i praktiken fungerar idag och jämföra med etablerade 

teorier gällande projektledning och kommunikation. En jämförelse med andra typer av 

verksamheter skall också göras för att komma fram till konkreta faktorer som kan 

effektivisera kommunikationen i ett projekt. Målet med examensarbetet är dessutom att 

presentera enkla tumregler som kan implementeras och tillämpas i projektledarens 

dagliga arbete. 

1.4 Avgränsningar 
Ett byggprojekt består av många olika delmoment och att täcka in hela byggprocessen i  

examensarbetet är omöjligt. Eftersom det är under projekteringsfasen som flertalet 

beslut fattas rörande ett byggprojekts utformning och det är då många människor med 

olika kompetens är inblandade görs bedömningen att det är i detta skede som en 

förbättrad kommunikation kan leda till en effektivare byggprocess. Därför avgränsas 

examensarbetet endast till projekteringsfasen, dock kommer en kortare presentation av 

byggprocessen att göras för att läsare som inte känner till branschen skall få förståelse 

och bli mer insatta. 

Utifrån den bakgrundsbeskrivning som gjorts kommer examensarbetet att inrikta sig på 

projektledningsmetodik och därmed hur olika typer av projektledning kan påverka 

kommunikationsframgångar i ett byggprojekt. När det gäller jämförelsen mellan olika 

metoder så avses byggprojekts projektledningsmetodik och projekt i branscher som 

implementerat agila metoder. En vidare avgränsning görs då det endast är den 

traditionella vattenfallsmetoden samt de agila metoderna scrum och kanban som 

studeras.  

Ytterligare en begränsning av examensarbetet är att konkreta kostnader inte studeras 

samt att de fallstudier som görs är kopplade till det konsultföretag författarna haft ett 

samarbete med.  

I byggprojekt finns också flera olika organisationsstrukturer, både sett till 

projekteringsskedet men även i produktionsskedet. Organisationsstrukturen beror till 

stor del på beställaren av ett byggprojekt. Med tanke på detta avgränsas examensarbetet 

till att endast ta upp en konsultorganisation av typen Generalkonsult med anledning om 

att det är en vanligt förekommande organisationsstruktur på det aktuella fallföretaget.  



 

 

     1 
 

5 

1.5 Målgrupp 
Målgruppen för examensarbetet är företag som arbetar med projektledning, främst inom 

byggbranschen, men även andra branscher som har intresse av att utveckla 

projektledningsmetoder. Examensarbetet riktar sig även till studenter och till personer 

verksamma inom institutionen för byggproduktion vid Lunds Tekniska Högskola.  

1.6 Disposition 
 

Kapitel 1   Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till varför studien 

genomförs, dess problemformulering samt syftet och målsättningen med 

studien. Vidare presenteras även de avgränsningar som gjorts och 

rapportens disposition.  

 

Kapitel 2  Metod 

Syftet med detta kapitel är att presentera studiens forskningsprocess och 

de metoder som använts för att kunna besvara den uppsatta 

frågeställningen. Vidare presenteras en motivering till varför metoderna 

valts samt en förklaring av vad metoderna innebär. En kort introduktion 

ges även till de intervjuer som genomförts och de fallstudier som gjorts, 

vilka ligger till grund för examensarbetets empiri. Som avslut beaktas 

examensarbetets trovärdighet gällande dess validitet och reliabilitet.  

 

Kapitel 3  Teori  

Detta kapitel presenterar relevant teori som inhämtats under den 

genomgående litteraturstudien. Områden som presenteras är bland annat 

de roller som förekommer i agil och traditionell projektledning, hur det 

kommuniceras och vilka för- respektive nackdelar som finns med de olika 

metoderna. Syftet med teoriavsnittet är att skapa förståelse kring de olika 

angreppssätt som finns när det kommer till hur ett projekt kan 

genomdrivas samt hur arbetet sker i byggbranschens projekteringsskede.  
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Kapitel 4  Empiri och analys 

I detta kapitel redovisas den empiri som studien bygger på. Resultatet har 

analyserats med hjälp av insamlad teoretiska fakta ifrån genomförd 

litteraturstudie. För en mer utförlig sammanställning av de intervjuer 

som gjorts hänvisas till bilaga 3.  

 

Kapitel 5  Slutsats och rekommendationer  

Detta kapitel avser att presentera slutsatser som dragits utifrån studiens 

resultat och den analys som gjorts. En rekommendation lämnas även till 

fallföretaget då det varit efterfrågat och en del av studiens målsättning. 

 

Kapitel 6 Referenser 

 I detta kapitel redovisas den litteratur som använts i examensarbetet.  

 

Bilagor  Bilaga 1 

I bilaga 1 presenteras en sammanställning av respektive respondents 

intervjudatum och tidpunkt för genomförandet av intervjun 

 Bilaga 2 

I bilaga 2 presenteras de intervjumanualer som ligger till grund för de 

semistrukturerade intervjuer som genomförts för examensarbetet. Se 

bilaga 3 för rådata som sammanställts utifrån intervjuerna med 

respondentgrupp A till E. 

 

 Bilaga 3 

I bilaga 3 presenteras en utförlig sammanställning av resultatet, i form 

av rådata ifrån transkriberingarna som gjorts ifrån samtliga intervjuer 

som genomförts för examensarbetet. En kortare sammanställning 

presenteras i rapporten under kapitel 4 – Empiri och analys. 
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2. Metod 
Syftet med detta kapitel är att presentera studiens forskningsprocess och de metoder 

som använts för att kunna besvara den uppsatta frågeställningen. Vidare presenteras en 

motivering till varför metoderna valts samt en förklaring av vad metoderna innebär. En 

kort introduktion ges även till de intervjuer som genomförts och de fallstudier som 

gjorts, vilka ligger till grund för examensarbetets empiri. Som avslut beaktas 

examensarbetets trovärdighet gällande dess validitet och reliabilitet.  

2.1 Forskningsprocessen 
I figur 2 visas en översikt av hur forskningsprocessen för examensarbetet gått tillväga. 

Studien inleddes med att ett problemområde identifierades för att därefter kunna 

utforma en problemformulering. Målet med studien har varit att kunna besvara den 

frågeställning som upprättats. I samband med att arbetet startade valdes forskningsmetod 

för att kunna genomföra en korrekt vetenskaplig studie. En litteraturstudie har 

genomförts kontinuerligt under forskningsprocessen för att samla ytterligare kunskap 

kring hur projekt inom byggbranschen bedrivs, vad huvudtankarna med agila metoder är 

och hur kommunikation i ett projekt kan påverka dess slutresultat. Litteraturstudien har 

legat till grund för att kunna formulera den intervjumanual som använts i samband med 

att de kvalitativa intervjuerna genomförts. Vidare har även två fallstudier genomförts 

löpande under forskningsprocessen. I den ena fallstudien har de agila metoderna använts 

som planeringsverktyg inom en sektion på det aktuella fallföretaget och i den andra 

fallstudien har ett aktuellt projekt som genomförts med hjälp av agila metoder studerats. 

För den första fallstudien har sektionens anställda fått prova på att planera sin 

verksamhet genom agila metoder och därefter fått lämna åsikter och tankar. I den andra 

fallstudien har projektets medlemmar efter genomförandet av projektet utvärderat 

metoden och lämnat sina åsikter kring denna. Agila metoder har tidigare inte tillämpats 

på denna typ av verksamheter tidigare.  För att kunna besvara den problemformulering 

som valts har kvalitativa intervjuer genomförts för att samla in data som krävts. Personer 

som har arbetat i projekt som tillämpat agila metoder inom tillverkningsindustrin samt 

inom IT-branschen, har intervjuats för att få kunskap om vilka erfarenheter som finns 

ifrån metoderna. För att få en bättre uppfattning om hur projekteringsfasen går till i 

dagens byggprojekt har personer i byggbranschen intervjuats. De intervjuer och 

fallstudier som genomförts ligger till grund för den empiridel som presenteras. Slutligen 

har empiri och teori analyserats och utifrån detta har problemformuleringen besvarats. 

Därefter kunde en slutsats dras och en rekommendation lämnas. 

 



 

 

     1 
 

8 

 

 

Figur 2: Forskningsprocessen 
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2.2 Vetenskapliga forskningsmetoder och metodval 
Syftet med forskning är att dra nya slutsatser, oavsett vilket tillvägagångsätt och vilken 

metod som väljs (Lantz, 2007).  Metodvalet beror till stor del på hur mycket kunskap de 

aktuella forskarna besitter. Starrin och Svensson (1994) hävdar att det finns två olika 

metoder för att samla in vetenskaplig kunskap. De talar om allmänna och formella 

metoder, de så kallade induktiva och deduktiva metoderna, samt metoder som är icke-

formella, vilka benämns kvantitativa och kvalitativa metoder. För att genomföra 

examensarbetet tillämpas den kvalitativa forskningsmetoden med det deduktiva 

angreppsätt.  

2.2.1 Kvalitativ forskningsmetodik  

Bryman (2008) förklarar att den kvalitativa metoden fokuserar mer på ord och ett 

tolkande synsätt snarare än kvantitet under forskningens datainsamling. Den kvalitativa 

metoden, till skillnad från den kvantitativa metoden, tar hänsyn till hur verkligheten 

registreras och tolkas av människor (Bryman, 2008) och har en styrka i att den ger en 

helhetsbild av samhällsförlopp och situationer (Holme & Solvang, 1997). Den 

kvantitativa metodens tankesätt innebär att verkligheten skall tolkas objektivt snarare än 

subjektivt. Något som de båda metoderna har gemensamt är, enligt Holme och Solvang 

(1997), att de syftar till att ge en djupare förståelse för samhället samt hur människor 

beter sig och påverkar varandra. Den kvalitativa metodens målsättning är att påvisa och 

fastställa okända eller bristfälligt kända egenskaper och omständigheter med hänsyn till 

processer och strukturer, men också variationer (Starrin & Svensson, 1994). 

Anledningen till att en kvalitativ forskningsmetod valts är på grund av att 

examensarbetets syfte är att utreda huruvida olika projektledningsmetoder är 

framgångsrika med hänsyn till fungerande kommunikation. Syftet är alltså att skapa en 

bättre insikt i den valda problemställningen, med hjälp av intervjuer och fallstudier samt 

att kunna applicera den insamlade kunskapen i ett större sammanhang, vilket enligt 

Holme och Solvang (1997) beskriver den kvalitativa metoden. Vidare nämner även 

Holme och Solvang (1997) några karakteristiska drag för den kvalitativa metoden, vilka 

passar väl in på detta examensarbetet. 

 Studien avser att beskriva och förstå verkligheten. 

 Mycket information skall genereras från få undersökningsenheter, 

undersökningen avser att gå på djupet. 

 Närheten till verkligheten, faktainsamlingen sker i nära anslutning till den 

verkligen som studien avser. 

 Det finns ett stort intresse för strukturer och sammanhang. 
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 Fenomenet studeras inifrån. Forskarna är medveten om att denne kan påverka 

resultatet genom omständigheten att denne är närvarande. 

 Det finns en jag-du-relation mellan forskarna och den studerade personen.  

Ytterligare en anledning till att den kvalitativa metoden tillämpas är för att individers 

upplevelser och erfarenhet består av många drag som inte kan kvantifieras (Starrin & 

Svensson, 1994). 

2.2.2  Deduktivt angreppsätt  

För att bedriva en forskningsstudie och för att kunna besvara den problemformulering 

som ansats är det av hög relevans att det finns en tydlig relation mellan den aktuella 

teorin, empirin och verkligheten (Wallén, 1996).  Utöver den icke-formella metoden för 

att samla in vetenskaplig kunskap finns även den mer allmänna och formella metoden, 

det vill säga induktiv och deduktiv metod (Starrin & Svensson, 1994). Patel och 

Davidson (2011) menar att det finns ytterligare en metod, abduktion, som är en 

kombination av den induktiva och deduktiva metoden.  

Inom det induktiva angreppsättet anses teorin vara resultatet av forskningen, där 

generaliserbara slutsatser dragits av olika observationer (Bryman, 2008). Detta innebär 

såldes att inga tydliga grunder från tidigare teorier beaktas utan egna teorier formuleras 

utifrån insamlad information (Ejvegård, 2002). Detta kan såldes leda till att teorierna 

färgas av forskarens egna tankar och teorier. De induktiva metoderna kritiseras i många 

fall då teorin i princip inte innehåller något annat än det som finns i den empiriska delen. 

Teorin blir i många fall begränsad då den bygger på empirisk information som är 

inhämtad vid en viss tidpunkt, inom en särskild grupp och situation (Ejvegård, 2002). 

De deduktiva metodernas ansats utgår ifrån befintlig och bevisad teori som sedan ur 

härledda hypoteser testas i det aktuella fallet för att se om dessa överensstämmer med 

verkligheten (Patel & Davidson, 2011). Detta innebär att inom den deduktiva metoden 

har teorin en viktigare, mer självständig ställning (Wallén, 1996) och är mindre färgad 

av forskarens egen uppfattning, jämfört med den induktiva metoden (Patel & Davidson, 

2011). I figur 3 tydliggörs de olika metodernas angreppsätt.  
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Figur 3: Deduktivt och induktivt angreppsätt (Adjei & Rwakatiwana, 2009)  

Abduktion, vilket är en kombination av de ovan två nämnda metoderna, sker i två steg.  

Det första steget baseras på induktion då en teori formuleras utifrån ett enskilt fall. Det 

andra steget baseras på deduktion då teorin utvidgas och utvecklas för att bli mer 

generell (Patel & Davidson, 2011). 

Eftersom denna studie skall studera och utgå från redan befintliga teorier samt se hur 

dessa kan tillämpas, kommer den deduktiva metoden att ansättas för att besvara de 

aktuella problemformuleringarna.  

2.3 Litteraturstudie  
Examensarbetet startade med en litteraturstudie, vilket krävs för att genomföra en 

kvalitativ studie (DePoy & Gitlin 1999). Litteraturstudiens syfte var att bilda en 

uppfattning om vad som redan har författats inom det aktuella området och för att få en 

bild av problemställningens relevans i samhället (Backman, 1998) samt att inskaffa den 

kunskap som krävs (DePoy & Gitlin, 1999). Backman (1998) menar vidare att 

litteraturstudien är en viktig del av hela forskningsprocessen eftersom dess framgång 

ofta beror på hur väl insatt forskaren är i området och nämner att målet med en 

litteraturstudie är att: 

 visa vilken betydelse det aktuella problemet har 

 indikera det aktuella problemets kunskapsluckor, motsägelser och brister 

 underlätta studiens problemformulering och avgränsning 

 visa vilka olika tolkningar som förekommer 

 ge ett historiskt perspektiv 

Dock menar Backman (1998) att en litteraturstudie kan leda till att forskarens egna 

omdöme och åsikter påverkas av den information som tidigare publicerats inom det 

aktuella området, vilket kan resultera i att forskaren missar nya upptäckter. Backman 
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(1998) trycker därför på att forskaren bör vara neutral när denne startar 

forskningsarbetet.  

Resultatet ifrån litteraturstudien bör bestå av en koncentrerad uppställning av den 

litteratur som finns inom det givna problemområdet (Backman, 1998), vilket innebär att 

teorin som presenteras sällan innehåller några nyheter. 

2.4 Intervjumetodik  
För att samla in empiri till denna studien och för att kunna besvara examensarbetets 

uppsatta problemställning har kvalitativa intervjuer genomförts med personer som 

ansetts kunna bidra med kunskap och åsikter inom det valda problemområdet. En stor 

anledning till att kvalitativa intervjuer, även kallade djupintervjuer (Wallén, 1996), har 

valts är för att det är de intervjuade personernas åsikter som är av intresse (Bryman, 

2008). Kvalitativa intervjuer medger också att den intervjuade personen själv kan styra 

intervjuns riktning utifrån vad denne anser vara relevant att ta upp inom området 

(Bryman, 2008). Ytterligare en styrka med kvalitativa intervjuer är att frågorna kan 

anpassas efter varje respondent (Wallén, 1996). Kvalitativa intervjuers syfte är helt 

motsatt de kvantitativa intervjuernas, vilka strävar efter att ställa korta och 

standardiserade frågor till de utvalda respondenterna för att motta korta svar som sedan 

snabbt kan bearbetas (Bryman, 2008). 

Bryman (2008) nämner att det finns flera olika angreppsmetoder för hur de kvalitativa 

intervjuerna kan struktureras och genomförs. Intervjuerna som har genomförts har varit 

semistrukturerade, vilket innebär att en intervjumanual har legat till grund för frågorna 

som ställts under intervjun. En intervjumanual innehåller de ämnen som skall tas upp 

med den intervjuade personen, respondenten, men består inte av färdigformulerade 

frågor (Bryman, 2008). Fördelen med denna intervjutyp är att den är relativt flexibel. 

Den som intervjuar kan ställa passande följdfrågor till respondenten, då denne upplever 

att det är viktigt för att få en vidare förklaring till en fråga eller för att få ytterligare 

förståelse inom ett område som berörs (Bryman, 2008). Dessutom möjliggör denna 

intervjuteknik också att respondenten har stor möjlighet att forma sina svar på ett mer 

öppet sätt (Bryman, 2008) och respondenten kan också själv styra intervjuns utveckling 

(Holme & Solvang, 1997). Det är en skillnad emot vad som tillåts i strukturerade 

intervjuer, där snäva och specificerade frågor ställs för att uppnå den validitet och 

reliabilitet som krävs i kvantitativa metoder (Bryman, 2008). DePoy och Gitlin (1999) 

menar att forskaren har större kontroll i och med att frågorna i förväg formuleras tydligt 

samt att en specifik ordningsföljd struktureras. Vanligt är också att det finns olika 

svarsalternativ som respondenten kan välja (DePoy & Gitlin, 1999). Bortsett ifrån den 

strukturerade och semistrukturerade intervjumetoden finns även ostrukturerade. Dess 
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kännetecken är att intervjuaren endast har en minnestext med olika teman som ska 

beröras under intervjun (Bryman, 2008). Bryman (2008) nämner även att ibland kan 

intervjun te sig på ett sådant sätt att intervjuaren endast ställer en inledande fråga, som 

respondenten svarar på och därefter tas intervjun vidare genom egna reflektioner inom 

området. 

2.4.1  Intervjustruktur 

Det första som gjordes var att välja ut de respondenter som skulle intervjuas för att 

kunna besvara delar av den problemformulering som examensarbetet syftar på, se 

avsnitt 1.2. Författarna kontaktade samtliga respondenter och genom överenskommelse 

bestämdes tid, plats och form för intervjun, se bilaga 1. Innan intervjun genomfördes 

informerades respondenten om syftet med intervjun och några övergripande frågor 

skickades innan för att förbereda respondenten på vilken typ av frågor intervjun skulle 

belysa.  Samtliga intervjuer har utgått från liknande intervjustruktur och beskrivs nedan i 

fyra olika steg. Strukturen användes för att skapa en naturlig uppbyggnad på intervjun 

och för att respondenten skulle vara bekväm och motiverad till deltagandet av intervjun.  

För att kunna ställa relevanta intervjufrågor till respondenterna har litteraturstudien legat 

till grund för formuleringen av frågorna. Vid formuleringen av frågorna hade författarna 

i åtanke att undvika långa, ledande och förutsättande frågor. Detta för att inte påverka 

respondentens svar och på så vis skapa neutrala och ofärgade intervjusvar. Samtliga 

respondenter var anonyma för att skapa ett mer verkligt och ospeglat utfall. 

Följande fyra steg som intervjuerna är strukturerade efter är hämtade ifrån Lantz (2013) 

samt Höst, Regnell och Runesson (2006): sammanhang, inledande frågor, huvudfrågor 

och sammanfattning.  

I den inledande delen av intervjun sattes respondenten in i ett sammanhang för att 

tydliggöra syftet med intervjun och hur informationen skulle användas. En viktig del av 

detta steg var att tydliggöra för respondenten att det inte är frågan om någon bedömning 

eller utvärdering utan att intervjun används för att få djupare förståelse av det aktuella 

ämnet. I detta steg tillfrågades respondenten om intervjun kunde spelas in. 

Respondenten informerades även om att denne hade möjlighet att komplettera innehållet 

då denne kommer kunna ta del av en sammanställning av intervjumaterialet innan det 

publiceras. Upplägget och syftet med intervjun förklarades för respondenten innan de 

inledande frågorna påbörjades.  

Syftet med de inledande frågornas var att skapa en bild av den aktuella respondenten. 

Frågorna som ställdes rörde bland annat utbildning, nuvarande arbetsbefattning samt hur 

länge respondenten arbetat inom yrket. Ytterligare ett syfte med de inledande frågorna 
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var att skapa en avspänd atmosfär mellan intervjuare och respondent innan fokus lades 

på huvudfrågorna.  

Huvudfrågorna utgjordes av semistrukturerade frågor med syfte att kunna besvara delar 

av examensarbetets problemformulering. Semistrukturerade frågor användes för att ge 

respondenten möjlighet att beskriva sin egen uppfattning och synpunkter på de olika 

frågorna. Den så kallade tratt-tekniken användes då huvudfrågorna till en början var mer 

öppna, för att så småningom övergå till mer specifika frågor.  

För att avsluta intervjun gjordes en sammanfattning, det vill säga att en kortare 

sammanställning av den information som erhållits beskrevs för respondenten. 

Respondenten hade här möjlighet att lägga till eventuella kompletteringar och förtydliga 

oklarheter. 

Bilaga 2 visar den intervjumanual som författarna utgått från för respektive intervju. För 

att kunna besvara examensarbetets problemformuleringar har intervjuerna genomgått en 

analysprocess som beskrivs i avsnitt 2.7.   

2.5 Fallstudiemetodik 
Bryman (2008) förklarar begreppet fallstudie som en undersökning vilken är begränsad 

till en viss placering som är av betydelse för undersökningens resultat. I undersökningen 

är det således ett enda fall som studeras, vilket kan vara ett samhälle, ett bostadsområde 

eller en arbetsmetodik som är fokus i detta examensarbete. Fördelen med att genomföra 

en fallstudie är att fenomen som uppstår under verkliga omständigheter undersöks 

(Wallén, 1996) och att slutsatser därför kan dras om att ett fenomen faktiskt existerar 

eller att en verksamhet fungerar. 

Nackdelen med fallstudier är dock att de inte påvisar huruvida det är ett vanligt 

förekommande fenomen eller om verksamheten också skulle fungera under andra 

omständigheter (Wallén, 1996). Det är därför svårt att dra mer generella slutsatser av en 

fallstudies resultat. Wallén (1996) förklarar därför att det är nödvändigt att beskriva 

fallstudien och dess speciella omständigheter utförligt samt att resultatet behöver 

analyseras i flera steg. Dels behöver en utvärdering göras inom fallstudiens egna ramar 

och dels är det också nödvändigt att utreda om resultaten kan tillämpas även i andra 

sammanhang (Wallén, 1996).  

För att få ett resultat som kan generaliseras betonar Wallén (1996) att valet av aktuellt 

fall eller undersökningsobjekt skall göras noga. Är fallstudien representativ eller vanligt 

inträffande? Dock menar Wallén (1996) att forskning som undersöker förändringar i en 

organisation eller i samhället inte består av omständigheter som är jämförbara med 

företeelser på andra platser. Även projekt med skiljande förutsättningar är svåra att 
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generalisera (Wallén, 1996). För att kunna analysera och bedöma resultatet av en 

förändring måste således tillståndet före och efter förändringen studeras. Även 

forskningsprocessen har betydelse för generaliseringen, planerings-, förändrings- och 

bedömningsmetod är enligt Wallén (1996) saker som måste kunna tillämpas även på 

andra fall. 

För att få empiriskt underlag till detta examensarbete genomförs två olika fallstudier 

vars syfte är att tillämpa agila metoder i byggbranschens tidiga skeden. I det ena fallet 

studeras hur en så kallad digital kanban-tavlan kan nyttjas som ett stöd i en verksamhets 

planering. Avdelningschefen på ett konsultföretag upplever att planeringen av uppdrag 

inte fungerar för att konsultgruppens arbetsbelastning skall nyttjas på effektivast sätt. I 

det andra fallet studeras implementeringen av en digital kanban-tavla i en 

projekteringsgrupp bestående av fyra personer. Det är ett mindre projekteringsarbete 

som skall utföras och alla inblandade projektörer är anställda på samma företag, men 

arbetar parallellt med flera andra projekt och kan således behöva vistas på olika platser 

ibland.  

Tabell 1 ger en kort presentation av det aktuella fallföretaget samt de två olika 

fallstudier som gjorts.  

Tabell 1: Presentation av fallföretaget samt de två olika fall som studerats. 

Presentation Antal medarbetare Geografisk 
placering 

Kompetensområden / 

Aktuellt projekt 

    

Fallföretag Cirka 8 000  Verksamhet i ca 
30 länder 

Infrastruktur 

Industri 

Energi 

Fallstudie 1  14 Malmö Tekniska konsulter med 
spetskompetens inom 
akustik 

Fallstudie 2  4 Malmö Ombyggnad av kommersiell 

lokal där det aktuella 
projektet ingår som ett 
delprojekt i det totala 
ombyggnadsprojektet. 

    

 

För att samla in användbar data från fallstudierna har observationer under de olika 

projektens gång gjorts samt intervjuer med berörda parter har genomförts. Intervjuerna 

som hållits är strukturerade på samma sätt som presenteras i avsnitt 2.4, se även avsnitt 

2.7 där analysprocessen beskrivs.  
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Figur 4: Intervjuernas och fallstudiernas betydelse i forskningsprocessen 

 

 I figur 4 visas en översikt av intervjuernas och fallstudiernas betydelse i 

forskningsprocessen.  Två olika referensgrupper har valts ut. Den ena referensen består 

av, som figur 4 visar, av en person ifrån IT-branschen som presenteras vidare under 

avsnitt 2.6 där respondenterna presenteras vidare. Den andra referensen består av en 

person som har erfarenhet ifrån tillverkningsindustrin.  

Syftet med referensgrupperna var att få kunskap och erfarenheter ifrån andra branscher 

som tillämpat de agila metoderna. Även två fallstudier och en litteraturstudie som ligger 

till grund för den empiri som studien tagit fram. Utifrån detta har slutligen en analys 

gjorts utifrån hur de agila metoderna kan implementeras i byggbranschen.  

2.6 Urval av respondenter  
För att kunna utföra de semistrukturerade intervjuerna är det viktigt att urvalet av 

respondenter görs med omsorg (Holme & Solvang, 1996). Respondentintervjuernas 

syfte är att belysa hur den eller de personer som befinner sig i den studerade situationen 

upplever den (Holme & Solvang, 1997). Om fel eller olämpliga personer figurerar som 
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respondenter kan utfallet av intervjuerna bli oanvändbart och syftet med intervjuerna 

fallerar (Holme & Solvang, 1996). 

Författarna har tillsammans med handledaren på fallföretaget gjort ett strategiskt urval 

av respondenter för de intervjuer som har genomförts. Detta för att öka 

informationsvärdet och skapa djupare förståelse för att slutligen kunna besvara 

examensarbetets problemformuleringar. För att kunna besvara samtliga 

problemformuleringar har författarna valt ut följande respondentgrupper, se tabell 2. 

Tabell 2: Presentation av respondenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid urvalet av respondenter har flera olika aspekter beaktats för att öka mängden och 

tillförlitligheten av relevant information. Då syftet med examensarbetets bland annat är 

att jämföra olika projektledningsmetodiker med fokus på kommunikation, vill 

författarna få en inblick i hur kommunikationen fungerar i dagens byggprojekt, se 

respondentgrupp A i tabell 2. För att kunna besvara problemformuleringen ytterligare 

har författarna valt ut respondenter som kan beskriva hur de agila metoderna har använts 

inom andra branscher, se B och C i tabell 2. Personer som medverkat i fallstudierna 

figurerar även som respondenter till genomförda intervjuer. Syftet med dessa intervjuer 

är att få en inblick i hur de agila metoderna fungerar inom projekteringen av byggprojekt 

samt som planeringsverktyg för en verksamhet, se D och E i tabell 2.  

Respondent Karakteristiskt för 
resondenten 

Antal 
respondenter 

Syfte med intervjuer 

    

A Erfarna byggprojektledare 
som arbetar utifrån 
traditionella metoder. 

3 Få en inblick i hur 
kommunikation fungerar i 
dagens byggprojekt. 

B Person med bakgrund i   
tillverkningsindustrin som 
arbetat med agila 
metoder. 

1 Skapa en uppfattning om 
hur de agila metoderna 
tillämpats inom industrin 
och vilka fördelar 
respektive nackdelar som 
finns med metoden. 

C  Person med god 

kunskaper om agila 
metoder och erfarenhet 
ifrån IT-branschen. 

1 Skapa en förståelse för hur 

de agila metoderna nyttjas 
inom IT-branschen och för 
att se vilka för- och 
nackdelar som finns. 

D Personer som medverkat i 
fallstudie 1 där verktyg 
ifrån agila metoder nyttjats 
för att planera 
verksamheten 

3 Utvärdera hur agila 
metoder kan fungera som 
planeringsverktyg i en 
verksamhet. 

E Personer som medverkat i 
fallstudie 2 där agila 
metoder nyttjats i ett 
pågående projekt 

2 Utvärdera hur agila 
metoder kan fungera i 
byggprojekts 
projekteringsskede. 

 Totalt 10  
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2.7 Analysprocessen  
Den empiri som insamlats med hjälp av kvalitativa intervjuer och fallstudier ses som 

beskrivande data. Eftersom syftet med en kvalitativ studie är att särskilja och precisera 

resultatet ifrån datainsamlingen, för att nyansera det undersökta fenomenet, behöver 

resultatet analyseras (Lantz, 2013). Då de genomförda intervjuerna spelats in blir 

resultatet ifrån dessa en transkription och en sammanfattning av vad som sagts under 

intervjun. Som ett första steg i analysen reduceras denna datamängd till rådata, det vill 

säga den information som valts ut av den totala mängden information ifrån intervjun, 

som också är underlag för den vidare analysen (Lantz, 2013). För att kunna förstå 

helheten i det undersökta området baserat på intervjuerna menar Lantz (2013) att rådata 

först bör kodas helt innehållsmässigt, gärna i matrisform, för att sammanställa den 

relevanta informationen. Därefter ska en metakodning genomföras för att finna mönster 

bland insamlad rådata som slutligen leder fram till att slutsatser kan dras (Lantz, 2013).  

För att sammanfatta analysprocessen så kan den brytas ned till följande punkter (Lantz, 

2013).  

 Transkribera intervjun 

 Reducera datamängden till rådata 

 Jämför rådata med intervjutranskriptet – framgår samma innehåll? 

 Koda materialet 

o Skapa dimensioner utifrån innehåll och kategorisera rådata. 

- Genomför kvalitetskontroll – låt olika personer bedöma 

materialet och säkerställ så att källan verkligen har speglats 

- Har kodningen lett till en ökad förståelse? 

o Genomför en metakodning där ett mönster söks 

 Dra slutsatser utifrån analysen och besvara frågeställningen.  

För det aktuella examensarbetet har relevanta kategorier valts utifrån vad som framgått 

av intervjuerna. Kategorierna avser att sammanfatta viktiga områden som berörts under 

intervjuerna och som krävs för att kunna svara på den aktuella frågeställningen. Utifrån 

den sammanfattning som presenterats under de olika kategorierna presenteras därefter 

en sammanställning under kapitel 4 – Empiri och analys där författarna lyfter fram de 

samband och mönster som framkommit under analysen. Slutligen besvaras 

frågeställningen och slutsatser kan dras ifrån arbetets resultat och en rekommendation 

lämnas. 
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2.8 Examensarbetets tillförlitlighet och giltighet 

2.8.1 Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 

Ett forskningsresultats tillförlitlighet, reliabilitet, baseras på huruvida samma resultat 

kan uppnås på nytt då en ny undersökning görs där samma saker studeras (Bryman, 

2008). Hög reliabilitet är alltså viktigt för att garantera att resultaten återkommer då 

studien upprepas (Mälardalens högskola, 2012). Det är främst kvantitativa 

forskningsmetoder som bör utreda resultatets reliabilitet (Holme & Solvang, 1997), dock 

tillämpas reliabilitet även i kvalitativa metoder (Bryman, 2008). Reliabilitet i kvalitativa 

metoder handlar till största del om att beskriva hur studien genomförts på ett tillförlitligt 

sätt vid insamling av data samt analys av denna (Mälardalens högskola, 2012). Validitet 

rör huruvida en studie verkligen uppmärksammar, identifierar och uppmäter det som 

studien avser att mäta (Bryman, 2008; Wallén, 1996), det vill säga om studien är giltig 

(Lantz, 2013). För att säkerställa examensarbetets reliabilitet har personer ifrån olika 

projekt och branscher intervjuats. Dessutom har inspelningsutrustning nyttjats i samband 

med intervjuerna för att inte viktig information skall förloras. Då det uppstått 

tvetydigheter av intervjumaterialet har författarna vänt sig till respondenterna för att 

förtydliga och säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta. Studiens validitet har 

säkerställts genom att kontinuerligt återkomma till studiens uppsatta frågeställning. 

Detta för att se till att resultatet ifrån litteraturstudien och de intervjuer som genomförts 

svarar på frågeställningen och att studien verkligen mäter det som varit avsett ifrån start 

och att dess syfte därmed uppnås.  

2.8.2 Källkritik  

För att kunna göra en bedömning om den insamlade litteraturen samt intervjudata är 

trovärdig och sanningsenlig är det viktigt att ett kritiskt förhållningssätt finns i åtanke 

under hela forskningsprocessen. Författarna har under forskningsprocessen arbetat på ett 

källkritiskt sätt då den genomförda litteraturstudien genomförts med stor noggrannhet 

och urvalet av källor gjort med ett kritiskt synsätt.  

En stor del av den litteratur som finns tillgänglig om agila metoder är skriven av företag 

som säljer kurser eller som arbetar som konsulter inom agil projektledning. Dessa källor 

är således starkt positiva till agila metoder och dess tillämpning. Viss aktsamhet har 

vidtagits då sådan litteratur nyttjats som källa till den teori som tas upp i 

examensarbetet. Istället har litteratur som är skriven av mer oberoende parter använts i 

större utsträckning. Dessutom finns det inte någon litteratur kring agila metoder som har 
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en direkt anknytning till byggbranschen, vilket ger en viss osäkerhet på metodernas 

tillämpbarhet, men leder såldes till att ämnet är aktuellt att studera. 

2.9 Forskningsetik 
Något som Bryman (2008) benämner som fundamentalt inom forskningsetik är 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de människor som är 

involverade i forskningsprocessen. Vidare nämner Bryman (2008) vilka principer som 

gäller inom svensk forskning: 

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

 

Ovanstående principer handlar om att forskaren måste informera alla involverade parter 

om vad som är syftet med studien och vilka moment som innefattas. Forskaren skall 

även klargöra att parternas deltagande är frivilligt. Då någon inblandad person är 

minderårig krävs även vårdnadshavarens godkännande, dessutom skall personuppgifter 

hanteras varsamt så att de ej kan nås av någon utomstående. Slutligen gäller det också 

att insamlade uppgifter enbart får användas för avsett forskningsändamål (Bryman, 

2008). Vidare nämner Wallén (1996) den traditionella normen inom forskningsvärlden, 

som handlar om att ge medarbetare insyn och möjlighet till att kontrollera valda 

metoder. Även referenshantering – att visa vem som är källa till inhämtad fakta och vad 

som är eget arbete är en viktig del av forskningsetiken (Wallén, 1996). 

 

Denna studie genomförs helt enligt ovan nämnda principer då aktuellt fallföretag och 

dess involverade personer samt de intervjuande personerna är anonyma i denna rapport. 

De inblandade parterna är även införstådda med examensarbetets syfte och har gett sitt 

godkännande till att medverka i fallstudien.  
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3. Teori 
Detta kapitel presenterar relevant teori som inhämtats under den genomgående 

litteraturstudien. Områden som presenteras är bland annat de roller som förekommer i 

agil och traditionell projektledning, hur det kommuniceras och vilka för- respektive 

nackdelar som finns med de olika metoderna. Syftet med teoriavsnittet är att skapa 

förståelse kring de olika angreppssätt som finns när det kommer till hur ett projekt kan 

genomdrivas samt hur arbetet sker i byggbranschens projekteringsskede.  

3.1 Att arbeta i projekt 
Det är idag vanligt att arbete sker i projektform inom flera olika branscher. En av 

branscherna där arbetet utförs främst i projektform är i just byggbranschen (Hansson 

m.fl, 2015). Svenska Projektakademien (2016) menar att fördelen med att arbeta i 

projekt är att det blir enklare att få en överblick av det arbete som skall utföras, istället 

för att försöka överskåda en hel organisation eller ett företag. Arbetet blir således mer 

hanterbart och strukturerat (Svenska Projektakademien, 2016). För att belysa ytterligare 

fördelar och ge motiv till varför arbete skall genomföras i projektform bör en mer 

detaljerad förklaring av vad ett projekt är göras. 

Ordet projekt kommer ifrån latinets projicere som betyder kasta fram, vilket av Hansson 

m.fl. (2015) tolkas till att kasta fram förslag till förändringar eller hur ett problem skall 

lösas. Definitionen av vad ett projekt är varierar dock brett, Jansson och Ljung (2004) 

använder ordet som en synonym för avgränsade engångsuppgifter. Följande fem 

karaktärsdrag kan beskriva ett projekt som arbetsform (Jansson & Ljung, 2004): 

 Skapande 

 Temporärt 

 Engångskaraktär 

 Viktigt 

 Komplext 

 

Ett projekt genomförs med ett syfte om att skapa eller förändra någonting som är viktigt 

för en slutkund eller inom en organisation (Jansson & Ljung, 2004). Arbetet som görs i 

projektform är också av engångskaraktär, vilket innebär att arbetet aldrig tidigare 

utförts, det är unikt (Hansson m.fl., 2015). I och med att det endast är arbete som skall 

utföras en gång innebär det också att ett projekt har en tydlig start- och slutpunkt, ett 

projekt är alltså temporärt och en tillfällig organisation skapas enbart för ett specifikt 

projekt, vilket är utmärkande då byggprojekt genomförs (Hansson m.fl., 2015). 

Anledningen till att projektarbetsformen nyttjas beror till stor del på att det arbete som 
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skall utföras är komplext och innehåller stora osäkerheter, vilket också är ett 

kännetecken för byggprojekt (Hansson m.fl., 2015). Ytterligare ett motiv till att arbeta i 

projekt är på grund av de möjligheter som uppstår i form av ökad flexibilitet och 

förbättrad kommunikation. Projektformen underlättar även samarbete mellan olika 

aktörer och leder till en smidigare beslutsprocess som i sin tur leder till en ökad 

effektivitet (Projektakademien, 2016). Bortsett från de möjligheter som ett projekt ger så 

uppstår också risker (Jansson & Ljung, 2004).  

En risk som Hansson med fler (2015) nämner kan hänföras till ekonomi. Eftersom ett 

projekt omsätter stora summor pengar under den relativt korta period som ett projekt 

varar så är det viktigt att lägga stort fokus på att styra projektet. Detta för att undvika 

avvikelser, som i ett senare skede kan leda till en fördyrning av projektet.  

När ett projekt ska genomföras är det intressant att veta vad resultatet av projektet ska 

bli, när projektet skall vara färdigt samt hur mycket det kostar. Dessa tre parametrar 

brukar också benämnas som projekttriangeln, se figur 5(Jansson & Ljung, 2004) eller 

begränsningstriangeln (Gustavsson, 2013) eftersom ett projekt alltid begränsas av minst 

en av dessa parametrar. Wessberg (2010) förklarar att om en parameter förändras så 

kommer även de andra parametrarna att påverkas. Wessberg (2010) menar vidare att 

triangelns yta beskriver projektets kvalitet och i takt med att de olika parametrarna tid, 

kostnad och resultat förändras så påverkas även slutresultatets kvalitet. 

 

Figur 5: Projekttriangeln upprättad efter Projektmallar.se (2016) 

Nedan ges några exempel på hur de olika begränsningarna samspelar: 

 Fler resurser kan tillsättas för att uppnå ett tidigare slutdatum för projektet. Det 

innebär att kostnaden för projektet ökar. Är kostnaden för projektet fix kan 

istället projektets planerade resultat justeras för att uppnå önskat slutdatum men 

utan att fördyra projektet.  
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 Skall projektet genomföras med en mindre budget än planerat kan övertid tas 

bort för att spara pengar, vilket leder till ett senare projektslut. Även projektets 

omfattning kan behöva minskas för att spara pengar, vilket påverkar 

slutresultatet. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015) 

I byggprojekt är det vanligt att både tid och kostnad är fixa parametrar vilket har sin 

grund i att beställaren av ett byggprojekt ofta har ett fast datum då inflyttning skall ske 

för bostadsprojekt eller då en verksamhet skall starta (Nordstrand, 2008). Kostnaden är 

fix eftersom det oftast finns en fastställd budget som ligger till grund för projektet då det 

handlas upp (Hansson m.fl., 2015).  

3.2 Projektledning  
Under industrisamhället, då större och mer komplexa projekt genomfördes så som 

utbyggnaden av järnvägen och elnätet, började betydelsen av effektiv projektledning 

visa sig (Winch, 2010). Den amerikanska flygindustrin tog under 1920-talet till sig 

metoderna som vidareutvecklades i det amerikanska försvarsprogrammet under 1950-

talet (Winch, 2010). Projektledningsmetodiken har successivt förändrats med tiden och 

utifrån olika tillämpningsområden beroende på vad det är för typ av projekt som 

genomförs.  

En utmaning inom byggbranschens tidiga skeden är problem med skilda intressen inom 

projektgruppen eftersom majoriteten av projektets involverade också är inblandade i 

andra projekt samtidigt (Winch, 2010). Winch (2010) gör en liknelse med projekt som 

koalitioner av mänskliga resurser med olika kompetenser som skall koordineras av 

projektledningen. Då många människor skall samordnas ställs också högre krav på 

välfungerande kommunikation inom projektgruppen (Nordstrand, 2008). Denna 

utmaning uppstår inte i samma utsträckning inom industrin eftersom de nyttjar sig mer 

av projektanställning till ett och samma projekt.  Med denna bakgrund är det intressant 

att studera och jämföra olika metoder som tillämpas idag inom projektledning. Därför 

kommer nedanstående avsnitt att beskriva den traditionella projektledningen med fokus 

på projektering och kommunikation i byggbranschen och agil projektledning, som har 

utvecklats de senaste åren ifrån lean. Lean kan förklaras som en 

resurshanteringsmetodik där syftet är att effektivisera flöden och eliminera aktiviteter 

som inte är värdeskapande. 
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3.3 Traditionell projektledning 
Ett kännetecken för traditionella projektledningsmetoder är att organisationen ofta är 

hierarkisk, se figur 9 i avsnitt 3.3.3, (Gustavsson, 2007) och att ett projekt kan delas in i 

olika faser för att underlätta förståelsen för vad som skall uträttas. Jansson och Ljung 

(2004) delar in ett projekt i de tre olika faserna förstudie, planerings- och 

genomförandefas, se figur 6. Genomförandefasen kan i sin tur delas upp ytterligare i 

etapper där realisering, då arbetet genomförs, är en etapp, överlämning när projektet är 

slutfört är en annan och där avslut är den slutliga etappen (Jansson & Ljung, 2004). 

Punkterna i figur 6 symboliserar olika beslutspunkter som är aktuella.  

 

Figur 6: Ett projekts olika faser enligt Jansson och Ljung (2004) 

Traditionell projektledning, även kallad vattenfallsmetoden (Björkholm & Brattberg, 

2013) kännetecknas av att samtliga av ovanstående faser skall vara avslutade innan nästa 

kan påbörjas. Därefter anses de vara helt färdiga och det finns således ingen anledning 

till att återuppta fasen för revidering (Weisert, 2003). Fördelar med detta 

tillvägagångssätt är, enligt Gustavsson (2013), att det är lättare att lägga energi på ett 

begränsat område än att hantera många olika saker parallellt. Figur 7 visar övergripande 

hur vattenfallsmetoden fungerar.  

 

 

Figur 7: Vattenfallsmodellen (Hass, 2007) 
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Som figuren visar bör kraven fastställas först, för att därefter kunna arbeta med att ta 

fram en utformning, design, för projektet. Därefter skall designen implementeras och 

dess resultat verifieras innan projektet kan överlämnas till förvaltningen och 

underhållsskedet.  

3.3.1 Projektledningens 10 kunskapsområden  

Deasún och Ó Conchúir (2012) menar, baserat på Project Management Institutes, PMI:s, 

PMBOK, att en projektorganisation kräver kompetenser inom flera olika områden och 

att dessa kan härledas ifrån projektets olika faser. Figur 8 ger en översikt av de tio olika 

kunskapsområdena som Deasún och Ó Conchúir (2012) och Project Management 

Institute (2013) talar om. 

 

 

Figur 8: De tio olika kunskapsområdena enligt Project Management Institute Inc (2013) 

Nedan följer en kortare presentation av dessa kunskapsområden: 

 Projektintegration innebär att varje aktivitet som kan hänföras till projektets 

processer och projektledning är identifierad och definierad samt att projektets 

involverade har samordnats inom projektgruppen. Syftet med 

projektintegrationen är därmed att bidra till att alla ser projektet 

sammanhängande i sin helhet, och inte uppdelat som oberoende arbetsuppgifter. 

Det är projektledarens ansvar att se till att projektets resultat uppnår uppsatta 

krav och därmed att se till att ingen aktivitet förbises (Deasún & Ó Conchúir, 

2012). 
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 Projektets omfattning. Syftet med detta kunskapsområde är att identifiera vad 

som ingår i projektet och därmed också vad som inte ingår. Omfattningen kan 

avse både projektets slutprodukt samt vilket arbete som krävs för att slutföra 

projektet. Den omfattning som är överenskommen med projektets beställare 

skall levereras, varken mer eller mindre (Deasún & Ó Conchúir, 2012).  

 

 Planering och tidsstyrning av projektet härstammar ifrån projekttriangeln, som 

beskrivs tidigare i avsnitt 3.1, eftersom ett projekts omfattning ofta fastställts av 

en beställare är denna parameter fix, vilket leder till att tiden bör styras. Dock 

nämner Deasún och Ó Conchúir (2012) att det är lättare att slösa med tid jämfört 

med pengar. En projektmedlem blir sällan tillrättavisad om denne arbetat 

långsamt eller ineffektivt, tillskillnad från ifall denne varit slösaktig med 

projektets resurser med hänsyn till kostnader. Det är därför viktigt att ägna 

uppmärksamhet åt just tidsplanering och tidsstyrning (Deasún & Ó Conchúir, 

2012). 

 

 Kostnadsstyrning innebär, som ovanstående resonemang tar upp, att ett projekt 

också ofta begränsas av en budget varpå det är viktigt att uppskatta projektets 

kostnader och att även kunna hantera eventuella förändringar som sker under 

projektets gång för att inte låta kostnaderna skena iväg (Deasún & Ó Conchúir, 

2012). 

 

 Projektets kvalitetsledning. Idén med kvalitetsledning är att kvalitet skall finnas 

inbyggd i projektmetodiken och i projektets planering samt genomförande. Det 

kan inte förväntas att kvalitet skall uppnås av sig självt, utan det är viktigt att 

ständigt arbeta för att nå uppsatta kvalitetskrav. Kvalitet kan således kopplas till 

själva projektledningen men också till projektets slutresultat (Deasún & Ó 

Conchúir, 2012).  

 

 Ledning av projektets arbetskraft. För att genomföra ett projekt krävs människor 

med olika typer av kompetens. För att kunna tillsätta personal till ett projekt 

krävs det att någon arbetar med detta. Det krävs kunskap om människors 

kompetens och hur olika människor i en grupp kan rekryteras på bästa sätt med 

hjälp av CV-granskning och intervjuer av personer som är potentiella kandidater 

till projektorganisationen (Deasún & Ó Conchúir, 2012).  
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 Kommunikationshantering är viktigt för att få ett framgångsrikt projekt. Effektiv 

kommunikation mellan samtliga involverade i projektet samt dess intressenter 

uppstår med hjälp av korrekt och aktuell informationsdelning. För att uppnå 

detta måste planering göras som för andra projektområden (Deasún & Ó 

Conchúir, 2012).   

 

 Riskhantering handlar om att vidta åtgärder som krävs för att minska 

sannolikheten för att en negativ händelse ska ske och den inverkan den kan ha 

för projektet. Omvänt handlar riskhantering om att utnyttja och förbättra de 

möjligheter som finns inom ett projekt. Det finns olika metoder för att hantera 

risker. I grunden handlar det om att identifiera möjliga risker, välja ut de som 

har högst sannolikhet att inträffa och de med störst inverkan på projektet och 

därefter besluta vad som skall göras åt dessa risker (Deasún & Ó Conchúir, 

2012).  

 

 Upphandling innebär anskaffning av tjänster eller produkter som inte kan 

erhållas ifrån den egna organisationen. Projektledaren är ansvarig för projektets 

slutresultat och kan därmed underlätta projektarbetet genom att handla upp de 

tjänster vars kompetensområde inte finns inom det egna företaget. Eftersom en 

upphandlad tjänst kan utgöra en betydande del av projektets budget är således 

detta kunskapsområde relevant. En upphandlad tjänst levereras ifrån någon 

annan organisation och leder till att samverkan mellan organisationerna sker 

annorlunda jämfört med om tjänsten skulle levererats av någon inom den egna 

organisationen. Hur avstämningar skall ske samt hur ofta de ska göras bör 

beslutas i för väg för att projektledaren enklare skall ha koll på hur projektet 

fortskrider (Deasún & Ó Conchúir, 2012).  

 

 Intressenthantering handlar om arbete att identifiera de intressenter som berörs 

av projektet och att planera hur de skall hållas informerade under projektets 

gång. Intressenthanteringen innebär också att det skall finnas beredskap till att 

kunna hantera intressenterna vid både fram- och motgång samt att till viss del ha 

kontroll över intressentsituationen (Project Management Institute, 2013).  

3.3.2 Aktiviteter i traditionell projektledning  

En förstudie genomförs för samla in tillräckligt med information för att kunna fatta ett 

beslut för huruvida ett projekt skall genomföras eller ej (Jansson & Ljung, 2004). 
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Beroende på förstudiens omfattning så upprättas ett dokument, ett så kallat 

förstudiedirektiv, för att tydliggöra vad som är det kommande projektets syfte, uppsatta 

krav och vilka begräsningar som finns. Dessutom bör förstudiens resultat fastställas 

tillsammans med en tidsram och budget för förstudiearbetet (Jansson & Ljung, 2004).  

Planeringsfasen genomförs då det är beslutat att ett projekt skall genomföras. Projektets 

förutsättningar detaljstuderas och projektet avgränsas under denna fas (Jansson & Ljung, 

2004). Planeringsfasen skall resultera i svar på hur projektet skall genomföras 

(Gustavsson, 2013). Tidplan, budget, organisationsschema och riskanalys bör enligt 

Gustavsson (2013) upprättas under detta skede.  

I genomförandefasen genomförs projektet en andra gång. Gustavsson (2013) förklarar 

att under planeringsfasen genomförs projektet teoretiskt, men under genomförandefasen 

genomförs det i verkligheten, det realiseras (Jansson & Ljung, 2004). Just i 

realiseringsfasen är kraven på tydlig kommunikation särskilt stora, eftersom beslut om 

förändringar som rör projektet, ändrade villkor och prioriteringar måste framgå till 

projektgruppen (Jansson & Ljung, 2004) då denna etapp till stor del handlar om 

bevakning och korrigering (Gustavsson, 2013).  

När projektresultatet har slutförts skall det överlämnas. I och med det vidarebefordras 

ansvaret till organisationens interna mottagare och slutligen till kunden (Jansson & 

Ljung, 2004). Ett vanligt problem som kan uppstå i samband med överlämnandet är, 

enligt Jansson och Ljung (2004), att det är svårt att se huruvida projektet når de uppsatta 

kraven som fastställts vid projektets start. Det finns sannolikt ett beslut som måste fattas 

ifall resultatet anses vara tillfredsställande eller ej (Jansson & Ljung, 2004).  

Om resultatet anses vara bra nog sker överlämnandet och därefter avslutas projektet. I 

denna etapp lämnas resurser tillbaka och kunden gör en slutbetalning (Gustavsson, 

2013). Dessutom sker även fler viktiga händelser i denna etapp, erfarenhetsåterföring i 

form av lärdomar som dragits under projektets gång delas inom projektgruppen och 

dokumenteras i en slutrapport (Jansson & Ljung, 2004). Att bekräfta projektets individer 

och belöna dem för eventuellt bra utfört arbete är också en viktig del innan personerna 

återgår till deras ordinarie arbetsuppgifter (Jansson & Ljung, 2004).  

3.3.3 Roller inom traditionell projektledning 

Som tidigare nämnt klassas traditionella projektledningsorganisationer ofta som 

hierarkiska, vilket vidare framgår av figur 9 som visar ett klassiskt organisationsschema 

inom byggprojekt. Under avsnitt 3.4 – Projekteringsskedet i byggprojekt presenteras de 

olika aktörerna som ingår specifikt inom projekteringsskedet närmare.  
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Figur 9: Klassiskt organisationsschema inom byggprojekt. Figur upprättad efter Nordstrand (2008). 

Jansson och Ljung (2004) presenterar vidare följande generella roller, som både kan 

vara formella och informella, som förekommer i ett projekt och vad deras huvudsakliga 

uppgift är: 

 Projektledare ansvarar för att leda projektet och kan tillhöra 

moderorganisationen eller vara en konsult.  

 Projektbeställare är moderorganisationens chef som fattat beslutet om att 

genomföra en specifik uppgift i projektform och som därefter delegerat ansvaret 

till projektledaren. 

 Interna mottagare är cheferna inom moderorganisationen som skall förvalta det 

avslutade projektets resultat. 

 Kund är den som beställt och som ska betala för produkten som skall bli 

projektets slutresultat. 

 Brukare är de slutliga användarna av projektresultatet. Både kund och brukare 

är några av de viktigaste intressenterna, det vill säga någon som kan påverka 

eller påverkas av ett projekt. Därför det är viktigt att utföra en intressentanalys 

där fokus läggs på dem och hur de kan inverka på projektet (Jansson & Ljung, 

2004).  



 

 

     1 
 

30 

3.3.4 Begränsningar med traditionell projektledning 

Då beställaren endast är involverad i en tidig fas, för att fastställa krav, och i samband 

med överlämningen finns det en risk att problem som uppstått i början av projektet dras 

med under flera faser och blir ett större problem i slutet (Brechner, 2015). Till följd av 

svag kundkontakt kan också projektmedlemmarna få minskad motivation, eftersom de 

kan få en känsla av att de arbetar mot en kund eller beställare som de inte har någon 

relation till och målet kan därmed kännas orimligt långt borta (Bergfors, 2015). 

Eftersom viktiga beslut fastslås i början av projektet i den traditionella 

vattenfallsmetoden kan kommande projektfaser drabbas negativ. I och med att denna 

projektmetod dessutom är relativt tungrodd med all dess dokumentation kan också 

kommunikationen riskera att försämras då informationen dokumenteras istället för att 

kommuniceras (Bergfors, 2015). Fördelen med denna metod är dock att informationen 

finns lagrad på ett säkert sätt.  

3.4 Projekteringsskedet i byggprojekt 
För att förstå projekteringsskedet ges först en kort inblick i hela byggprocessen. Ett 

byggprojekt får liv då det uppstår ett behov av exempelvis bostäder, sjukhus, skolor, 

vägar, broar och andra samhällsnyttiga anläggningar, till vilka staten ofta är 

initiativtagare (Nordstrand, 2008). Även privatpersoner eller organisationer kan ha ett 

behov av att utföra ett byggprojekt eller renoveringsarbeten i samband med en om- eller 

tillbyggnad (Nordstrand, 2008). Byggherren, är enligt Nordstrand (2008) och Hansson 

m.fl (2015) den person, det företag eller den myndighet som låter upprätta projektet. 

Hansson m.fl (2015) förklarar vidare att byggherren också kan agera beställare av ett 

byggprojekt, som också kan förklaras som projektägare (Hansson, m.fl, 2015). Det 

ansvar som åligger byggherren är att ansöka om bygglov och att se till att aktuell 

lagstiftning följs i samband med byggnadsarbetena (Hansson m. fl, 2015) 

För att skapa ytterligare förståelse för hur ett byggprojekt genomförs är det viktigt att 

identifiera de ingående processerna. Vad som ingår i byggprocessen varierar beroende 

på vem som tillfrågas. Hansson m. fl. (2015) väljer att definiera byggprocessen som 

“den process under vilken byggnader och anläggningar skapas och förvaltas” (s.17).  

De ingående delarna i byggprocessen kan förklaras med tre olika delprocesser, 

projekteringsprocessen, produktionsprocessen och förvaltningsprocessen. I figur 10 

översätts dessa till processer som inte är branschrelaterade, vilka också beskrivs i avsnitt 

3.1 som behandlar projektarbete mer generellt. Eftersom detta examensarbete har 

avgränsats till att enbart studera projekteringsprocessen, och vilka 

förbättringsmöjligheter som finns där gällande kommunikation, kommer detta avsnitt att 
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fokusera på just denna process. För läsare som inte är bekanta med byggprocessen kan 

det förtydligas att det är under produktionsprocessen som själva byggprojektet tar form 

(Hansson m.fl, 2015). För att kunna bygga krävs resurser, vilket i byggproduktion 

innefattar bland annat pengar, material, maskiner och mänskliga resurser (Nordstrand, 

2008). Upphandlad entreprenör kan själv stå för dessa resurser eller välja att handla upp 

underentreprenörer som utför vissa aktiviteter, exempelvis el-, ventilations-, och VA-

installationer. När alla aktiviteter i produktionsprocessen är färdiga övergår projektet till 

förvaltningsprocessen. Syftet med förvaltningsprocessen är att tillhandahålla en 

funktion, vilket innebär att drift och underhållsarbete måste utföras (Hansson m.fl, 

2015). Underhåll krävs för att byggnadens eller anläggningens tekniska funktioner skall 

upprätthållas, men också för att bevara en byggnads eller anläggnings ekonomiska värde 

(Nordstrand, 2008).  

 

 
Figur 10: Byggprocessen. Figur upprättad efter Hansson m.fl. (2015) 

3.4.1 Aktörer 

I byggprojektets inledande fas tas de övergripande kraven för det aktuella projektet 

fram, vilket innebär att den ursprungliga idén skall bearbetas till fullständiga 

bygghandlingar innehållandes ritningar och beskrivningar. Beställarens krav skall 

identifieras, formuleras och kommuniceras och gäller bland annat projektets omfattning, 

dess funktion och utformning (Hansson m. fl, 2015). En styrgrupp kan tillsättas med en 

referensgrupp för att tillgodose att de beslut som beställaren skall fatta är väl 

genomtänkta (Hansson m.fl, 2015). Styrgruppen ansvarar för planering, kontroll samt 

styrning gällande projektets resurser och innehåll och kan ofta bestå av 2-5 personer 

med aktuell kompetens som krävs för projektet samt viss beslutsbefogenhet 

(Westerlund, 2006). Värt att nämna är också att i mindre projekt kan beställaren och 

styrgruppen utgöras av samma person eller organisation. Styrgruppen har också i uppgift 

att godkänna och pröva den som leder projektets planer (Westerlund, 2006). 

Referensgruppen är endast en rådgivande funktion till styrgruppen och projektledaren 
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och är främst till för komplettering då kunskapsområden inom styrgruppen eller 

projektledningen saknas (Westerlund, 2006).  

Konsulter från olika yrkeskategorier, allt ifrån arkitekter och konstruktörer till 

brandingenjörer och akustiker, behövs för att ta fram det underlag som krävs för att ett 

byggprojekt skall kunna genomföras (Nordstrand, 2008). För att undvika att byggnadens 

ingående system kolliderar under produktionsfasen, vilket kan leda till att projektet både 

försenas och fördyras, är det därför viktigt att projektörerna samarbetar med varandra 

och har en välfungerande kommunikation inom projekteringsgruppen (Nordstrand, 

2008). Samordning av de olika projektörerna görs av en projekteringsledare som ser till 

att driva arbetet framåt (Hansson m.fl, 2015) samt ansvarar för att projektet uppnår 

uppsatta mål, dess budget och tidplanen. Figur 11 visar schematiskt hur en organisation i 

projekteringsskedet kan se ut. 

 

Figur 11: Exempel på hur en organisation i projekteringsskedet kan se ut (Nordstrand, 2008; Hansson m.fl, 

2015) 
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3.4.2 Aktiviteter 

Nordstrand (2008) hävdar att projekteringen skall ske successivt och att stora 

övergripande problem skall lösas först för att därefter kunna gå ned på detaljnivå. En 

uppdelning av de ingående momenten kan göras enligt figur 12 där de tidiga skedena 

delas in i programskede och projekteringsskede, vilket också förklaras vidare nedan.  

 

3.4.3 Programskede  

Utredningsarbete 

Det initiala skedet startar, som tidigare nämnt, med att en beställare har en idé om att 

låta uppföra en byggnad till följt av ett behov. En utredning av vad behovet innefattar 

tillsammans med en uppskattning av tids- och kostnadsåtgången som krävs för att sörja 

för behovet innefattas i en behovsutredning (Hansson m.fl, 2015). Resultatet av 

behovsutredningen skall vara ett beslutsunderlag för att beställaren skall kunna 

bestämma huruvida denne skall gå vidare med idén eller ej (Nordstrand, 2008). 

Beslutsunderlaget bör innehålla ett första utkast av det eventuella projektets omfattning. 

Behovet bör definieras tydligt tillsammans med vilka krav som skall uppnås, ett första 

utkast på en projektbudget samt tidplan (Hansson m.fl, 2015). Det kan också kortfattat 

förklaras med de första ramarna till projekttriangeln, som presenterades under avsnitt 

3.1, skall fastställas i detta skede. Hansson m. fl (2015) presenterar även ett par frågor 

som bör kunna besvaras av beslutsunderlaget. 

 Ska projektet gå vidare med ett programarbete eller avslutas redan nu? 

Figur 12: Övergripande bild över projekteringsprocessen. Figur upprättad efter Nordstrand (2008) 
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 Är behovsutredningen tillräckligt tydlig för att ett programarbete skall kunna 

göras? 

 Kan den eftersökta funktionen uppnås på annat sätt utan att ett byggprojekt 

skall genomföras? 

 Kan en befintlig funktion istället köpas? 

 Vilken ansvarsform skall väljas för kommande upphandling av entreprenör?  

 

Programarbete  

Resultaten ifrån behovsutredningen skall under programarbetet fastställas ytterligare 

(Nordstrand, 2008) tillsammans med att en preliminär budget för projektet bestäms och 

vilket tidskrav beställaren har (Hansson m. fl, 2015).  Slutresultatet ifrån ett 

programarbete är ett byggnadsprogram vilket, enligt Nordstrand (2008) och Hansson m. 

fl (2015) består av följande: 

 Verksamhetsbeskrivning 

 Lokalprogram innehållandes behov- och funktionskrav 

 Tekniskt program där krav på byggteknik och installationer ingår 

 Miljöprogram med uppsatta miljömål 

 Lokaliseringsutredning med tomtutredning och ev. geoteknisk utredning 

 Ekonomi med alternativkalkyler 

 Tidplan 

Programarbetet avslutas med att byggherren fattar ett beslut om projektet skall fortgå 

eller om det skall avslutas (Nordstrand, 2008). Om vidare projektering genomförs skall 

också beslut fattas huruvida projekteringen skall ske i egen regi i form av en 

utförandeentreprenad, även kallad generalentreprenad, där byggherren anlitar egna 

konsulter för att utföra projekteringsarbetet, och därefter upphandlar en 

byggnadsentreprenör som utför produktionsarbetet (Nordstrand, 2008). Byggherren kan 

också välja att gå vidare med en totalentreprenad, vilket innebär att upphandlad 

byggentreprenör ansvarar både för projektering och produktion.  
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3.4.4  Projekteringsskede 

Gestaltning 

Under gestaltningen tas olika förslag till utformning, så kallade förslagshandlingar, fram 

och målet med gestaltningen är att komma fram till ett slutligt alternativ att därefter 

upprätta handlingar utifrån (Nordstrand, 2008). Det är främst arkitektskisser som ligger 

till grund för beslutet och dessa bör, enligt Hansson m.fl (2015), innehålla följande: 

 Situationsplan 

 Ritningar i plan, snitt och vy 

 Planer och snitt som avser den bärande stommen 

 Installationssystem 

 Perspektivskisser 

 Fysiska modeller 

 Beskrivning med motivering av givet förslag 

 Kostnadsbedömning 

Systemutformning  

Systemutformningen skall resultera i systemhandlingar där byggnadens konstruktions- 

och installationssystem skall ingå (Nordstrand, 2008). Nordstrand (2008) förklarar att 

systemutformningen går ut på att ta fram en näst intill färdig byggnad, med undantag för 

detaljlösningar. Det är med systemhandlingarna som ett bygglov kan sökas (Hansson 

m.fl) och de bör därför omfatta följande: 

 Situationsplan där mark, vatten, avlopp, elektriska installationer och 

bredbandsanslutning redovisas 

 Sammanställningsritningar innehållandes planer, snitt och vyer som visar mark, 

hus och installationssystem 

 Redovisning av eventuella schakt och aggregatrum där planer och snitt skall 

framgå 

 Flödesscheman för VVS och el 

 Anläggnings-, byggdels- och installationssystembeskrivning och en 

rumsbeskrivning av ett typrum 

 Kostnadskalkyl 

 

Detaljutformning 

Detaljutformningen skall leda fram till bygghandlingar. Parallellt pågår 

bygglovsprocessen och förfrågningsunderlag upprättas. Nordstrand (2008) förklarar att 

detaljutformningen, också kallat detaljprojektering, handlar om att dimensionera de 

konstruktioner och system som tagits fram i systemhandlingarna. Hansson m.fl (2015) 
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förklarar vidare att bygghandlingarna, skall visa hur arbetet skall utföras, det vill säga 

hur entreprenören skall bygga. Ritningar och beskrivningar är ingående komponenter i 

bygghandlingarna. Detaljprojekteringen utgör den mest omfattande delen av hela 

projekteringsprocessen eftersom många saker skall fastställas i detalj (Nordstrand, 

2008). De ritningar som vanligen upprättas är följande (Hansson m.fl, 2015): 

 Sammanställningsritningar innehållandes planer, vyer och snitt för att ge en 

helhetsbild av huset eller anläggningen och som visar läge, mått och referenser 

till andra handlingar som krävs för att utföra byggnaden. 

 Uppställningsritningar som visar sammansatta delar av en byggnad, exempelvis 

trappor, för att ge mer information om montering. 

 Förteckningsritningar som anger mått och utförandedata hos en grupp 

komponenter, exempelvis dörrar. 

 Detaljritningar för att visa föremål i större skala med specifika uppgifter om 

konstruktionen och montageanvisningar. 

 Samordningsritningar för att samordna de olika projektörernas ingående delar. 

Vidare krävs som nämnt också beskrivningar, som enligt Hansson m.fl (2015) kan 

innehålla: 

 Teknisk beskrivning med föreskrifter och utförande- samt kvalitetskrav. 

 Mängdförteckning. 

 Rumsbeskrivning med tabell över ytskikt, rumskomplement och 

målningsbehandling. 

Bygghandlingarna ingår därefter som en del av förfrågningsunderlaget som skickas ut i 

samband med upphandling av byggentreprenör. Ett förfrågningsunderlag ska innehålla 

allt som krävs för att entreprenören skall kunna utföra de beräkningar som krävs för att 

upprätta en kalkyl som underlag till det anbud som sedan lämnas in till beställaren 

(Hansson m.fl, 2015).  

3.4.5 Kvalitetssäkring i projekteringsskedet  

Som figur 1 visar i avsnitt 1.1 är kostnaderna betydligt lägre för att korrigera fel under 

ett projekts initiala faser än när projektet fortlöpt under en längre tid. Hansson m.fl 

(2015) och Nordstrand (2008) menar att det därför bör finnas ett kvalitetssäkringssystem 

som berör projekteringsprocessen. Beställaren bör därför upprätta en kvalitetsplan, som 

enligt Nordstrand (2008) bör innehålla: 

 Fördelning av ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter mellan byggherren 

och projektets aktörer samt vilka gränsdragningar som finns mellan dessa. 

 Krav på planering av projekteringen. 
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 Beställarens krav på kvalitetssäkring för de olika projektörerna. 

 Beställarens krav på att projektörerna skall genomföra egenkontroll. 

 Krav på samgranskning av handlingar. 

 Information om hur beställaren följer upp kvalitetsarbetet. 

Som framgår av ovanstående presentation av hela projekteringsprocessen är det många 

olika aktörer som skall samarbeta, de ingående komponenter som de bidrar med till 

byggnaden skall samordnas för att undvika krockar och allt detta skall göras under en 

begränsad tidsperiod och med olika förutsättningar för varje projekt. Det är alltså höga 

krav som ställs på de ingående aktörerna i ett projekt vilket innebär att det är av högsta 

vikt att kommunikationen fungerar. 

3.5 Kommunikation i projekteringsskedet  
I Hellqvists (2009) undersökning som presenteras i artikeln Fyra röster om vägen till en 

lönsammare byggprocess, finns det tydliga tecken på bristande kommunikation inom 

byggbranschen. Hellqvist (2009)  menar att förbättrad kommunikation inom 

byggbranschen skulle kunna leda till ökad lönsamhet, jämnare kvalitet och större 

möjlighet att lära av tidigare misstag. Även Grange (2004) skriver om ett bristande 

samarbete mellan de inblandade aktörerna i byggprojekt. Aktörerna i ett projekt lägger 

vanligen stor vikt på sina egna arbeten istället för att se till projektet som en helhet, 

vilket kan leda till att projektets resultat blir lidande. En av de mest kritiska punkterna i 

ett byggprojekt är övergångsfasen mellan projekteringen och byggproduktionen. För att 

undvika missförstånd och fel är kommunikationen viktig i detta skede, då den öppnar 

upp för ett samarbete mellan aktörerna och lärande genom projektet (Karrbom 

Gustavsson, 2012). 

 

En fråga som ofta uppstår när ett projekt skall genomföras är hur kommunikationen 

mellan projektmedlemmarna skall organiseras på bästa sätt. I byggbranschen förändras 

förutsättningarna från projekt till projekt, då den sammansatta projektgruppen i många 

fall varierar och eftersom ett projekt är tidsbegränsat och berör flera olika aktörer och 

företag (Wikforss, 2009). Idag används många olika kommunikationsvägar i 

byggprocessen, dels formella möten, telefonsamtal och mejl (Carlsson & Josephson, 

2001). Genomförda möten sammanställs ofta i olika typer av mötesprotokoll.  

Informationen som kommuniceras är ofta komplex, vilket kan leda till missförstånd och 

dessutom kan fel information leda till omfattande konsekvenser (Hansson m. fl, 2015). 

Under byggprocessens projekteringsfas är det extra viktigt med välfungerande 

kommunikation då det sker ett ständigt informationsutbyte mellan de inblandade 

projektörerna, något som krävs för att kunna driva ett projekt framåt (Wikforss, 2003). 

Figur 13 visar ett exempel på hur kommunikationen kan ske mellan de inblandande 
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aktörerna, värt att nämna är dock att kommunikationen i verkligheten ofta är mer 

omfattande (Hansson m.fl., 2015). Bortsett ifrån aktörerna som presenteras i figur 13 är 

även BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, en aktör som 

enligt Arbetsmiljöverket (2015) är inblandad i projekteringen.  

 

Figur 13: Relationer och kommunikation i projekteringsskedet. Figur upprättad utifrån Hansson m.fl 

(2015). 

Under projekteringsfasen fastställs flertalet handlingar som tas fram utifrån kundens 

krav (Hansson m.fl., 2015). Därmed är det av stor vikt att föra över information och 

kunskap för att komma fram till ett gemensamt mål (Carlsson & Josephson, 2001). I 

Carlssons studie, Kommunikation i byggprojekt - perspektiv på öppenhet i processer, 

från 2006 skriver författaren att 22 % av samtliga kommunikationshändelser i ett 

byggprojekt uppstår på grund av ändrade förutsättningar. I studien kunde många av 

dessa förändringar härledas till just projekteringsfasen. Då ett fel uppstår i början av ett 

projekt, det vill säga i projekteringsskedet, följer vanligen detta fel med i resten av 

projektet.  

Som framgår i avsnitt 3.4 så skall många dokument och ritningar upprättas under 

projekteringsprocessen och många aktörer är inblandade i olika skeden. För att undvika 
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problem och kollisioner ställs krav på samordningen av upprättade handlingar och hur 

de olika aktörerna samverkar. Samordningen och styrningen av de ingående aktörerna i 

projekteringsgruppen sker dels via de avtal som upprättats mellan beställare och 

respektive projektör och dels under projektets gång (Hansson m.fl, 2015). Ett viktigt 

styrinstrument under projekteringsprocessen är projekteringsmöten, vilka sker 

kontinuerligt under projekteringen (Hansson m.fl, 2015). För att effektivisera 

projekteringsmötena, och för att inte projekteringskostnaden skall springa iväg, bör 

antalet projektörer som medverkar begränsas (Hansson m.fl, 2015).  

Nordstrand (2008) menar att, i tillägg till dessa möten, bör också ett fungerande 

kommunikationssystem finnas för att underlätta samordningen. Nordstrand (2008) talar 

vidare om att en tidplan för projekteringsskedet bör upprättas där de vitala aktiviteterna 

skall finnas; upphandling, granskning, kalkyl och framförallt de olika aktiviteter som 

projektörerna ansvarar för. Tidplanen bör också visa när viktiga möten skall hållas samt 

när beslut skall fattas (Nordstrand, 2008). Ett sätt för att säkerställa att 

kommunikationen fungerar inom ett projekt kan vara att genomföra en 

kommunikationsplan (Jansson & Ljung, 2004). Kommunikationsplanens syfte är att 

upprätthålla en plan för hur kommunikationen i projektet skall struktureras, vilken typ 

av information som skall utväxlas samt hur ofta och till vem som informationen skall 

kommuniceras till (Kamél, 2014). 

Strid (1999) beskriver skillnaden mellan information och kommunikation, där 

information är själva budskapet medan kommunikation är flödet av informationen 

mellan två eller flera individer. Information skall motivera de inbladande aktörerna att 

arbeta mot samma mål, där kommunikationen skall skapa engagemang och främja 

kunskap. Det främsta syftet med kommunikation är att tilldela aktörerna den information 

som krävs för att genomföra arbetet, fatta rätt beslut, skapa trygghet och samhörighet 

(Jansson & Ljung, 2004). Kommunikationen kan vara formell och informell samt verbal 

och icke-verbal (Jansson & Ljung, 2004). Den verbala kommunikationen sker via tal 

och skrift medan den icke-verbala kommunikationen kommunicerar via bland annat 

kroppsspråk, röststyrka och tonfall, så kallad outtalad kommunikation. Även blickar kan 

avslöja mycket av en grupps olika relationer i förhållande till varandra (Jansson & 

Ljung, 2004).  De formella kommunikationsvägarna sker utifrån vad organisationens 

ledning har för uppsatta mål, policy och riktlinjer medan den mer informella 

kommunikationen uppstår i samtal och diskussioner mellan individer och grupper 

(Bonnierledarskap, 2013). Vilken typ av kommunikation som uppstår i en organisation 

eller projekt varierar.  

Jansson och Ljung (2004) ger exempel på hur kommunikation kan implementeras i 

projekt genom att göra information tillgänglig och genom att skapa produktiva möten. 

Ett exempel som tas upp är Meta-information vilket innebär att känslan av att veta att 
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information finns tillgänglig är viktig, oavsett om informationen inte är nödvändig just 

för stunden. Det är då viktigt att veta hur informationen kan eftersökas eller att veta hur 

informationen finns lagrad samt i vilket format och vad den innehåller för att projektets 

kommunikation skall lyckas.  

Ovanstående hjälpmedel innefattar endast åtkomsten till den så kallade verbala 

kommunikationen men för att lyckas med ett projekt krävs även outtalad 

kommunikation (Jansson & Ljung, 2004). För att ge projektmedlemmar ett verktyg för 

att lättare kommunicera på detta sätt kan möten arrangeras och särskilda mötesplatser 

upprättas (Jansson & Ljung, 2004). Formella möten som arrangeras bör ha ett tydligt 

syfte som avser att diskuteras under mötet (Jansson & Ljung, 2004). Andra ämnen bör 

undvikas för att effektivisera mötet. 

Jansson och Ljung (2004) menar att fördelen med formella möten är att deltagarna 

tydligt agerar i sina projektroller och det även blir lättare att fatta beslut då många 

projektörer närvarar på mötet. De nämner vidare att protokoll bör föras efter 

genomförda möten för att underlätta spårbarhet i efterhand gällande fattade beslut. De 

nackdelar som Jansson och Ljung (2004) tar upp som förekommer vid formella möten är 

att de kräver regler och viss formalitet, vilket kan leda till passivitet hos vissa deltagare. 

De menar också att det är svårare att reda ut missförstånd som uppstått då det är många 

deltagare närvarande.  

Ett annat sätt att dela med sig och ta till sig information är genom visualisering. Genom 

att tydligt visualisera ämnen som rör ett projekt påverkas gruppmedlemmarna och 

sannolikheten att de reflekterar över de utsatta etappmål och framsteg som gjorts inom 

projektet ökar (Jansson & Ljung, 2004). Att visualisera vad som pågår i ett projekt och 

projektgruppens åtagande leder såldes till en gemensam helhetsbild. Det i sin tur kan 

också leda till att de samtalar om projektet och på så vis kan kommunikationen och 

projekteringen blir effektivare för det aktuella projektet (Lindelöf, 2011). Exempel på 

enkel visualisering är uppsatta tavlor som visar projektmålet samt hur arbetets gång ser 

ut och idag finns det även många digitala verktyg som förenklar visualiseringen 

(Apricon, 2015). Idag finns det även flera olika webbaserade dokument-

hanteringsprogram, så kallade molntjänster som gör det enkelt för en projektgrupp att ta 

del av aktuell information och dokumentation (Apricon, 2015).   
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3.6 Agil projektledning 
Utöver den traditionella vattenfallsmetoden finns det idag andra etablerade metoder som 

används i olika projektbaserade branscher. Agila metoder är ett samlingsnamn för ett 

antal olika metoder som utvecklats på olika håll inom IT-branschen (Gustavsson, 2013). 

Det engelska ordet Agile brukar vanligen översättas till lättrörlig, vig eller smidig, vilket 

innebär att en organisation agerar flexibelt för att ständigt kunna utvecklas och förbättras 

i samma riktning som den aktuella verksamheten (Gustavsson, 2013).  

3.6.1 Bakgrund  

De agila metoderna har hämtat stora delar av tankesättet som finns inom lean, där 

effektivitet ligger i fokus. Detta för att skapa en metod som på ett smidigt sätt får ut så 

mycket som möjligt med få resurser, det vill säga en kombination av effektivitet och 

flexibilitet, vilka är två av nyckelorden i de agila metoderna (Gustavsson, 2013). Syftet 

med lean är att skapa ett kontinuerligt flöde av varor och tjänster som motsvarar 

kundens eller beställarens aktuella behov (Hamon & Jarebrant, 2007). Med andra ord 

handlar det om att skapa värde för slutkunden genom att minska på slöserier och öka 

produktiviteten (Harris & McCaffer, 2006). Genom att reducera de icke värdeskapande 

aktiviteterna kan målet med att skapa en effektivare process lättare uppnås (Hamon & 

Jarebrant, 2007). I korthet kan principen med lean förklaras med att ett beslut eller en 

produkt skall levereras just när det behövs (Björkholm & Brattberg, 2013). Det är också 

förklaringen till begreppet, just-in-time, vilket innebär att leveranser skall ske precis den 

tid då de behövs, som det fokuseras på då ett projekt genomförs enligt lean (Hansson m. 

fl, 2015).  För att kunna arbeta effektivt med lean måste den aktuella ledtiden, det vill 

säga den tid det tar från att kunden lämnat sitt önskemål tills den aktuella produkten 

eller tjänsten levererats, hållas så kort som möjligt (Björkholm & Brattberg, 2013).  

Detta leder således till att det är viktigt att identifiera vilka flaskhalsar som finns i 

projektet och i den aktuella organisationen, för att kunna skapa ett kontinuerligt flöde 

genom hela processen. 

Bakgrunden till de agila metoderna är, enligt Gustavsson (2013), att det fanns en 

efterfråga på ökad flexibilitet inom ett projekt men metoderna uppstod även som en 

motreaktion till den traditionella projektledningsmetoden (Larman & Basili, 2003). Med 

inspiration från lean började därför en ny projektledningsmetod tas fram (Gustavsson, 

2013).  

För att skapa en djupare förståelse för de agila metoderna bör en historisk återblick 

göras. Det var år 1974 som E. A Edmonds beskrev ett inkrementellt och iterativt 

arbetssätt som grundstenen lades för de agila metoderna. För att genomföra ett projekt 

både inkrementellt och iterativt skall det löpande genom projektet skapas färdiga och 
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användbara delar som skapar värde för det slutliga projektresultatet, vilket är ett 

inkrementellt arbetssätt. Arbetet skall utöver detta utföras i cykler, där varje cykel 

förbättrar och utvecklar projektresultatet, vilket beskriver det iterativa arbetssättet 

(Gustavsson, 2013).  Genom att arbeta med agila metoder sker arbetet både på ett 

inkrementellt och iterativt sätt då resultat skall levereras löpande samt då metoden 

ständigt arbetar för att undersöka, förbättra eller förändra de delar som redan är 

färdigställda (Gustavsson, 2013).  

År 2001 myntades uttrycket agil av 17 metodutvecklare som arbetade utifrån ett agilt 

tankesätt på olika håll. Metodutvecklarnas syfte var att hitta ett gemensamt namn för de 

delade värderingarna de hade gällande lättrörliga metoder (Gustavsson, 2013). Utöver 

namnet tog gruppen fram 12 olika principer kopplat till metoden och grundade därmed 

det agila manifestet (Gustavsson, 2013), vilket kan förklaras enligt följande fyra 

meningar: 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätts punkterna till 

vänster mer (Agile Manifesto, 2001a). Förklaringen har sitt ursprung i de 12 principerna 

som beskriver de agila värderingarna, vilka presenteras nedan:  

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig 

leverans av värdefull programvara. 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel. 

3. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 

mellanrum, ju oftare desto bättre. 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet. 

5. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 

och lita på att de får jobbet gjort. 

6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet. 

7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

8. Agila metoder verkar för hållbarhet. Sponsorer, utvecklare och användare skall 

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

anpassningsförmågan. 

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

11. Bäst arkitektur, krav och design (projektresultat) växer fram med självorganiserande 

team. 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter. 

(Agile Manifesto, 2001b)  

3.6.2 Tillämpning av agil projektledning  

Det är under de senare åren som de agila projektledningsmetoderna etablerats inom allt 

fler branscher, utöver IT-branschen. Det är viktigt att ha i åtanke att de 12 uttalade 

principerna inte behöver följas rakt av, utan möjligheten till individuell anpassning, både 

till bransch och projekttyp, är möjlig (Gustavsson, 2013).  

De agila metoderna utgår i stor utsträckning från att se de ingående aktörernas förmåga 

att lära av erfarenheter, hitta kreativa lösningar utifrån de förändringar som uppkommer 

och att hela tiden kunna dra nytta av varandra inom projektet eller organisationen 

(Highsmith & Cockburn 2001).  För att ett projekt ska kunna arbeta agilt är det viktigt 

att projektmedlemmarna ständigt får feedback från de övriga projektmedlemmarna, 

annars fallerar syftet med de agila metoderna (Highsmith & Cockburn 2001).  Utöver 

det så måste projektmedlemmarna snabbt kunna anpassa sig till förändringar och de 

ändrade krav som ökar värdet på slutresultatet (Ballard, 2000).  

Ett annat viktigt område inom de agila metoderna är kommunikation. För att kunna 

genomföra ett projekt på ett flexibelt och effektivt sätt är det viktigt att skapa situationer 

som gör det möjligt för de inblandade aktörerna att kunna kommunicera enkelt och på 

ett informellt sätt för att på så vis kunna styra sig själva och projektgruppen (Highsmith 

& Cockburn 2001). 

För att skapa en lätt och överskådlig förklaring till de agila metoderna beskriver Koch 

(2005) fem olika nyckelord som är gemensamma för samtliga agila metoder: rörlighet 

och förändring, planering, kommunikation och lärande.  

Rörlighet och förändring – de agila metoderna arbetar utifrån de förändringar som 

uppstår längs med processen och i omvärlden, vilket innebär att de skapar en snabb 

rörlighet, till skillnad från de mer traditionella metoderna som arbetar från en detaljerad 

plan och gör allt för att följa den tidigt fastställda planen. De agila metoderna välkomnar 

förändringar medan den traditionella metoden associerar förändringar till problem.  
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Planering – även i de agila metoderna är planering av projektet viktigt.  Då något 

avviker från det som planerats läggs den nya informationen in i projektet och en 

anpassning till verkligheten sker.  

Kommunikation – i de agila metoderna sker kommunikationen främst muntligen. 

Dokumentation sker endast då detta anses skapa ett värde för projektet och inte i 

arkiveringssyfte. Den traditionella metoden påstår att kommunikation sker genom de 

planerade aktiviteterna och dokumentation. En nackdel med att inte dokumentera är att 

vissa saker glöms bort och tolkas olika beroende på vem som kommunicerar.  

Lärande – för de agila metoderna ses varje enskilt projekt som en erfarenhetsutökning. 

Eftersom kommunikation mellan de olika aktörerna är en central del av metoden ökar 

möjligheten för accelererat lärande mellan de inblandade aktörerna.  

Sammanfattningsvis ger Gustavsson (2007) tre argument för varför agil projektledning 

bör tillämpas:  

 Nytta per krona – agila metoder fokuserar på att göra det viktigaste och skapar 

mest nytta för kunden först. 

 Flexibilitet – se positivt till förändringar och ge kunden möjlighet att vid varje 

etappslut komma med synpunkter och förändringar. 

 Tydlighet – projektmedlemmarna skall veta exakt vart i projektet gruppen 

befinner sig.  

3.6.3 Roller inom agil projektledning 

För att förstå hur ett projekt skall genomföras enligt de agila metoderna är det viktigt att 

förstå hur organisationen ser ut, därför definieras de ingående rollerna. Som tidigare 

nämnt är agil ett samlingsbegrepp för flera olika sätt att angripa ett projekt. Jansson 

(2015) förklarar att de ingående rollerna varierar beroende på vilken av metoderna som 

är aktuell, något som förklaras mer i detalj under avsnitt Scrum och Kanban. Gustavsson 

(2013) nämner tre viktiga kännetecken hos en agil projektgrupp: 

 Självstyre – varje gruppmedlem har sitt eget ansvars- och befogenhetsområde. 

 Tydliga mål – alla gruppmedlemmar vet vad målet med projektet är.  

 Kollektivt ansvar – alla ansvarar för att hjälpas åt att slutföra projektet och 

arbetar även över de olika ansvarsområdena. 

I agila projekt har den aktuella chefen, som även kan ha rollen som projektledare, en 

relativt passiv roll eftersom det eftersträvas en självstyrande projektgrupp. Därför är två 

viktiga egenskaper hos en chef att vara lyhörd och anpassa sig efter den aktuella 

projektgruppens utformade regler. En annan viktig uppgift är att delegera det 

beslutsfattande ansvaret till projektgruppen (Gustavsson, 2013). Dessutom strävas det 
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efter att ha samtliga kompetenser inom projektgruppen. Detta kan således leda till att 

organisationen behöver ses över för att minska på expertfunktioner (Gustavsson, 2013). 

I övrigt anpassas de ingående projektrollerna utifrån projektets förutsättningar och 

beroende på vilken av de agila metoderna som ligger till grund för projektets utförande. 

Andra roller som kan vara relevanta att ha med i en agil projektgrupp är en styrgrupp 

och en referensgrupp, vilka förklaras vidare nedan.  

 Styrgrupp – i större projekt kan en styrgrupp tillsättas där beställar-

organisationen har representanter som arbetar med projektet. I mindre projekt 

tar projektbeställaren denna roll (Gustavsson, 2013).  

 Referensgrupp – för att kunna uppnå ett bra projektresultat kan det vara bra med 

konstruktiv återkoppling, detta genom att tillsätta en referensgrupp. Användaren 

och förvaltaren av projektresultatet är vanligen några av de ingående aktörerna i 

referensgruppen (Gustavsson, 2013).  

3.6.4 Begränsningar med agil projektledning  

Precis som med den traditionella projektledningsmetoden finns det begräsningar vid 

projektgenomförande med hjälp av agila metoder. Det krävs en anpassning för varje 

organisation och projekt (Jansson, 2015). Det är även viktigt att ha i åtanke att det kan 

vara lämpligt arbeta agilt i en viss del av projektet även om det inte är det möjligt under 

hela projektet (Gustavsson, 2013). 

Det finns även de som påstår att metoden passar sig mindre bra när det upprättats fasta 

kontrakt och då en detaljerad planering redan gjorts. Det beror på att avtal och regler 

minskar möjligheten för flexibilitet, som är ett av nyckelorden i agil projektledning 

(Gustavsson, 2007). Det är också viktigt att samtliga projektmedlemmar är villiga att 

arbeta agilt eftersom det annars är svårt att uppnå en effektiv process (Gustavsson, 

2013).  

Vidare tar Jansson (2015) upp några av de begränsningar som konstaterats med den 

agila metoden. Metoden lämpar sig till exempel bäst i projekt där det förväntas vara en 

hög frekvens av förändringar. Är projektet stort med många inblandade aktörer kan det 

också krävas en viss mängd formalia jämfört med då projektet är mindre och har en 

egen självstyrande projektgrupp, något som innebär att agila metoder inte är att föredra. 

Den geografiska spridningen av projektets inblandade aktörer har även inverkan på om 

agila metoder är framgångsrika eller ej eftersom de, som nämnt tidigare, grundar sig i tät 

och informell kommunikation.  

Ett argument till varför de agila metoderna inte fått något riktigt fäste i en större 

omfattning kan bero på den bristande forskning som gjorts. Då forskningen inte har 

besvarat de relevanta frågorna hur, varför och i vilka sammanhang agila metoder 
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fungerar, kan ett införande av metoden vara svårt att motivera för en chef eller ledare 

(Ågerfalk, 2006), främst i organisationer med stark hierarkisk struktur (Kruchten, 2013). 

Den teori som finns publicerad grundar sig främst på de grundprinciper det agila 

manifestet publicerat och där utövare provat sig fram med metoderna.  

Nedan presenteras två metoder som ingår i det agila konceptet, scrum och kanban, vilka 

fungerar som processverktyg eftersom de hjälper till att effektivisera arbetet genom att i 

viss utsträckning berätta vad som skall göras, i form av begränsningar och riktlinjer 

(Kniberg & Skarin, 2013). 

3.7 Scrum 
En av de mest välkända metoderna i agil projektledning är scrum (Björkholm & 

Brattberg, 2013), vilket kan översättas till klunga på svenska (Gustavsson, 2013). 

Schwaber och Sutherland (2013) väljer att definiera scrum som ett ramverk som gör det 

möjligt att angripa komplexa, adaptiva problem och samtidigt, på ett produktivt och 

kreativt sätt, leverera ett resultat med högsta möjliga värde. 

3.7.1 Ingående akiviteter 

I den agila metoden scrum delas projektet upp i arbetscykler, så kallade sprinter. Arbetet 

i varje sprint består av fyra olika delmoment: sprintplanering, dagliga scrummöten, 

sprintgranskning och sprintåterblick. Den första aktiviteten som görs i en arbetscykel är 

sprintplanering. Inom detta delmoment planeras arbetet i sprinten och målet med 

sprinten fastställs. Frågor som skall besvaras är ”vad kan uppnås?” och ”hur skall 

arbetet utföras?”. I varje sprint hålls korta, dagliga scrummöten, där projektgruppen tar 

upp det aktuella arbetsläget under sprinten.  Mötet bör hållas kort, cirka 15 minuter, och 

frågor som tas upp kan vara ”vad gjordes igår”, ”vad skall göras idag för att uppnå 

sprintmålet?” samt ”finns det några hinder?”. 

I slutet av varje sprint presenteras vad som utförts i sprinten och en utvärdering görs, en 

så kallad sprintgranskning.  Deltagarna i projektgruppen redovisar vad som gjorts och 

vad som gått bra respektive mindre bra. Det sista som görs innan nästa sprint kan 

påbörjas är en sprintåterblick, vilket innebär att en utvärdering av arbetsformen under 

den föregående sprinten görs. Utifrån denna utvärdering och nya erfarenheter kan nästa 

sprint planeras (Schwaber & Sutherland, 2013). Figur 14 visualiserar hur arbetet sker i 

sprintform och med hjälp av iterationer.  
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Figur 14: Visualisering av de iterationer som görs vid arbete enligt scrum. Figur upprättad efter inspiration 

av Hass (2007). 

Varje sprint pågår under en förutbestämd tid, vanligen 30 dagar (Highsmith & 

Cockburn, 2001), en så kallad timebox. Under denna tid tar projektgruppen fram ett 

delresultat av det slutliga projektresultatet, därefter startar nästa sprint omgående. 

Erfarenheter och eventuella förändrade krav tas med till nästkommande sprint för att 

uppnå ett bättre slutresultat för kunden (Schwaber & Sutherland, 2013). Det är viktigt att 

en sprint inte är för lång eftersom projektets förutsättningar och mål kan förändras, 

komplexiteten kan stiga och risken att projektens krav inte uppfylls blir större 

(Schwaber & Sutherland, 2013).  

En sprint kan endast avbrytas om produktägaren, som definieras i avsnitt 3.7.2, väljer att 

avbryta sprinten. Ett argument för att avbryta en sprint är ofta att målet med sprinten inte 

längre är aktuell (Schwaber & Sutherland, 2013). För att kunna möta kundens krav och 

mål med projektet är det en fördel om kunden finns nära tillhands och kan besvara 

detaljerade frågor som rör projektet (Forslund, 2012a). 

Inom scrum finns det olika moment, så kallade artefakter, vilket innefattar det arbete 

eller värde som gör det möjligt att på olika sätt granska och anpassa metoden utifrån 
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projektet (Schwaber & Sutherland, 2013). För använda sig av metoden scrum är det 

viktigt att visa vilka prioriteringar som finns och vilka funktioner som är de viktigaste 

inom projektet. Detta samlas i en så kallad product backlog, vilket är projektets 

prioriterade att-göra-lista (Björkholm & Brattberg, 2013). Genom att skapa en product 

backlog fås en tydlig vision och målbild för det aktuella projektet inom projektgruppen 

(Forslund, 2012a). Projektgruppen ansvarar således för att genomföra de aktiviteter som 

planerats efter den prioriterade ordningen, vilket leder till en uppdelning i 

tidsbegränsade sprintar.  

Product backlog utvecklas och växer fram fortlöpande i takt med att projektet 

genomförs, vilket innebär att den är dynamisk och förändras hela tiden för att 

projektresultatet skall bli så användbart som möjligt och för att uppfylla de ställda 

kraven (Schwaber & Sutherland, 2013).  

För att kunna arbeta utifrån de tidsbestämda sprintar som scrum utgår från samlas 

aktiviteter från product backlog som valts ut för den aktuella sprinten och bildar en så 

kallad sprint backlog. Den består av en lista med de aktiviteter som skall genomföras 

under den aktuella sprinten samt projektgruppens plan för vad som kommer att krävas 

för att leverera det som önskats för att uppnå sprintmålet (Schwaber & Sutherland, 

2013). Syftet med en sprint backlog är att skapa en tydlig och visuell bild över vad som 

planerats att göras under den aktuella sprinten.  På det dagliga scrummötet följs den 

totala arbetsmängden upp samt vad som återstår, för att få en uppfattning om det är 

möjligt att uppnå sprintmålet. Det är endast projektgruppen som kan göra ändringar i 

sprint backlog under en sprint.  

En annan artefakt är increment, vilket utgörs av summan ifrån samtliga poster från 

product backlog som färdigställts under en sprint och värdet från alla föregående 

sprintar. Increment beskriver således den aktuella statusen på projektet (Schwaber & 

Sutherland, 2013).  Figur 15 visar sambandet mellan de olika artefakterna inom scrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 15: Artefakter inom scrum, figur baserad på Forslund (2012a) 
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I alla agila metoder är det viktigt att kommunicera och visualisera det arbete som pågår, 

vilket ofta görs med hjälp av en fysisk eller digital tavla. Vanligen ser en scrum-tavla ut 

som i figur 16. Då en sprint är avslutad rensas tavlan och den nya sprinten börjar 

planeras med de aktiviteter som skall ingå i nästa sprint (Kniberg & Skarin 2009).   

 

Figur 16: Arbetsflöde inom en iteration i scrum (Kniberg & Skarin 2009) 

Som framgår av ovanstående figur flyttas därefter aktiviteterna allt eftersom arbetet 

utförts. Slutligen, när alla aktiviteter inom en sprint är avslutade är också sprinten 

avklarad. 

I scrum finns det ingen gräns på hur många uppgifter som kan placeras i pågående- 

kolumnen samtidigt utan den gräns som finns inom metoden berör tid och omfattning, 

vilka är fixa parametrar i varje sprint (Kniberg & Skarin, 2009).  

Sammanfattningsvis beskriver Kniberg och Skarin (2009) på ett enkelt sätt hur ett 

projekt kan genomföras med scrum. Första steget är att dela upp organisationen i 

mindre grupper som kan arbeta självstyrt och med tvärkompetenser inom gruppen. Då 

gruppen fått ett projekt att genomföra delas det aktuella projektet upp i mindre delar och 

ställs upp i en prioriterad att-göra-lista. Varje aktivitet på listan bildar en tidsbestämd 

sprint, vanligen 30 dagar. Varje sprint har ett bestämt mål och skall på ett dels iterativt, 

men även inkrementellt sätt, bidra till projektets slutresultat. Efter varje sprint görs en 

utvärdering för att optimera projektet och slutligen görs en återblick av det utförda 

arbetet för att optimera hela processen. 
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3.7.2 Roller i scrum  

I scrum har projektets deltagare en tydlig rollfördelning. De tre roller som brukar 

definieras är utvecklingsteam, scrum master och produktägare. Produktägaren är den 

person som ansvarar för att prioritera och beskriva projektets product backlog 

(Björkholm & Brattberg, 2013). Prioriteringarna skall göras utifrån beställarens 

perspektiv, krav och mål med projektet (Gustavsson, 2013). Produktägaren skall även ha 

en stöttande funktion för projektgruppen och skall även optimera värdet av det utförda 

arbetet (Schwaber & Sutherland, 2013). Gustavsson (2013) skriver att produktägaren 

ansvarar för samtliga krav som ställs för projektresultatet uppfylls. Det innebär att det är 

viktigt att produktägaren är väl insatt i både verksamheten och projektets intressenter, då 

dennes roll representerar kunden och den framtida nyttjaren (Schwaber & Sutherland, 

2013). För att intressenternas krav skall implementeras i projektresultatet är det viktigt 

att produktägaren finns tillgänglig under hela projekttiden (Gustavsson, 2013).  

Den andra rollen en deltagare kan ha är en roll i utvecklingsteamet. Utvecklingsteamet är 

de som ser till att projektet drivs framåt, teamet planerar hur och vad som ska levereras i 

slutet av varje sprint. Teamet genomför en tidsuppskattning för varje aktivitet 

(Björkholm & Brattberg, 2013) och har ett gemensamt mål för det slutliga 

arbetsresultatet (Forslund, 2012a). För att genomföra ett projekt effektivt bör teamet 

bestå av 3-9 personer och vara självgående samt bestå av deltagare som har de 

kompetenser som krävs för att slutföra projektet (Schwaber & Sutherland, 2013). För att 

öka möjligheten till informell kommunikation, som är en nyckelfaktor inom scrum, bör 

utvecklingsgruppen samlokaliseras (Schwaber, 2004). Dock är detta inte möjligt i alla 

projekt. 

Det tredje rollen, scrum master, liknar i vissa fall den traditionella rollen som 

projektledare, dock ska scrum master fungera mer som en coach än en chef (Gustavsson, 

2013). Rollens syfte är att stödja utvecklingsteamet, produktägaren och den organisation 

där projektet genomförs, med fokus på arbetsprocessen. Genom att fokusera på 

arbetsprocessen bör scum mastern eliminera hinder och störningar av olika slag samt 

stötta det självstyrande och självbestämmande arbetssättet (Schwaber & Sutherland, 

2013). Scrum mastern är den som bestämmer hur processen skall fortlöpa, det vill säga 

på vilket eller vilka sätt projektet skall genomföras agilt (Gustavsson, 2013).  

3.7.3 Begränsningar med scrum 

Tidigare har begränsningar med traditionella projektledningsmetoder presenterats, men 

även vid tillämpning av den agila metoden scrum finns det begränsningar. Forslund 

(2012a) nämner några problem. Produktägarens roll innebär ett stort ansvar och denne 

måste kunna representera många intressenter på ett objektivt sätt, vilket kan vara svårt i 
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vissa projekt.  Det kan också vara svårt att hitta en produktägare som är insatt i hela 

projektet och som kan svara på detaljerade frågor inom samtliga områden. 

En annan begräsning kan vara organisationen. Som tidigare nämnt ser aktörer inom 

organisationen inte alltid positivt på förändringar som görs gällande arbetsmetoder 

(Forslund 2012a). Vidare menar Björkholm och Brattberg (2013) att tidsuppskattningen 

för aktiviteterna som skall genomföras kan vara problematisk och därmed leda till att det 

är svårt för projektgruppen att uppskatta hur många aktiviteter som kan genomföras 

under en sprint.  

För att uppnå ett bra projektresultat genom att använda den agila metoden scrum bör 

samtliga i organisationen vara insatta i metoden och en anpassning till den aktuella 

verksamheten bör också göras (Forslund, 2012a), vilket är möjligt då scrum endast är ett 

ramverk som kan anpassas för den aktuella situationen (Schwaber & Sutherland, 2013). 

Att planera för iterationer fungerar inte i alla verksamheter då det kan uppkomma 

aktiviteter som måste prioriteras (Forslund, 2012b).  

3.8 Kanban 
Kanban är ytterligare en metod som ingår inom samlingsbegreppet agil. Ordet kanban är 

japanska och brukar vanligen översättas till tavla (Gustavsson, 2013). Metoden bygger 

mycket på tankar ifrån lean, som beskrivits tidigare, som innebär att så fort ett beslut 

fattats så skall projektgruppen agera och slutföra en aktivitet så snabbt som möjligt 

(Gustavsson, 2013). Kanban ser projektets utveckling som ett ständigt flöde av 

arbetsuppgifter, till skillnad från scrum som delar upp projektet i tidsbestämda 

iterationer (Björkholm & Brattberg, 2013).  

3.8.1 Ingående aktiviteter 

Kanban utgår från tre olika delar vilket gör att metoden ofta anses vara enklare att ta till 

sig än scrum, som består av flera artefakter och faser. De tre delar som kanban fokuserar 

på är att visualisera arbetsflödet, begränsa antalet pågående arbeten samt att mäta 

ledtiden och optimera den (Brechner, 2015).  

Arbetsmetoden som används i projekt som arbetar med hjälp av kanban utgår ifrån en så 

kallad kanban board. Tavlans syfte är att visualisera den aktuella situationen om vad 

som pågår samt vad som behöver göras. Genom att visualisera flödet kan hinder och 

flaskhalsar upptäckas av samtliga projektdeltagare (Björkholm & Brattberg, 2013). 

Tavlan kan antingen vara fysisk eller digital och kan uppdateras när som helst eller på 

det dagliga avstämningsmötet (Forslund, 2012b). Dessa möten är i princip de enda 

möten som hålls och tanken är att vem som helst i projektgruppen kan hålla i detta möte 
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(Brechner, 2015). På mötet hanteras frågor kring arbetsflödet istället för att fokusera på 

vem som gjort vad (Björkholm & Brattberg, 2013). Precis som i scrum planeras 

aktiviteterna i en backlog. Metoderna skiljer sig åt då en ny aktivitet kan tillkomma eller 

omprioriteras när som helst inom kanban, medan det i scrum endast får ske 

omprioriteringar efter en avklarad sprint (Forslund, 2012b).  

En viktig del av arbetssättet inom kanban är att gemensamt inom projektgruppen sätta 

upp en begränsning av antalet pågående arbeten, work in progress, som får ske 

parallellt. Om antalet pågående arbeten är maximerat får ingen ny aktivitet påbörjas 

förrän en annan avslutats. Detta resulterar i ett kontinuerligt flöde av avklarade 

aktiviteter (Björkholm & Brattberg, 2013). Till skillnad från scrum finns det ingen 

begräsning i hur lång en aktivitet eller arbetsuppgift får vara. Figur 17 visar hur en 

kanban-tavla kan se ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje 

rubrik, med undantag för ”att göra”, delas upp i två kolumner, där den vänstra 

representerar arbete som är pågående och flyttas över till den högra delen då arbetet är 

slutfört inom den kategorin. En viktig del då ett projekt genomförs med kanban är att 

inom gruppen definiera vad som krävs för att en aktivitet skall kunna flyttas till nästa 

rubrik. Detta innebär att samtliga aktiviteter kommer gå igenom samtliga steg innan de 

kan placeras i kolumnen avslutad (Brechner, 2015). Inom varje rubrik kommer även 

begränsningen på antalet work in progress, tydligt visualiseras med en siffra, (X). Vilka 

rubriker som tillämpas och utformningen på kanban-tavlan beror på det aktuella 

projektet och vilka aktiviteter som skall göras. Brechner (2015) ger exempel på ett 

tankesätt och tillvägagångsätt som kan användas: 

Figur 17: Ett exempel på hur en Kanban-tavla kan se ut (Forslund, 2012b) 
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 Specificera. Arbetet som skall utföras bör specificeras och brytas ned till mindre 

arbetspaket, där en begränsning för när arbetet anses vara färdigt kan vara att 

vartdera arbetspaketet inte får ta mer än en dag att utföra, se ”att göra” i figur 

17. 

 Implementera. Arbetet genomförs och begränsningen för att arbetet skall få 

flyttas till den högra kolumnen kan vara att arbetspaketet skall vara färdigutfört 

och att nästa arbetspaket kan påbörjas, se ”pågående” i figur 17. 

 Kontrollera. Det utförda arbetet bör kontrolleras av någon som inte utfört 

arbetet för att få bekräftelse på att arbetet verkligen är färdigställt. När 

granskaren gett godkännande är arbetspaketet färdigt. 

Är projektet av sådan karaktär att det krävs många beslut av beställaren, projektets 

involverade aktörer eller om det krävs myndighetsbeslut kan ytterligare en kolumn 

tillämpas, där avvaktar, kan vara ett passande namn (Brechner, 2015). Aktiviteten i 

denna kolumn kan hamna där då den är genomförd av en projektmedlem, men kräver ett 

beslut eller liknande för att kunna slutföras. Det är också viktigt att begränsa antalet 

work in progress för denna kolumn för att undvika att arbetsflödet skall stanna av till 

följd av att beslut inväntas. Fördelen med denna typ av visualisering är då ett beslut skall 

fattas av någon som är inblandad i projektet, eftersom denne tydligt kan se att projektets 

framfart beror på att denne skall agera (Brechner, 2015). 

3.8.2 Roller i kanban 

Inom den agila metoden kanban finns det inga specifika roller (Kniberg & Skarin, 

2009). Däremot kan rollerna från scrum, produktägare och utvecklingsteam, även 

etableras inom denna metod och har då liknande arbetsuppgifter och syfte. (Björkholm 

& Brattberg, 2013). 

3.8.3 Begränsningar med Kanban 

Kanban är inte alltid optimalt att använda för alla projektorganisationer. Några 

begränsningar och problem som kan uppstå med metoden, vilka är relevanta i 

projekteringsfasen i byggprojekt, nämns nedan tillsammans med en beskrivning av hur 

de kan lösas (Brechner, 2015).  

Nya arbetsuppgifter, förändrade planer och uppdaterade krav. Följande händelser är 

inte ovanliga och för att hantera dem krävs inte någon större åtgärd. Nya kort adderas 

enkelt till backlog-kolumnen. De arbetspaket som finns i backlog-kolumnen kan också 

omprioriteras för att kunna utföra de viktigaste aktiviteterna först. De arbetspaket som 
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redan utförs behövs inte överges, såvida kraven för dessa inte ändrats, ett undantag kan 

dock vara om de nya aktiviteterna verkligen behöver påbörjas direkt.  

En uppgift behöver lösas av en upptagen projektmedlem. Vissa arbetsuppgifter kräver 

att de utförs av en specifik projektmedlem eftersom denne har expertkompetens som 

krävs för att lösa uppgiften. Om denne projektmedlem inte har möjlighet att ta sig an 

uppgiften är det istället möjligt att:  

 tilldela uppgiften till en annan projektmedlem, som med översikt av 

projektmedlemmen med expertkompetens, utför arbetet.  

 Överlåta det arbete som projektmedlemmen med expertkompetens utför till 

någon annan, så att den efterfrågade personen kan lösa den viktiga uppgiften 

som denne har kompetens inom.  

 Flytta uppgiften till kolumnen avvaktar tills den efterfrågade projekt-

medlemmen har tid till att lösa den. 

 Sänk uppgiftens ordning i backlog-kolumnen. 

 

Vissa projektmedlemmar arbetar med mer än en uppgift åt gången. En del personer 

arbetar mer effektivt då de har flera bollar i luften, att endast tillåta dem att utföra en 

uppgift i taget kan påverka projektet negativt. Att tillåta fler work in progress är inte 

optimalt, men för vissa projektmedlemmar kan det vara mer effektivt att arbeta parallellt 

med olika uppgifter. 

De dagliga avstämningsmötena, stand-up möten, drar ut på tiden. Eftersom grundidén 

med dessa möten är att de skall vara kortfattade bör en åtgärd vidtas om mötena drar ut 

på tiden. Ett separat mötesrum kan bokas för att kunna hålla mer långdragna möten då 

diskussioner kring viktiga moment kan hållas. Detta för att ge projektmedlemmarna 

möjlighet till att lösa problemen då de uppstår. 

Vissa projektmedlemmar kan inte närvara på avstämningsmöten. Nyttjas en fysisk tavla 

kan projektmedlemmen som inte kan närvara på de dagliga mötena be en kollega att 

flytta de aktiviteter som denne arbetar med eller har slutfört. Är projektmedlemmarna 

ofta spridda på olika platser kan istället en digital kanban-tavla nyttjas.  

För att inte bara belysa problem som kan uppstå med kanban bör även dess fördelar 

lyftas fram. Brechner (2015) ger en förklaring till varför kanban fungerar inom 

systemutvecklingsbranschen och hävdar att visualisering är kärnan i metoden. Att 

visualisera arbetet skapar transparens i arbetsprocessen och gör det lätt att bedöma ett 

projekts status, vilket på så vis också ger kontinuerlig feedback i hur arbetet fortgår 

(Brechner, 2015). Vidare hävdar Brechner (2015) att minimalism är nyckeln till att 

kanban kan appliceras i olika organisationer eftersom det är en enkel metod att använda 

och som snabbt uppskattas av medarbetare.  
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3.9 Traditionell projektledning jämfört med agil 

projektledning  
I tidigare avsnitt presenterades två olika projektledningsmetoder, traditionell- samt agil 

projektledning. Metoderna skiljer sig åt på flera olika sätt även om det förkommer 

likheter mellan dem. För att tydliggöra skillnaderna görs en teoretisk jämförelse mellan 

de olika metoderna med avseende på de ingående arbetsprocesserna, yrkesrollerna samt 

vilka för- och nackdelar som finns med respektive metod med avseende på dess 

koppling till projekteringsskedet inom ett byggprojekt.  

 

3.9.1 Aktiviteter 

Som tidigare nämnt fokuserar många traditionella projekt på begränsningarna som avses 

i projekttriangeln, se figur 5 i avsnitt 3.1. I projekt kan de ingående parametrarna 

kostnad, tid och omfattning delas upp som fasta och varierande. I figur 18 visas 

skillnaden mellan hur dessa parametrar prioriteras i agila- respektive traditionella 

projekt. 

 

Figur 18: Traditionell projektledning jämfört med agil projektledning (Owen m.fl, 2006)  

I den traditionella metoden är projektets omfattning fix redan från start medan kostnaden 

och tiden kan variera för att uppnå det förutbestämda projektresultatet. I den agila 

metoden är kostnaden och tiden vanligen de fasta parametrarna, vilket kan kopplas till 

metoden scrums sprintindelning. Projektets omfattning är den varierande parametern då 

metoden ställer sig positiv till förändrade krav och förutsättningar och kan avbrytas 

innan beställarens tänkta mål uppnåtts. En jämförelse mellan de olika förhållningssätten 

till nämnda parametrar kan göras genom att studera hur arbetet fortlöper då det sker 

utifrån de olika metoderna. Det agila arbetssättet är iterativt, vilket innebär att arbetet 
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sker i cykler där förändrade krav kan uppmärksammas och omfattningen kan därför 

anpassas. Den traditionella vattenfallsmetoden skiljer sig på så vis att arbetet sker 

sekventiellt. Beslut och krav fastställs i ett tidigt skede av projektet och det utförs sedan 

sekventiellt, i faser, där varje fas skall vara avslutad innan nästa fas kan påbörjas. Med 

anledning av detta är metoden således inte särskilt flexibel. 

 

3.9.2 Roller 

I de olika metoderna förekommer flera olika yrkesroller med olika ansvarsområden och 

arbetsuppgifter. Dessa benämns på olika sätt och för att förtydliga vad de olika rollerna 

innebär görs en jämförelse mellan agil- och traditionell projektledning, se tabell 3. För 

att få en tydligare inblick i hur dessa hänger samman med rollerna som förekommer i 

byggprojektering så presenteras även de vanligaste yrkesroller som förekommer där.  

Tabell 3: Jämförelse mellan roller som förekommer i de olika projektledningsmetoderna. 

Traditionella roller  Agila roller Roller i byggprojektering 

   

Kund Kund Kund/Beställare 

Projektbeställare  Produktägare Beställare 

Projektledare Coach, Scrum master, 
Produktägare 

Projekteringsledare 

Konsulter Utvecklingsteam Projektörer 

Brukare Brukare Brukare 

   

 

Som framgår av tabell 3 så kan kunder i traditionella och agila projekt liknas med den 

person eller organisation som är beställare av byggprojekt eller rent utav de slutliga 

brukarna av en byggnad. Beställaren av byggprojekt kan också utgöras av den 

traditionella metodens projektbeställare eller produktägaren, som denne benämns i det 

agila konceptet. Projektbeställaren och produktägaren finns ofta i den egna 

moderorganisationen medan en beställare av ett byggprojekt vanligen tillhör en annan 

organisation eller företag. Produktägaren, som beskriver och prioriterar de aktiviteter 

som skall utföras i agila projekt, är väl insatt i vilka krav och önskemål beställaren har, 

ska arbeta för att projektgruppen skall leverera resultat som matchar dessa. Liknande 

uppgifter åligger även projekteringsledaren som ansvarar för projekteringens framfart i 

byggprojekt. Projekteringsledaren kan även i agila projekt motsvaras av en roll som 

fungerar mer som coach än ledare, vilket kännetecknar scrum master, som har i uppgift 

att undanröja hinder som kan föreligga. När det kommer till utvecklingsteamet, som i 

agila projekt med fördel endast består av 3-9 personer, motsvarar det i 
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byggprojekteringen projektörerna, som i stora projekt kan vara betydligt fler för att 

säkerställa att önskad kompetens finns i projektet. Ytterligare en skillnad är att en agil 

utvecklingsgrupp bör bestå av personer med generella kunskaper inom flera områden, 

medan som nämnt tidigare, kräver ett byggprojekt teknisk specialistkompetens inom 

specifika områden, varför särskilda projektörer anlitas till respektive område. En brukare 

har samma betydelse för samtliga metoder.  

3.9.3 Fördelar och nackdelar med de olika metoderna  

Utifrån den litteraturstudie som gjorts har för- respektive nackdelar med de olika 

projektledningsmetoderna tagits upp. Nedan presenteras en jämförelse mellan 

metodernas för- och nackdelar för att ge läsaren en lättöverskådlig bild av metodernas 

främsta fokusområde. Se en utförligare beskrivning under teoriavsnitt 3.3 och 3.6. 

 

Tabell 4: För- och nackdelar med traditionell- och agil projektledning 

Traditionell projektledning Agil projektledning 

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

Det finns en detaljerad plan 
redan från början. 

Negativ syn på 
förändringar under 
projektetes gång.  

Flexibel och effektiv. Lämpar sig bäst för 
mindre projekt. 

Tydliga faser som är 
återkomande i  varje 
projekt. 

Risk att projektgruppen 
arbetar mot fel mål. 

Kontinuerlig uppföljning 
och avstämning.  

 

Kräver mycket tid från 
inblandade aktörer. 

Tydliga ansvarsområden. Svagt kundfokus. Stort kundfokus Samlokalisering kan vara 
svårt att uppnå. 

 Omfattande 
dokumentation. 

Välkomnar förändringar. Svårt vid fasta kontrakt 
eftersom det ofta 
förekommer detaljerade 
planer för projektet. 

  Tydlig och enkel 
kommunikation. 

Finns begränsad 
teoretisk forskning om 
den agila metoden.  

 

 

  Transparent.  

 

Måste våga leva med 
osäkerheter.  

 

  Prioriterar det viktigaste 
först.  

 

Kräver en produktägare 
som är väl insatt i hela 
projektet.  

 

  Enkel dokumentation. Inblandade aktörer 
saknar kunskap om 
metoden 
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Tabell 5 presenterar en sammanfattning av värderingarna i de agila metoderna samt i 

den traditionella metoden. 

Tabell 5: Sammanfattning av de agila metodernas värderingar jämfört med de traditionella metodernas. 

 Traditionella metoder Agila metoder 

Övergripande koncept Vid planeringen av det aktuella projektet 

fokuseras det på att skapa en detaljerad plan för 

hela projektet redan i ett tidigt skede. Projektet 

genomförs sedan enligt vattenfallsmetoden med 

fokus på att följa den plan som upprättats. 

Det aktuella projektet löses inkrementellt 

och iterativt. Förändrade krav och lärande 

under arbetets gång tas tillvara på för att 

utveckla en produkt som skapar kund- och 

användarnytta.  

Projektgruppen Projektledaren organiserar arbetet och fördelar 

arbetsuppgifter och befogenheter inom 

projektgruppen. Projektledaren driver projektet 

framåt med hjälp av projektgruppen. Teamet 

jobbar därefter mer individuellt och det 

förekommer mindre samarbete mellan de olika 

aktörerna. 

Arbetet organiseras på ett sätt som 

uppmuntrar en självstyrande projektgrupp 

som samarbetar nära den aktuella kunden 

eller beställaren. Ett nära samarbete mellan 

projektgruppens aktörer sker också under 

hela projektets gång.  

Arbetsprocessen Sekventiella faser. Varje fas avslutas innan 

nästa kan påbörjas. Hela projektet levereras då 

samtliga faser är slutförda. 

Iterativ och inkrementell arbetsprocess. 

Arbetet sker i cykler och efter varje cykel 

kan en delleverans av utfört arbete 

överlämnas till beställaren. 

Organisation Hierarkisk organisation. Platt- och självstyrande organisation.  

Ledning  Projektet genomförs med styrande ledning. Projektet genomförs med en coachande och 

stöttande ledning. 

Kunden Kunden är främst involverad vid kravställningen i 

ett tidigt skede. 

Kunden är involverad kontinuerligt under 

hela projektet. 

Planering  
Hela projektet planeras i ett tidigt skede. Risker 

hanteras och kontrolleras genom detaljerad 

styrning. 

Planering görs endast för den närmaste 

framtiden eftersom det är svårt att förutspå 

framtiden och dess potentiella risker. 

Dokumentation  Omfattande dokumentation.  Dokumentation upprättas endast vid behov 

och då det anses skapa ett värde för 

projektet. 

Kommunikation  Kommunikation sker främst vid formella möten 

samt via mejl och telefon. 

Kommunikation sker kontinuerligt och med 

hög frekvens genom dagliga 

avstämningsmöten. 
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4. Empiri och analys 
I detta kapitel redovisas den empiri som studien bygger på. Resultatet har analyserats 

med hjälp av insamlad teoretiska fakta ifrån genomförd litteraturstudie. För en mer 

utförlig sammanställning av de intervjuer som gjorts hänvisas till bilaga 3.  

 

I detta avsnitt presenteras resultat ifrån genomförda intervjuer samt de två fallstudier 

som genomförts på fallföretaget. Figur 19 visar hur de olika respondenterna, som 

presenterats tidigare i avsnitt 2.6, bidrar till studiens utfall.  

 
Figur 19: Presentation av hur respondenterna bidragit till studien. 

Som figur 19 visar utgör respondentgrupp A referenser ifrån byggbranschen. 

Respondent B och C är referenser ifrån tillverkningsindustrin samt ifrån IT-branschen. 

Syftet med dessa referenser var att ge läsaren bakgrundsfakta ifrån respektive område 

samt en inblick i hur de arbetar utifrån den mer traditionella projektledningsmetoden 

samt hur arbetet sker i projekt som tillämpar en agil metodik. Respondentgrupp D har 

medverkat i fallstudien där en implementering av ett agilt planeringsverktyg gjorts i 

verksamheten. Respondenternas åsikter syftar till att ge läsaren en kännedom om hur ett 

agilt tankesätt kan utnyttjas för daglig planering av arbetsuppgifter. Även 
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respondentgrupp E har ingått i en fallstudie, där agila metoder tillämpats i ett verkligt 

projekt för att kommunicera inom projektgruppen samt för att visualisera vilka 

arbetsuppgifter som skall utföras.  

 

I tabell 6 presenteras vilka kategorier som respektive respondentgrupp besvarat och 

diskuterat under de intervjuer som genomförts, i bilaga 3 presenteras samtlig rådata till 

intervjuerna. I nedanstående avsnitt presenteras respondenternas åsikter och tankar och 

dessutom görs en kompletterande analys med syfte att jämföra resultatet med teorin 

samt vilka motsägelser och likheter som finns mellan genomförda fallstudier och teori.  

 

Tabell 6: En översikt av vilka kategorier som respondenterna besvarat i samband med de intervjuer som 

genomförts. 

Respondentgrupp Yrkesroll Kategori 

A Projektledare i byggbranschen 

 Definition av ett projekt 

 Framgångsfaktorer i projekteringen 

 Problem i projekteringen 

 Kommunikation i projekteringen 

 Ideal projektering med avseende på 
kommunikation 

 Förändringsbenägenhet hos respondenter 

 Lärdomar ifrån andra branscher 

B 
Affärsområdeschef i 
tillverkningsindustrin 

 Kommunikation i tillverkningsindustrin 

 Tillämpning av agila metoder 

 Ideala kommunikationsvägar 

 Lärdomar ifrån andra branscher 

C Projektledare i IT-branschen 

 Definition av agila metoder 

 Tillämpning av agila metoder 

 Projektresultat 

 Kommunikation 

D Konsulter 

 Bakgrund till att agil planeringsmetod 
implementeras 

 För- och nackdelar med agil planeringsmetod 

 Kommunikation 

E Konsulter 

 Inställning till införandet av agila metoder 

 För- och nackdelar med att använda agila 
metoder i ett projekt 

 Kommunikation 

 Projektresultat 
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4.1 Intervjuer 
En stor del av studiens underlag för empiriavsnittet har utgjorts av intervjuer. Som 

nämnts tidigare i avsnitt 2.6 så har intervjuer genomförts med personer verksamma inom 

olika yrkesområden, vilket framgår av Tabell 7 som presenterar de olika 

respondentgrupperna. Syftet med intervjuerna presenteras för respektive 

respondentgrupp. I bilaga 2 presenteras de intervjumanualer som legat till grund för 

samtliga intervjuer. Nedan presenteras en sammanställning av de åsikter som framkom 

under intervjuerna. Åsikterna presenteras under respektive kategori för att underlätta 

förståelsen samt för att koppla dem till syftet med de olika intervjuerna.  

4.1.1 Respondentgrupp A – Projektledare i byggbranschen  

Syftet med de intervjuer som genomförts med personerna i respondentgrupp A var att ta 

reda på hur kommunikationen fungerar i dagens byggprojekt samt vilka brister som är 

återkommande i projekteringen. Målet med intervjuerna har också varit att 

respondenternas åsikter skall leda fram till en mer verklighetsrelaterad bild av hur 

projekteringen genomförs. Tabell 7 presenterar en sammanfattning av respondenternas 

roller i byggprojekt, hur lång erfarenhet de har inom yrket samt huruvida de har någon 

yrkesmässig erfarenhet ifrån någon annan bransch samt vilken utbildning 

respondenterna har. 

 
Tabell 7: Presentation av respondentgrupp A. 

Respondent Roll i byggprojekt Erfarenhet Erfarenhet ifrån annan 
bransch 

Utbildning 

A1 

Projektledare, 
projekteringsledare, 
byggledare, BAS-P, 
BAS-U 

8 år Nej Samhällsbyggnad, 
KTH 

A2 
Projektledare, 
projekteringsledare, 
byggledare 

Cirka 50 år Nej Väg- och 
vattenbyggnad, LTH 

A3 

Projektledare, 
projekteringsledare, 
byggledare, BAS-P, 
kontrollansvarig enligt 
PBL 

16 år Nej Byggingenjör, Örebro 
Universitet, Väg-och 
vattenbyggnad, LTH 
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I. Definition av ett projekt enligt respondenter som arbetar med 

byggprojekt 

Samtliga respondenter ansåg att det var svårt att direkt definiera vad ett projekt är, dock 

hade alla tre en liknande definition. Ett projekt, enligt respondenterna, skall utföras inom 

en begränsad tid och har en tydligt start- och slutpunkt. Viktiga faktorer som påverkar 

ett projekt är därför tid men också kostnad och projektets resultat med hänsyn till 

kvalitet. Samtliga respondenter svarar på definitionsfrågan precis som teorin säger. Det 

tyder således på att ekonomi, tid och slutresultat är det som prioriteras i byggprojekt och 

att projekteringsledarna är medvetna om att det är dessa parametrar som de skall beakta i 

sin projektstyrning.  

II. Framgångsfaktorer i projekteringsskedet 

På frågan angående vilka faktorer som leder till framgång inom projekteringsskedet 

svarade respondenterna enligt sammanställningen som redovisas i tabell 8. 

Kommunikation, samordning och involvering av alla aktörer i ett tidigt skede är de 

faktorer som samtliga respondenter var överens om som viktiga för att uppnå en lyckad 

projektering. Dessa faktorer är snarlika med vad som enligt PMI anses vara ett viktigt 

kunskapsområde för att uppnå lyckat projektresultat, nämligen Projektintegration. Att 

integrera projektets involverade tidigt kan bidra till att alla ser projektet i sin helhet och 

skapar förståelse för hur deras respektive arbete kan påverka det slutliga resultatet. Även 

Kommunikationshantering är enligt PMI ett kunskapsområde som bör behärskas i ett 

projekt. Att skapa effektiv kommunikation i projektet och mellan dess involverade 

aktörer samt intressenter ställer krav på att det planeras för kommunikation, vilket är 

viktigt att beakta som projekteringsledare.  

Resterande av nedanstående faktorer nämndes också av respondenterna med varierad 

beskrivning och ordval, hänvisning görs därför till bilaga 3 för att se vidare hur 

respektive respondent besvarat frågan gällande framgångsfaktorer i projekteringsskedet. 

Utifrån de framgångsfaktorer som respondenterna nämnt så finns likheter med de agila 

metoderna och tankesättet som förekommer, se tabell 8. 
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Tabell 8: Framgångsfaktorer i projekteringen och huruvida de är gemensamma med det agila konceptet. 

Framgångsfaktor Gemensamt med agila metoder 

Kommunikation Ja, agila metoder fokuserar på kommunikation istället för 
dokumentation. 

Involvera aktörer, inklusive brukare, i ett tidigt skede Ja,  intressenternas åsikter  och krav tas med tidigt och följs 
sedan upp kontinuerligt under hela projektet.  

Bra styrning ifrån projekteringsledaren Nej, i det agila tankesättet strävas det inte efter att ha en 
utpekad ledare, istället önskas en coach som skall underlätta 
projektets framfart.  

God samordning mellan projektets aktörer Ja, genom de visuella tavlorna  och dagliga avstämningsmöten 
blir det tydligt hur arbetet samordnas inom gruppen. 

Samlokalisering för projektets aktörer Ja, agila metoder strävar efter en tät projektorganisation som 
arbetar nära varandra.  

Öppenhet inom projekteringsgruppen Ja, de agila metoderna strävar efter ett nära samarbete i 
projektgruppen. 

Engagemang hos inblandade aktörer Ja, det agila tankesättet fokuserar på engagerade medarbete, 

vilket kan uppnås genom att ett nära samarbete finns och varje 
aktör känner att denne behövs i gruppen.  

Sammansvetsad projekteringsgrupp Ja, inom agila metoder värderas samarbetet inom 
projektgruppen högt.   

Gemensamma mål inom projekteringsgruppen Ja, inom de agila metoderna görs tydliga prioriteringar över 
vad som skall göras för stunden.  Alla i projektgruppen vet vad 

de skall göra och vad som är viktigast för att skapa värde för 
slutkunden.  

 

Lyhördhet hos projekteringsledare Ja, inom agila metoder eftersträvas en självstyrande 

projektgrupp med en lyhörd ledare som ska förstå gruppens 
behov för att kunna underlätta deras arbete.  

  

 

Som framgår av tabell 8 är majoriteten av de framgångsfaktorer som nämnts 

gemensamma med det agila tankesättet. Dock skiljer sig metoderna när det gäller 

styrning ifrån en utpekad projekt- eller projekteringsledare. I byggprojektering framgår 

det att en tydlig styrning ifrån projektledaren skapar förutsättningar som leder till att ett 

projekt lyckas, vilket inom agil projektledning inte anses vara vägen till framgång. Där 

eftersträvas istället en självstyrande grupp, där varje gruppmedlem har ett eget ansvars- 

och befogenhetsområde, vilket leder till en relativt passiv ledare som fungerar mer som 

en coach än chef. Dock finns ett kollektivt ansvar, vilket märks genom att hela gruppen 

strävar efter samma projektmål och genom att arbete över de uttalade ansvarsgränserna 

uppmuntras, för att slutföra projektet. Visserligen är det inte helt olikt 

projekteringsskedet, där projektörerna arbetar sida vid sida mot samma uppsatta 

projektmål med egna ansvarsområden. Dock skiljer det sig på så vis att projektörerna, 

med undantag för projektledaren, ofta är inhyrda konsulter med specialistkunskap inom 

just ett område. Att arbeta gränsöverskridande inom projektet kan således inte göras i 

samma utsträckning som i de typiskt agila projektteamen. 
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Vidare är det värt att nämna att framgången, som respondenterna lyfte fram, med att 

involvera samtliga aktörer, inklusive beställare och brukare, i ett tidigt skede bidrar till 

att många krav och önskemål kan fångas in. Dock finns en begränsning med den 

traditionella projektledningsmetoden, då beställaren endast involveras i ett tidigt skede. 

När denne fått lämna sina åsikter startar arbetet direkt och någon återkoppling längs 

vägen görs sällan. Missförstånd som uppstått tidigt kan alltså leda till problem som 

följer med projektet under lång tid och kanske inte uppdagas förrän projektet är färdigt 

och skall överlämnas till beställaren. Det framgår också av Carlsson (2006) att 61 % av 

felen som upptäcks i produktionsfasen kan hänföras till kommunikationsmissar i 

projekteringen. Ytterligare ett problem med en svag relation till beställaren är att 

projektörerna kan känna mindre motivation till arbetsuppgifterna. Motivationen kan 

även påverkas av huruvida projekteringsledaren är lyhörd för sina kollegor eller ej. 

Enligt respondenterna är en lyhörd projekteringsledare en framgångsfaktor då denne 

skall kunna anpassa sig efter gruppens önskemål. Viktigt är även att 

projekteringsledaren uppmärksammar beställarens krav och önskemål för att uppnå ett 

lyckat projektresultat.  

Inom de agila metoderna eftersträvas en självstyrande projektgrupp där varje 

gruppmedlem har sitt eget ansvar- och befogenhetsområde. Projektledarens uppgift är 

således mestadels att undanröja hinder. Detta är något som kan associeras till 

projekteringen i byggprojekt där projekteringsledaren främst har en samordnande 

funktion. Inom de agila metoderna eftersträvas det att ha samtliga kompetenser i 

projektgruppen vilket kan vara svårt att uppnå i ett byggprojekt då det krävs flera 

specialistkompetenser för att genomföra projektet, vilket ofta leder till en stor 

projektgrupp som skall samordnas. Det är därför en begränsning med att arbeta agilt 

inom ett större byggprojekt eftersom det då krävs mer formaliteter för att administrera 

arbetet. Att arbeta på detta sätt motsäger de agila principerna som lägger stor vikt vid 

flexibilitet och minimal dokumentation.  

III. Problem inom projekteringsskedet  

Som en avspegling på ovanstående framgångsfaktorer så framgår det att respondenterna 

är eniga om att bristande muntlig kommunikation ofta leder till missuppfattningar. Detta 

på grund av att kommunikation via mejl kan leda till missförstånd på grund av 

tolkningsskillnader.  Därför trycker respondenterna på hur viktigt det är att projektets 

involverade medverkar på de projekteringsmöten, som även enligt teorin är ett viktigt 

styrinstrument i projekteringen, som hålls. Här kan även en koppling dras till en 

framgångsfaktor som nämndes tidigare, och som kännetecknar det agila arbetssättet, 

nämligen att projektörerna samlokaliseras. Att arbeta tätt tillsammans i ett projekt 

innebär att en verbal- samt icke-verbal kommunikation uppnås och skapar ett vidare 

spektra av kommunikationsvägar i gruppen. Att arbeta samlokaliserat öppnar upp för 
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fler informella möten. Förutom förbättrad kommunikation kan det även leda till en mer 

sammansvetsad projektgrupp, vilket ytterligare kan motivera projektörerna till att 

prestera i projektet. Dock är verkligheten något annorlunda i dagens byggprojekt. 

Många konsulter arbetar parallellt med flera olika projekt beroende på dess storlek, 

vilket leder till att samlokalisering försvåras. Det ställer större krav på, precis som det 

framgår ifrån respondenterna, att det är viktigt att projektets involverade närvarar på de 

projekteringsmöten som hålls.  

Ytterligare problem som diskuterats under intervjuerna är att det inom projekteringen 

produceras mycket och omfattande dokumentation eftersom detta är resultatet av 

projekteringsarbetet. Är dokumentationen otydlig kan det leda till problem för de 

inblandade parterna eftersom det även här kan feltolkas eller till och med saknas 

information som krävs för att genomföra projektet i nästkommande skede i 

byggprocessen. Ett följdproblem av omfattande dokumentation är att den i vissa fall inte 

når den tänkte mottagaren, varpå viktig dokumentation går förlorad och planerat arbete 

kanske förbises. För att motverka detta kan en projektportal nyttjas, där den senaste 

versionen av ett dokument alltid finns tillgängligt för alla involverade aktörer. 

Byggprojekt skiljer sig genom den stora mängden dokumentation ifrån typiska agila 

projekt, som härstammar ifrån IT-branschen och mjukvaruutveckling. I det agila 

manifestet framgår följande ”Fungerande programvara framför omfattande 

dokumentation”. Detta är alltså ett tydligt tecken på hur viktigt det är att förstå att agila 

projektmetoder inte kan tillämpas rakt av, utan en anpassning utifrån den egna 

verksamheten bör göras. 

Ändrade eller otydliga krav ifrån beställaren är också en faktor som försvårar 

arbetsprocessen för projekteringsledaren men även för inblandade projektörer. 

Dessutom nämner en av respondenterna att det är viktigt att beställaren vågar lita på de 

konsulter som denne anlitat eftersom ramen för organisationen annars fallerar, vilket 

också kan leda till ett misslyckat projektresultat. I byggprojekts tidiga skeden 

förekommer oftast flera oklarheter, vilket framgår av avsnitt 3.4 då beställaren i många 

fall inte är helt medveten om vilket behov som faktiskt finns. Att förändringar 

förekommer är således inte ovanligt, hela 22 % av samtliga kommunikationshändelser i 

ett projekt uppstår till följd av ändrade förutsättningar (Carlsson, 2006), dock framgår 

det av respondenterna att det inte är uppskattat inom projekteringen. Av naturliga skäl 

beror det på den mängd merarbete som uppstår till följd av förändringar. Ritningar och 

systemhandlingar kan behöva göras om och projektörerna kan således få en stor 

arbetsbelastning under en kort tid om beställaren inte inser att en förändring kräver 

merarbete och att tidplanen därför kan behöva justeras. Detta är något som både har 

likhet med det agila manifestet – att anpassa sig till en förändring framför att följa en 

plan, och en motsägelse, vilket då syftar till att beställaren skall förstå att en förändring 

kräver en korrigerad plan. Dock framgår av den andra principen i det agila manifestet att 
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förändrade krav skall välkomnas, även sent under utvecklingen. Detta är något som 

respondenterna inte håller med om. De menar istället att beställaren bör tänka igenom 

sina behov bättre så att en tydligare bild av projektet finns redan ifrån start. Det är också 

viktigt arbeta med riskhantering, som är ett av de tio kunskapsområden som tas upp av 

PMI. Genom att utvärdera projektet kontinuerligt hanteras risker per automatik eftersom 

projektgruppen drar lärdom av eventuellt tidigare misstag och har möjlighet att 

uppmärksamma potentiella hinder och risker som kan förekomma i projektet. Trots att 

riskhantering kan klassas till den typiskt traditionella metoden kan det göras smidigt 

med agila metoder. 

Det framkom även under en intervju att i de fall projekteringsledaren och en del av 

övriga projektörer är anställda på samma konsultföretag, och är kollegor till vardags, 

kan problem uppkomma som påverkar projektet negativt. Respondenten nämnde att 

denne upplevde att vänskapliga band försvårar rollen som projekteringsledare då den 

bland annat innefattar beslut som rör övriga projektörer och ibland även projektörernas 

debitering till beställaren om denne överskrider uppsatt budget. Så trots att det enligt 

agila principer är idealt att arbeta nära varandra i en projektgrupp framgår det att 

vänskap som uppstår ibland kan försvåra yrkesutövandet. Troligtvis kan de agila 

metoderna ha en fördel i ett sådant scenario då projektledaren mer ses som en coach än 

en chef, vilket kan leda till att det inte uppstår samma hierarki inom gruppen. Att 

anpassa ledarskapet utifrån projektgruppen är således viktigt, dock verkar det i 

byggprojekt krävas en viss formalitet för att förtydliga de olika yrkesrollerna. 

IV.  Kommunikationen inom projekteringen  

Följande kommunikationsvägar var gemensamma för samtliga respondenter att ta till 

hjälp för att kommunicera med projektörerna i ett byggprojekt. 

 Mejl 

 Telefonsamtal 

 Spontana möten och samtal 

 Formella möten 

 Mötesprotokoll 

 Projektportaler 

Respondenterna nämnde att det inom ett projekt är viktigt att kommunicera med alla 

inblandade parter så som beställaren, entreprenörer, projektörer samt myndigheter och 

kommuner. Vilket tyder på att transparens inom projekteringen önskas, något som bör 

vara till fördel för beställaren som då får insyn i hela processen vilket överensstämmer 

med de agila teorierna. Samtliga respondenter föredrog att kommunicera direkt och att 

på så vis kunna reda ut oklarheter på en gång. Att vara samlokaliserade under projektet 

kunde enligt respondenterna skapa ultimata förutsättningar för en god kommunikation. 

Trots att det enligt ovanstående respondent kan bidra till svårigheter om projektteamet 
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känner varandra väl. Är det inte möjligt att befinna sig på samma plats menade 

respondenterna att det ändå är viktigt att upprätthålla en tät dialog med samtliga 

involverade i projektet. Ärlighet och att våga säga ifrån till projektmedarbetare eller 

beställaren om förhinder uppmärksammas ansågs också vara viktigt för att skapa en god 

kommunikation i projekteringen, vilket också skapar transparens. Telefonsamtal 

föredrogs framför mejl för att kommunicera mellan inplanerade möten. En respondent 

tillade att mötesprotokollen som upprättas efter varje projekteringsmöte fungerar som en 

bra struktur och som bekräftelse på vad som beslutats. De ansågs också utgöra stammen 

gällande informationen i projekteringsskedet. Samma respondent tillade dock att det är 

den muntliga kommunikation med spontana möten däremellan som skapar lövverket 

mellan grenarna och som lyfter kommunikationen till den nivå som krävs för att skapa 

ett fungerande projekt. Strukturen som upprättas tack vare protokollen saknas i de agila 

metoderna, då de förespråkar minimal dokumentation och eftersträvar korta och 

frekvent förekommande, möten. Därför är det viktigt att förtydliga att de agila 

metoderna kan anpassas utifrån de förutsättningar som finns i projektet och att därför 

välja ut guldkornen ifrån respektive metod eller bransch. Dock är en relevant tanke ifrån 

det agila konceptet att dokumentation endast ska upprättas då det skapar värde. Det 

dokumenteras således inte enbart i arkiveringssyfte. Att se över så att endast det 

viktigaste dokumenteras ifrån mötena kan vara nyttigt för att undvika långa 

mötesprotokoll som inte tillför någonting. Respondenterna ansåg även, som tidigare 

nämnt, att det är viktigt att inblandade projektörer närvarar på projekteringsmöten men 

beroende på skedet kunde närvaron av de olika aktörerna se olika ut eftersom deras 

arbete i projektet kanske ännu inte startat.  

För att säkerställa att projekteringen genomförs med god kommunikation kan en 

kommunikationsplan upprättas. Respondenterna hade inte arbetet med någon sådan ännu 

och hade heller inte någon uppfattning om vad en kommunikationsplan innebar. När de 

fick en förklaring av vad det innebar  ansåg samtliga att en kommunikationsplan skulle 

kunna underlätta och säkerställa välfungerande kommunikation i projekteringen och var 

öppna för att använda en sådan i framtiden.  

V. Ideal projektering med avseende på kommunikation 

Även på frågan hur respondenterna skulle utforma det ideala projektet med hänsyn till 

välfungerande kommunikation så ansågs täta och små möten vara en framgångsfaktor. 

Att undvika envägskommunikation menade en respondent också var viktigt för att skapa 

ett idealt fungerande projekt. Dessa täta möten, vilka är typiska för agila metoder där det 

hålls dagliga avstämningsmöten, vilka bör hållas korta för att uppnå den effektivitet som 

eftersträvas. Då behöver inte de projektörer som inte berörs för stunden närvara 

eftersom syftet med dessa möten är att underlätta arbetsprocessen och att synliggöra 
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eventuella hinder som scrum master, eller projekteringsledaren, kan undanröja för 

projektörerna.  

En respondent som arbetat med en digital kanban-tavla som planeringsverktyg för sitt 

eget arbete förklarade under intervjun att en gemensam kanban-tavla inom en 

projekteringsgrupp kan skapa goda förutsättningar för en lyckad projektering. 

Anledningen till det var att projektörerna kan förbereda sig bättre inför 

projekteringsmöten då kanban-tavlan kan nyttjas för att ställa frågor. Att redan innan 

mötet ha kännedom om aktuella ämnen och frågor leder till att mötet blir mer effektivt 

eftersom svaren kan ges direkt, utan att projektörerna skall ta reda på information och 

återkomma nästkommande möte. Samma respondent ansåg också att strukturen som 

finns i mötesprotokoll i dagens läge är bra och att respondenten gärna arbetar på samma 

vis i ett så kallat idealt projekt. Det framgick vidare ifrån intervjusvaren att den tydlighet 

som fås ifrån ett standardiserat mötesprotokoll uppskattas lika mycket som att arbeta 

med någonting som är bekant ifrån tidigare. För att ytterligare tydliggöra arbetet kan 

projektet även delas in i sprinter, vilket tillämpas i de agila metoderna. Det framgår då 

vilket arbete som det skall fokuseras på för stunden. Alternativ till sprinter är att 

upprätta en backlog där arbetet som skall genomföras prioriteras, se teoriavsnitt 3.8 om 

kanban. Prioriteringar görs med hänsyn till beställarens mål och krav med avsikt att 

skapa så mycket värde för slutkunden som möjligt.  

VI. Förändringsbenägenhet hos respondenterna 

Det framkom under intervjuerna att samtliga respondenter var öppna för förändringar 

sett till hur de leder projekteringen för ett projekt idag. De menade dock att det är under 

förutsättning att förändringarna leder till en förbättring. En respondent tillade att många 

projekt som genomförs idag har en stor förbättringspotential och därmed välkomnade 

metoder som kunde innebära effektivisering. En annan respondent hävdade att en 

förändring i byggbranschen hade varit nyttigt. Det är således tydligt att 

förändringspotential finns men att det är viktigt att inte utesluta dagens metoder helt, 

utan att plocka guldkornen ifrån de olika metoderna samt att ta tillvara på de fördelar 

som finns. 

Respondenterna hävdade även att teknik kan utnyttjas i större utsträckning än vad som 

görs idag. De tror att det i många avseenden kan underlätta projekteringsarbetet och 

skapa större förståelse för vilka tekniska lösningar som krävs i olika projekt. Dessutom 

nämnde respondenterna att projektportaler ofta används för att samla all dokumentation 

på ett och samma ställe som kan nås av samtliga i ett projekt. Arbete i projekteringen 

kan således underlättas tack vare många olika program och molntjänster som idag finns 

tillgängliga på marknaden och som också är anpassningsbara till specifika projekt.  
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VII. Lärdomar ifrån andra branscher 

Respondenterna svarade något spritt på frågan huruvida byggbranschen kan dra lärdom 

ifrån andra branscher. En respondent ansåg att det troligen inte finns någon specifik 

metod som kan implementeras direkt till ett byggprojekts projekteringsfas. 

Respondenterna var överlag skeptiska till att direkta lärdomar kunde dras ifrån andra 

branscher eftersom förutsättningarna är så pass olika mellan olika branscher, så som 

byggbranschen och industrin, men också mellan olika byggprojekt. Inom industrin, 

menade respondenterna, sker arbetet mer standardiserat och dess inblandade aktörer 

sitter i större utsträckning på samma plats under projektets genomförande jämfört med 

hur arbetet sker i byggbranschen. En väg för att utveckla de arbetsmetoder som finns i 

byggbranschen är att våga inspireras av andra branscher och tillämpa de 

framgångskoncept som finns ifrån olika områden. Att gå ur den befintliga komfortzonen 

och de vanliga rutiner som tillämpas kan vara nyckeln till framgång, dock handlar det 

ofta om att våga prova och att eventuellt stöta på ett misslyckande. Något som samtliga 

branscher bör ha i åtanke är att inte kopiera andra metoder rakt av utan att anpassa dem 

utifrån de förutsättningar som finns i det aktuella projektet eller i den egna 

verksamheten. Den agila metoden handlar om att successivt förbättra och utveckla. På så 

vis levereras projektresultat av värde successivt. Parallellt så förbättras och utvecklas 

resultatet efter varje iteration. Det framgår av teorin och respondenternas svar på 

intervjufrågorna att det projekteringsfasen skiljer sig en del med tanke på att ett resultat 

av värde för beställaren beror på upphandlingsform och i vilket skede ett byggprojekt 

befinner sig i. För upphandlingsformen generalentreprenad, där beställaren anlitar egna 

projektörer för att upprätta bygghandlingar är det de färdiga ritningarna och 

bygghandlingarna som har ett värde. Dessa kräver dock bidrag ifrån var och en av 

projektörerna som bidrar med sitt område. En idé kan därför vara att bryta ned arbetet 

till mindre delar för att dels få en god översikt av arbetet som skall utföras men också 

för att skapa delleveranser av projektresultat längs vägen. Se avsnitt 4.3.2 där ett 

exempel på hur det kan göras presenteras. 

4.1.2 Respondent B – Affärsområdeschef i tillverkningsindustrin  

Syftet med intervjun med respondenten B, som har erfarenhet ifrån 

tillverkningsindustrin, var att se hur de agila metoderna har använts inom andra 

branscher och vilka bitar som kan kopplas till byggbranschen. Ytterligare ett syfte med 

intervjun var att få en insikt i hur arbetet och kommunikation sker i andra branscher. I 

Tabell 9 nedan presenteras respondentens yrkesroll, dess erfarenheter och utbildning.  
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Tabell 9: Presentation av respondent B. 

Respondent Yrkesroll Erfarenhet Erfarenhet ifrån andra 
branscher 

Utbildning 

B Affärsområdeschef 
Produktion för en 
husfabrik 

Cirka 20 år Blandad erfarenhet ifrån 
husfabriksindustrier, 
metallindustrin samt 
möbelindustrin 

Grundskoleutbildning 

 

 

I. Kommunikation i tillverkningsindustrin 

Respondenten, med lång erfarenhet ifrån hustillverkningsindustrin, berättade att varje 

dag startade med att denne hade ett morgonmöte via telefon tillsammans med tre 

produktionschefer på olika fabriker med geografisk utspridning. Dessa möten har en fast 

agenda där fokus ligger på säkerhetsfrågor, personalnärvaro samt gårdagens 

produktionsresultat ifrån respektive fabrik. Dessa möten är korta och ska maximalt ta 15 

minuter och ingen dokumentation sker. Respondenten uppskattade dessa möten eftersom 

denne ansåg att många lärdomar kunde dras ifrån sina medarbetares erfarenheter. Dessa 

möten var goda tillfällen till att diskutera olika scenarier och reda ut eventuella hinder 

som uppstått. Så som respondenten kommunicerar med sina kollegor är helt enligt de 

agila tankarna med dagliga avstämningsmöten där den aktuella statusen för projektet 

och dess närliggande framtid avhandlas.  

II. Tillämpning av agila metoder 

Respondenten berättade att denne inte medvetet använt sig av agila metoder i sit daglig 

arbete, men att de nu framgått att respondenten faktiskt arbetat på ett sätt som det agila 

konceptet förespråkar, exempelvis genom att hålla dagliga och korta morgonmöten. Ett 

tecken på att agila metoder varken är ologiska eller komplicerade är att metoden 

omedvetet tillämpats av respondenten. Det framgick också efterhand att respondenten 

nyttjat så kallade kanban-kort för att planera materialflöden i en fabrik denne tidigare 

arbetat i. Syftet med dessa kort var att minimera överproduktion av en viss komponent 

genom att tydliggöra och visualisera för personalen hur de kan planera 

materielleveranser för att uppnå ett optimalt produktionsflöde. Det vill säga att det på ett 

visuellt sätt blev tydligt när en komponent behövdes eller var på väg att ta slut i 

fabrikens lager. På så vis optimerades antalet lagrade artiklar. Att visualisera arbetet 

tydligt, eller som i detta fall materialflödet, är en grundtanke inom de agila metoderna 

för att underlätta planering och för att skapa ett effektivt projekt. 

III. Ideal kommunikation 

Respondenten menade att tydliga och enkla styrmedel är viktiga för att upprätta en ideal 

kommunikation inom en verksamhet. Ett exempel som respondenten berättade om var 
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att arbetsuppgifter kunde visualiseras med hjälp av grupptavlor. Respondenten tillade att 

grupptavlor också är bra för att förmedla information. Grupptavlorna kan då tänkas 

utformas likt en kanban-tavla där det pågående arbetsflödet visualiseras tydligt. Att 

göra, pågående arbete, avvakta, kontroll och avslut är kolumner som enligt kanban är 

relevanta.  

IV. Lärdomar ifrån andra branscher  

Respondenten ifrån tillverkningsindustrin ansåg att byggbranschen och industrin kan dra 

lärdom ifrån varandra. Några specifika exempel gavs inte, däremot menade 

respondenten att det, oberoende av arbetsplats eller bransch, handlade om att kunna 

effektivisera arbetsdagen genom att planera arbetet bra och att också minimera onödig 

väntetid. Att fokusera på värdeskapande aktiviteter är primärt och onödig väntetid bör 

undvikas. I projekteringen kan det främst uppstå till följd av att besked om ett beslut 

inväntas. Att tydligt visualisera arbetet och att uppmärksamma eventuella hinder 

underlättas med hjälp av uppsatta fysiska eller digitala tavlor. Beslutsprocesser kan 

därför påskyndas genom att uppmärksamma aktuella personer om vad som förväntas av 

dem.  

4.1.3 Respondent C – Projektledare i IT-branschen  

Syftet med intervjun med respondent C, en person med erfarenheter från IT-branschen, 

var att se hur de agila metoderna har använts inom andra branscher och vilka delar som 

kan kopplas till byggbranschen och underlätta en eventuell implementering av agila 

metoderna. Ytterligare ett syfte med intervjun var att få en insikt i hur arbetet och 

kommunikationen sker i andra branscher. I Tabell 10 presenteras respondentens 

yrkesroll, dess erfarenheter och utbildning.  

Tabell 10: Presentation av respondent C. 

Respondent Yrkesroll Erfarenhe
t 

Erfarenhet 
ifrån andra 
branscher 

Utbildning 

C Projektledare, 
informationssäkerhetsexpert, 
förvaltningsansvarig för en 
digital projektportal.  

Cirka 25 år 
inom IT-
branschen 

Finans-
branschen  

Civilekonom, 
Handelshögskolan 
Stockholm 

 
 

I. Definition av agila metoder 

Det framgick under intervjun med respondenten att denne ansåg att de agila metoderna 

var framtagna för att hantera projekt med stora osäkerheter, vilket byggprojekt kan 

klassas som i tidiga skeden. Det respondenten uppskattade med de agila metoderna var 

att de fokuserar på närplanering och att arbeta mot delmål genom korta iterationer. 
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Något som i dagens läge inte görs inom projekteringen då en tidplan upprättas för hela 

projekteringsskedet. Att istället fokusera på vad som med säkerhet skall göras inom en 

nära framtid sparar både tid och resurser. Även att arbeta i korta iterationer är 

fördelaktigt då ett projekts förutsättningar kan förändras efterhand, vilket är något som 

inte är önskvärt inom projekteringen, men som ofta uppstår. Enligt PMI är just Planering 

och Tidsstyrning ett kunskapsområde som bör behärskas inom projektledningen och 

därför kan det vara en idé att strukturera upp arbetet till mindre delar. Efter varje 

iteration har beställaren möjlighet att uttrycka åsikter och komma med förändringar, 

detta för kunna uppnå önskat slutresultat, något som visserligen inte är uppskattat enligt 

respondentgrupp A. Respondenten menade att definitionen av en agil projektgrupp är att 

medlemmarna är mer generalister än specialister och att gruppens storlek är liten, 5-6 

personer ansåg respondenten vara optimalt. Denna definition passar inte bra in på 

beskrivningen av en projekteringsgrupp, som består av en projekteringsledare med ett 

större antal projektörer som är specialister inom varsitt område.  

Begränsningen som finns med agila metoder uppmärksammas då fasta kontrakt 

upprättats och då en detaljerad planering gjorts, något som är karakteristiskt för 

byggprojekt. Fasta kontrakt är vanligt eftersom det redan från början finns tydliga 

riktlinjer om vad projektets begränsningar är sett till omfattning, kostnad och tid. 

Upprättade kontrakt bidrar därför till att möjligheten att arbeta flexibelt minskar, som är 

en grundsten i de agila tankarna. 

  

II. Tillämpning av agila metoder 

Respondenten berättade att denne använder den agila metoden scrum som ett 

planeringsverktyg genom att upprätta en så kallad ”user story”, vilket i examensarbetets 

teoriavsnitt om scrum definieras som product backlog. De ingående aktiviteterna delas 

därefter upp i ”tasks” vilket kan förklaras som sprint backlog. Vartefter arbetet sker efter 

dessa ”tasks” så träffas projektgruppen ungefär varannan dag för att stämma av vart i 

flödet de olika aktiviteterna befinner sig. Det diskuteras även vad som gjorts sedan det 

förra mötet och om några problem uppstått samt om det förekommer hinder för 

kommande arbete som skall utföras. Fördelen med dessa återkommande möten är att en 

kontinuerlig uppföljning av projektet sker parallellt med att arbetet genomförs. En 

erfarenhetsåterföring inom projektgruppen skapas även, vilket knyter an till ett av de 

fem nyckelord som gäller för de agila metoderna, nämligen lärande.  Respondenten 

tillade att denne inte följer metoden helt, utan har valt att tillämpa de bitar som är 

relevanta för den organisation respondenten befinner sig i. En annan del ifrån scrum som 

respondenten tillämpar i sitt arbete är att respondenten prioriterar de aktiviteter som 

finns i sprint backlog. Detta visualiseras genom att de mest prioriterade aktiviteterna 

befinner sig högst upp i sprint backlog och aktiviteterna med lägre prioritering befinner 
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sig således längre ned. Metoden fokuserar på att leverera värde till slutkunden och det 

som inte skapar något värde skall rensas bort. Det leder till ett effektivt projektarbete 

enligt respondenten, vilket påvisar att de agila metoderna härstammar ifrån lean och 

dess fokus på värdeskapande aktiviteter. Respondenten menade att den största 

anledningen till att arbeta utifrån de agila metoderna är för att minska risken för 

missförstånd och felaktigheter och på så sätt uppnå ett bra slutresultat.  

Respondenten berättade att denne arbetade på ett agilt sätt även innan denne kom i 

kontakt med metoden. Den största förändringen respondenten gjort i sitt arbetssätt, efter 

påläsningen om de agila metoderna, var att korta ner längden på varje iteration, då 

respondenten kunde förstå syftet med korta iterationer bättre. Respondenten påpekade 

att det är viktigt att hitta rätt tidsperiod, det vill säga hur lång en iteration skall vara för 

det aktuella projektet. Viktigt var även att hitta den brytpunkt där det går att upprätthålla 

en fungerande planering som kan följas upp men samtidigt kunna parera osäkerheter och 

leda projektet åt rätt håll. Det är dock svårt att uppskatta tiden som krävs för en iteration 

eftersom det är svårt att veta hur mycket arbete som hinns med under en sprint. Olika 

sprinter kan också vara olika tidskrävande med tanke på att de kan innehålla nya och 

varierande arbetsuppgifter. 

Respondenten påpekade även att det var viktigt att se över arbetsmetoden så att den 

anpassas för respektive projekt speciellt om projektgruppen inte är samlokaliserad. 

Respondenten ansåg att en stor fördel med det digitala verktyget är att det lätt går att få 

en tydlig överblick över hur resurser inom ett projekt används. Det visualiseras ifall en 

projektmedlem tagit på sig för stor arbetsbelastning och projektuppföljningar blir 

enklare. Detta är något som kan dras nytta av i projekteringen där tidplanen egentligen 

är den enda visualiseringen som görs över arbetet. Tidplanen kan visa aktiviteter som 

upphandling och granskning samt projektörernas arbete översiktligt. Det gör det således 

svårt att få en överblick av vad respektive projektör arbetar med för stunden. Det ställer 

därför högre krav på projekteringsledaren som då behöver fråga samtliga projektörer 

vad de arbetar med. Det digitala verktyget kan alltså underlätta projekteringsledarens 

och de inblandade aktörernas arbete. 

III. Projektresultat 

Respondenten ansåg att den största skillnaden efter att denne börjat arbeta mer agilt var 

att slutkunden alltid blev nöjd med resultatet.  Respondenten menade att kunden kände 

sig mer involverad och hade möjlighet att påverka resultatet och kunde ställa krav under 

hela projektets gång. Något som är ett av målen med intressenthantering, som nämns 

som ett av tio kunskapsområden enligt PMI. Det är således inte bara i ett tidigt skede 

som kunden eller beställaren är med i de agila metoderna, vilket är en skillnad jämfört 

med den traditionella byggprojekteringen. Där är kunden främst är involverad i de tidiga 

skedena vid utrednings- och programarbete samt vid gestaltningen, vilket illustreras i 
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figur 20. Därefter har beställaren mindre möjlighet till att påverka utformningen vilket 

det agila konceptet inte står för. Där eftersträvas istället kundnöjdhet genom påverkan, 

vilket framgår som ett av de tre argument som ges till varför agil projektledning bör 

användas, det vill säga att prioritera kundens önskemål och att göra det som skapar mest 

nytta för kunden i första hand.  

IV. Kommunikation 

Respondenten menade att de agila metoderna inte påverkar själva kommunikationen 

inom ett projekt och mot den aktuella kunden i någon större omfattning. Dock påpekade 

respondenten att det är fördelaktigt om de inbladade projektmedlemmarna 

samlokaliseras, vilket även byggprojektledarna i respondentgrupp A såg som en 

framgångsfaktor för att lyckas med projekt. Enligt respondenten förenklar det digitala 

verktyget sättet att kommunicera till företagsledningen till exempel hur projektet 

fortlöper samt vad som prioriteras inom projektet. Respondenten ansåg även att 

informella möten fungerade bra för att gå igenom och diskutera vad som händer i ett 

projekt. Informella möten skulle uppstå lättare till följd av samlokalisering av 

projektgruppen och skapa ansikte mot ansikte-kommunikation. Även här kan en 

koppling till byggprojektledarnas svar göras genom att citera en respondent. 

”Det är den muntliga kommunikation med spontana möten däremellan som skapar 

lövverket mellan grenarna och lyfter kommunikationen till den nivå som krävs för att 

skapa ett fungerande projekt”. 

  

Figur 20: Illustration över var beställaren av byggprojektet främst har möjlighet att påverka projektets 

slutresultat. 
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4.2 Fallstudier 
För att besvara de problemformuleringar som examensarbetet ska utreda så har två olika 

fallstudier genomförts på fallföretaget. Nedan presenteras syftet med de två fallstudierna 

samt en sammanställning av den empiri de olika fallstudierna resulterat i för studien. I 

avsnitt 2.5 görs en metodbeskrivning av fallstudierna som läsaren bör ha kännedom om 

innan nedanstående avsnitt läses. 

4.2.1 Respondentgrupp D – Planeringsverktyg för teknikkonsulter  

Syftet med fallstudien och de intervjuer som genomförts med respondentgrupp D, var att 

få en uppfattning om hur de agila metoderna kan användas som planeringsverktyg inom 

en verksamhet. Ytterligare ett syfte var att undersöka om de agila metoderna kunde 

underlätta det dagliga arbetet och leda till ett effektivare sätt att genomföra 

projekteringsarbetet på. Intervjuerna skall även ge en uppfattning om hur medarbetarna 

ställer sig till förändrade arbetsmetoder. I Tabell 11 presenteras de aktuella 

respondenternas yrkesroll, erfarenheter och utbildning. 

 
Tabell 11: Presentation av respondentgrupp D. 

Respondent Yrkesroll Erfarenhet Erfarenhet ifrån andra 
branscher 

Utbildning 

D1 Akustikkonsult 11 år Nej Väg- och 
vattenbyggnad, LTH 

D2 Akustikkonsult 2 år Nej Väg- och 
vattenbyggnad, LTH 

D3 Akustikkonsult 3 år  Har arbetat på företag 
som tillverkar högtalare i 
9 år tidigare 

Elektroteknik, 
Chalmers Tekniska 
högskola samt kurser 
i akustik. 

     

 

 

I. Bakgrund till implementering av agila metoder 

Samtliga respondenter ansåg att bakgrunden till att de agila metoderna implementerades 

var för att arbetsbelastningen ökat kraftigt under den senaste tiden och behovet av att 

planera för verksamheten var stort. Respondenterna påpekade även att det saknades en 

struktur för hur arbetsuppgifterna skulle planeras och vad som skulle levereras till 

beställaren. De tre respondenterna upplevde också att det fanns ett behov av att fördela 

arbetet bättre mellan sektionens medlemmar och att på så vis utjämna 

arbetsbelastningen. Respondenternas svar tyder på att deras arbete behöver 

kvalitetssäkras och de nämner flertalet av de punkter som en kvalitetsplan bör innefatta, 

så som tydligare fördelning av ansvar och arbetsuppgifter samt planering av arbetet som 

skall utföras. Som framgår av avsnitt 3.4.5 – Kvalitetssäkring i projekteringsskedet bör 
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en kvalitetsplan innehålla krav på att en planering av projekteringen görs. Att upprätta 

en kvalitetsplan stämmer väl överens med de värderingar som framgår av Projektets 

kvalitetsledning, vilken är ett av de tio kunskapsområden som PMI framhäver som 

viktiga för att lyckas med projekt. Kvalitetsledning handlar om att kvalitet skall 

upprätthållas automatiskt genom att finnas inbyggd i projektmetodiken och projektets 

planering och genomförande. Det krävs alltså en kontinuitet i planeringsarbetet för att 

säkerställa god kvalitet i ett projekt. Att utnyttja en digital kanban-tavla dagligen för 

planeringen av sektionens arbete kan därför bidra till att sektionen uppnår goda 

arbetsresultat. 

II. För- och nackdelar med den agila planeringsmetoden som använts i 

fallstudien 

Under intervjuerna med respondenterna i respondentgrupp D framgick det att de var 

eniga kring både vilka fördelar som finns men också vilka nackdelar som finns med 

metoden. Dessa presenteras  i tabell 12. 

Tabell 12: För- och nackdelar med agil planeringsmetod enligt respondentgrupp D. 

Fördelar med den agila planeringsmetoden Nackdelar med den agila planeringsmetoden 

En tydlig överblick av verksamheten. För att metoden skall fungera optimalt bör alla i 
gruppen tillämpa metoden. 

Arbetsplaneringen underlättas. Det digitala verktyget som användes var inte 
optimerat för verksamheten, krävde relativt mycket 
tid för att manövrera det vilket kan bli en belastning. 

Gruppen blir mer effektiv. Stor anpassning till den aktuella verksamhete krävs. 

Medarbetare som befinner sig på annan ort får insyn 

i hur arbetet fortlöper. 

 

  

 

Fördelarna kan summeras med att det blir en ökad transparens inom sektionen, vilket 

också leder till att gruppen kan effektivisera sitt arbete tack vare att de kan fördela 

arbetet inom gruppen bättre. Nackdelarna tyder på att metoden kräver ett konsekvent 

användande av samtliga inom sektionen för att kunna dra nytta av visualiseringen och de 

andra fördelarna. Detta är således en begränsning med metoden, som nämnts tidigare i 

avsnitt 3.6.4 - Begränsningar med agil projektledning. För att kunna utnyttja metoden 

optimalt bör resurser avsättas så att samtliga inom en projektgrupp lär sig metoden. Att 

lägga mycket tid och pengar på inlärningen kan i längden löna sig då hela gruppen kan 

effektivisera sitt arbete vilket är en fördel och ett av de tre argumenten till varför 

metoden bör tillämpas som nämnts i avsnitt 3.6.2 - tillämpning av agil projektledning. 

Samtliga respondenter var överens om att ifall de agila arbetsmetoderna skall användas i 

framtiden för att planera verksamheten så måste alla i sektionen arbeta aktivt med den 
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digitala planeringen, annars uppstår dubbelarbete och syftet med metoden fallerar. 

Respondenterna såg stor potential i att använda planeringsverktyget men påpekade att 

större anpassningar till den aktuella verksamheten bör göras för att få bättre resultat.  

Det framgick även under intervjuerna att samtliga respondenter efterlyste olika 

funktioner i planeringsverktyget. Detta var exempelvis att verktyget skulle kunna visa 

leveransdatum för projektinlämningar och möjligheten att kunna koppla samman med 

sin digitala arbetskalender. Respondenterna ansåg även att en funktion skulle finnas som 

sände ut en varningssignal om en medarbetare var överbelastad och att det fanns ett 

maximalt antal timmar som en gruppmedlem kunde beläggas med.  

III. Kommunikation  

En av respondenterna nämnde att de agila metoderna eventuellt skulle kunna användas i 

sektionens projekt men främst för att kommunicera till projektledaren. Vilket skulle 

underlätta projektledarens arbete då det är smidigt med en gemensam tavla som 

visualiserar det arbete som utförs i projektet.  Det digitala verktyget kan också underlätta 

kommunikationen internt. Respondenten menade även att det blir tydligt varför en 

aktivitet inte flyttas vidare i flödet då information eller liknande saknas. Projektledaren 

kan då få kännedom ifall denne behöver bistå med något för att underlätta 

projektörernas arbete. Lyhördhet hos en projektledare är en framgångsfaktor i 

projekteringen enligt respondentgrupp A, att kombinera detta med den agila coachens 

roll som skall undanröja hinder för projektgruppen kan ett lyckad ledning av projektet 

uppnås.  

Det framgick även under intervjuerna att en av respondenterna ansåg att 

avstämningsmötena som hölls varannan dag var bra för att få en tydligare överblick av 

gruppens arbete. Idén med kontinuerliga avstämningsmöten i de agila metoderna 

handlar om att skapa situationer som möjliggör såväl formell som informell 

kommunikation. Dessa korta avstämningsmöten är i grunden formella men i samband 

med att gruppen ses samlat uppstår även informella möten före och efter det 

huvudsakliga mötet. Respondenterna ansåg också att många av de projektportaler som 

används inom ett projekt idag är betydligt mindre strukturerade än den digitala tavlan 

som respondenterna fått prova, vilket gör det svårt att få en överblick. Det är således 

viktigt att hålla de digitala verktygen simpla och lättmanövrerade men med fokus på att 

efterfrågad funktion finns.   

4.2.2 Respondentgrupp E – projektering med hjälp av agila metoder  

Syftet med fallstudien och intervjuerna som genomförts med respondentgrupp E var att 

få en uppfattning om hur de agila metoderna kan etableras i projekteringen inom ett 

mindre byggprojekt samt att se hur medarbetarna ställer sig till ett förändrat arbetssätt. 
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Syftet med intervjuerna var även att se vilka för -respektive nackdelar som finns med de 

agila metoderna. I tabell 13 

 Tabell 13: Presentation av respondentgrupp E presenteras respondenterna i grupp E 

med respektive yrkesroll, erfarenheter samt utbildning.  

 Tabell 13: Presentation av respondentgrupp E 

 

I. Inställning till införandet av agila metoder 

De båda respondenterna var öppna för förändringar gällande arbetsmetoder om det 

kunde bidra till en förbättring av arbetsprocessen. Den ena respondenten menade dock 

att den första reaktionen som uppstod när projektledaren berättade om att de skulle 

arbeta enligt en ny metod var en skeptiskt inställning. Anledningen till denna reaktion 

var att respondenten under den senare tiden upplevt att projektledare i olika projekt ofta 

velat testa nya metoder och att det därför kändes som att det förekom en trend i att 

ständigt variera arbetsmetod. Med tanke på att det finns många olika 

projektledningsmetoder och en uppsjö av digitala verktyg som kan användas i projekt 

kan förvirring uppstå. Det är också viktigt att beakta att projektörer vanligen arbetar i 

flera projekt parallellt och alltså i olika projektorganisationer. Har då respektive 

projekteringsledare en specifik ”metod” denne nyttjar i projektet innebär det att 

projektörerna ständigt skall växla arbetsmetodik. En utmaning i tidiga skeden är, som 

tidigare nämnt, skilda intressen inom projektgruppen. Projekteringsledaren bör således 

vara lyhörd inför medarbetarna och deras åsikter kring arbetsmetodik. Syftet med agila 

metoder är att de ska fungera som hjälpmedel och effektivisera arbetsprocessen. Genom 

att anpassa sig efter projektgruppen kan således både en engagerad projektgrupp skapas 

då de får gehör för sina önskemål och arbetet kan samtidigt effektiviseras.  

II. Fördelar med den agila metoden 

Under intervjuerna med respondenterna i respondentgrupp E framkom följande för- och 

nackdelar som de upplevt då de arbetat med en agil projekteringsledningsmetod. Dessa 

presenteras i tabell 14. 

  

Respondent Yrkesroll Erfarenhet Erfarenhet ifrån 
andra branscher 

Utbildning 

E1 Sprinklerkonsult 6 år Nej Byggingenjör, Malmö 
Högskola 

E2 Sprinklerkonsult 1,5 år Nej Väg- och 
vattenbyggnad, LTH 
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Tabell 14: För- och nackdelar med den agila projekteringsledningsmetoden enligt respondentgrupp E. 

Fördelar med den agila projekteringsledningsmetoden Nackdelar med den agila projekteringsledningsmetoden 

Arbetet som skall utföras synliggörs. Svåröverskådligt vid stora projekt och tenderar att bli rörigt då 
många aktörer är inblandade i ett projekt. 

Projekteringen blir mer strukturerad då alla aktiviteter samlas 
på en gemensam digital kanban-tavla.  

Projektörerna hade känslan av att projektledaren detaljstyrde 
deras individuella arbete.  

Den gemensamma digitala kanban-tavlan fungerar som ett 
levande protokoll. 

Metoden är tidskrävande, dels för inlärning men också för att 
arbeta med den successivt.  

  

Fördelarna som nämns är till stora delar gemensamma med de som tidigare framkommit 

ifrån övriga respondentgrupper, vilka handlar om vikten av dokumentation av arbete 

som görs samt beslut som fattas.  Metoden är svåröverskådlig vid stora projekt, vilket 

framgår i teorin som en begränsning med metoden. Det tyder på att det är viktigt att 

anpassa metoden efter projekt och att i vissa fall inte använda metoden alls eller endast 

till en del av projektet. Den andra nackdelen som respondenterna nämner är 

detaljstyrning ifrån projekteringsledaren. Det är någonting som inte eftersträvas inom 

det agila tankesättet, utan snarare tvärtom. Projektörerna behöver således ha en öppen 

dialog med projekteringsledaren för att utrycka denna känsla så att projekteringsledaren 

har möjlighet att korrigera sitt ledarskap eller arbetsmetoden. Slutligen så framkom det 

att metoden är tidskrävande både för inlärning men även för det löpande arbetet. Att 

flytta aktiviteter på den digitala kanban-tavlan är således inte en värdeskapande aktivitet 

i sig, dock är det viktigt att se till helheten då metoden nyttjas. Att ha koll på vilket 

arbete som skall utföras samt att ha en insyn i vad som övriga projektörer arbetar med 

kan leda till att många mejlkonversationer besparas.  

Respondenterna berättade att de kunde tänka sig att arbeta utifrån denna metod i 

kommande projekt om det digitala verktyg som använts korrigeras för att bättre passa 

byggprojekt och de förutsättningar som finns i en projekteringsgrupp. Respondenterna 

var dock överens om att det främst är som planeringsverktyg de tror att metoden kan 

bidra till framgång och i de projekt där det inte är allt för många aktörer inblandade. När 

det gäller funktioner som de ansåg saknades i det digitala verktyg de tillämpat så var det 

att få en notis då någon tilldelat en aktivitet till sitt arbetsflöde.  

 

III. Kommunikation 

Den ena respondenten ansåg att en agil projekteringsledningsmetod kan påverka 

kommunikationen inom ett projekt negativt med anledning av att respondenten tyckte att 

det var för enkelt för projekteringsledaren eller andra projektörer att lägga till en 

aktivitet till någon annans arbetsflöde. Respondenten menade att nackdelen var att det 

förekom en risk med att personen som faktiskt skall genomföra aktiviteten missade det. 
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Att kommunicera omkring aktiviteten som adderas är viktigt för att uppnå syftet med 

dem agila metoden och för att inte missa viktiga arbetsuppgifter. Det kan krävas ett mejl 

eller telefonsamtal till den aktuella personen för att upplysa denne om att en ny 

arbetsuppgift tilldelats. Detta är något som kan uppfattas som dubbelarbete eftersom en 

del av vinningen med metoden går förlorad då projektörerna både behöver uppdatera 

kanban-tavlan och skicka mejl. Därför bör det tidigt i ett projekt tydliggöras var och hur 

kommunikationen skall ske. Det är något som med fördel kan beskrivas i en 

kommunikationsplan.  

Den andra respondenten menade istället att en fördel ur kommunikationssynpunkt är att 

metoden med en digital kanban-tavla leder till att kommunikationen kan ske mer på 

distans och att respondenten istället kan fokusera på att utföra själva arbetet istället för 

att gå på möten som i många fall kanske inte berör denne. Detta är helt enligt teorin 

gällande projekteringsmöten, de som inte berörs bör inte närvara. Dock bör det tilläggas 

att idén med agila metoder inte syftar till att kommunicera på distans, snarare tvärtom 

med mer ansikte mot ansikte-kommunikation. Även den traditionella metoden 

förespråkar muntlig kommunikation, vilket styrks av respondentgrupp A där 

projekteringsledarna anser att muntlig kommunikation är viktigt. 

 

IV. Projektresultat 

De båda respondenterna var eniga om att den agila arbetsmetoden troligtvis inte 

påverkat projektets slutresultat. Orsaken till detta kan bero på flera faktorer. För kort 

testperiod av metoden eller att projektet inte varit tillräckligt omfattande kan bidra till att 

någon inverkan på slutresultatet inte uppmärksammats.  

4.3 Införandet av agila metoder i byggprojekt 
I detta avsnitt presenteras en vidare analys av den genomförda litteraturstudien samt den 

insamlade empirin. Detta för att skapa en bättre förståelse och koppling mellan författad 

teori, verkligheten och hur de agila metoderna kan etableras i byggbranschen. Detta görs 

genom att beakta de 12 agila principerna samt hur de agila metoderna scrum och kanban 

kan användas i projekteringsskedet i ett byggprojekt.  

4.3.1  De agila principerna kopplade till ett byggprojekt  

Grundarna till de agila metoderna har som tidigare nämnt valt att definiera tolv olika 

principer som utgör grunden för de värderingar som finns inom metoden, se avsnitt 3.6.1 

för samtliga tolv principer. Nedan presenteras endast de principer som anses vara 
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aktuella och överensstämde med insamlad empiri och teori. De anses vidare vara 

tillämpbara i praktiken vid genomförandet av projekteringen av ett byggprojekt. 

Principerna som inte presenteras ansågs inte vara relevanta vid projekteringen.  

”Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet” 

Det framgick tydligt vid de intervjuer som ligger till grund för empirin att 

respondenterna i grupp A föredrog att arbeta nära sina projektmedlemmar och på så sätt 

uppnå ett bra projektresultat på ett effektivt sätt, vilket det agila manifestet värderar högt 

för de agila metoderna. Detta kan dock vara en svårighet i byggprojekt då projektörerna 

ofta har flera olika pågående projekt samtidigt och därför inte kan lägga hela 

arbetsdagen på ett och samma projekt.  

”Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 

och lita på att de får jobbet gjort”  

Utifrån de svar som respondenterna i grupp A gav framgick det att ett projekts resultat 

blir som bäst då de inblandade aktörerna är engagerade, motiverade och vet vad som 

skall göras under hela projektet. Det framgick även att för att skapa motivation så krävs 

det att beställaren litar på projektörerna och deras förmåga.  Det strävas idag efter att 

uppnå en sammansvetsad och öppen projektgrupp inom många byggprojekt enligt 

respondenterna.  

”Ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information, både 

till och inom utvecklingsteamet”  

Respondenterna i grupp A berättade att det idag används många olika 

kommunikationsvägar vid projekteringen av ett byggprojekt. De påpekade dock vikten 

av informella möten och att kommunicera ansikte mot ansikte för att genomföra en 

lyckad projektering och undvika missförstånd.  

”Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall 

kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid”  

Det framgick att det är viktigt att inom projektgruppen stämma av vad som skall göras 

och när det skall göras, för att hålla ett jämnt arbetsflöde och för att undvika icke-

värdeskapande aktiviteter.  Kontinuerliga avstämningar inom projektgruppen är bra för 

att kontrollera så att arbetet flyter på och på så vis undvika att förhastade insatser 

behöver göras i slutskedet av projektet.  
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”Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team” 

Då projektgruppen kan arbeta mer självständigt och då projekteringsledaren anpassar sig 

till gruppen bör, enligt teorin, projektörerna uppleva en större känsla av frihet och bli 

mer motiverade till arbetsuppgiften och därmed prestera bättre. Det kan således påverka 

projekteringsresultatet positivt. 

”Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter”   

Litterastudiens resultat tyder på att det finns ett behov av erfarenhetsåterföring efter ett 

projekts färdigställande. Detta för att skapa bättre förutsättningar inför framtida projekt 

och utmaningar. Respondenterna i grupp A såg positivt på förändrade arbetssätt och 

metoder så länge det ledde till ett smidigare och förbättrat sätt att arbeta. 

”Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig 

leverans av värdefull programvara” 

 

För att uppnå ett lyckat projekt framgick det från intervjuerna att en tydlig 

framgångsfaktor var att involvera kunden och beställaren i ett tidigt skede och 

återkommande under hela projektet. Genom denna involvering kan beställaren 

successivt och kontinuerligt igenom projektet vara med och påverka dess resultat genom 

att utvärdera de delleveranser som skett. Detta är en framgångsfaktor som delas med de 

agila värderingarna. Det bör dock påpekas att just programvara är något som är specifikt 

för mjukvaruutvecklingsindustrin, vilket i projekteringen kan tänkas motsvara leverans 

av bygghandlingar.  

”Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 

mellanrum, ju oftare desto bättre”  

Denna agila värdering påminner om ovanstående, men kan vidare förklaras med att i 

byggprojekt kan projektet med fördel delas upp i mindre etapper, så kallade delmål, som 

sedan kan levereras till kunden eller beställaren och på så vis bidra till slutprodukten. Ett 

exempel på det kan vara då ett projekt innebär en nyproduktion av en skola. Skolan kan 

då delas in i olika etapper, exempelvis olika byggnader; skolmatsal, idrottshall och 

undervisningssalar. Genom att låta dessa bli deletapper inom hela projektet kan således 

projektörerna fokusera på en i taget och slutföra dessa bygghandlingar innan de börjar 

med nästkommande etapp. På så vis kan också entreprenadarbetena starta successivt när 

handlingarna blir klara.  
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För att vidare förklara hur arbetet i byggprojekteringen kan genomföras med agilt 

hänvisas till nedanstående avsnitt 4.3.2 samt 4.3.3. 

4.3.2 Scrum vid projekteringen av ett byggprojekt  

För att visa hur de agila metoderna kan implementeras inom projekteringen i ett 

byggprojekt redovisas nedan ett exempel på hur projekteringen kan genomföras med 

hjälp av teorier från den agila metoden scrum. Exemplifieringen görs för den specifika 

delprocessen projektering, vilken tidigare beskrivits i avsnitt 3.4. Projekteringen kan 

delas upp i tre olika sprinter där tiden för den aktuella sprinten fastställs inom den 

aktuella projektgruppen. De tre olika sprintarna som ingår i projekteringen presenteras 

nedan och kommer tillsammans utgöra det slutliga projekteringsunderlaget. 

 Gestaltning 

 Systemutformning  

 Detaljutformning 

Figur 21 visar en överblick av ingående aktiviteter i projekteringen som motsvarar de tre 

sprinter som studeras i exemplet. 

Som tidigare beskrivits i teoriavsnittet 3.7.1 – Aktiviteter inom scrum, så finns det olika 

moment inom scrum som innehåller olika aktiviteter. Dessa illustreras i figur 22 där 

ingående aktiviteter som förekommer i projekteringen redovisas för att visa hur 

projekteringsarbetet kan utföras med ett agilt arbetssätt.  

För en vidare förståelse för hur scrum kan implementeras i projekteringsskedet görs en 

jämförelse mellan de olika roller som förekommer i den mer traditionella 

Figur 21: Aktuella aktiviteter som ingår i projekteringen och som delas in i tre olika sprinter. 



 

 

     1 
 

84 

projektledningsmetoden, i agil projektledning samt i byggprojektering. Denna 

jämförelse presenteras i avsnitt 3.9 – Traditionell projektledning jämfört med agil 

projektledning. Utifrån rollerna presenteras hur några av dessa kan arbeta i 

projekteringen med scrum. I figur 22 presenteras ingående aktiviteter som förekommer 

enligt denna arbetsmetod och hur projekteringsarbetet kan genomföras med scrum. 

 

Figur 22: Exempel på hur projekteringen kan genomföras med hjälp av den agila metoden scrum. 

I Product Backlog upprättas en övergripande lista över de deletapper, sprinter, som 

projektet utgörs av. Denna lista fungerar, som nämnt i avsnitt 3.7.1, som en prioriterad 

att-göra-lista. I projekteringen motsvaras sprintarna av gestaltning, systemutformning 

och detaljutformning. Av dessa aktiviteter väljs en ut till Sprint Backlog, där samtliga 

ingående aktiviteter som krävs för att slutföra deletappen i projekteringen, det vill säga 

sprinten, beskrivs och prioriteras av produktägaren. Produktägaren motsvaras i 

projekteringsskedet av beställaren och/eller projekteringsledaren, vilket också framgår 

av figur 22 som redovisar de roller som förekommer i agila och traditionella projekt 

samt i byggprojektering. I sprinten, gestaltning, förkommer bland annat dessa 

aktiviteter, som även redovisas i figur 22: 

 En situationsplan skall upprättas över det aktuella området 

 Ritningar i plan, snitt och vy skall göras 

 Planer och snitt som avser den bärande stommen skall upprättas 

 Aktuellt installationssystem för projektet ska tas fram 

 Perspektivskisser skall upprättas 

 Fysiska modeller bör skapas för att underlätta förståelsen 

 En beskrivning av gestaltningen med motivering av det givna förslaget bör 

lämnas in till beställaren samt en kostnadsbedömning 
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Ovanstående aktiviteter skall göras för att uppnå det uppsatta sprintmålet, som i detta 

fall kan vara att färdigställa gestaltningen av ett objekt och leverera förslagshandlingar 

till projektbeställaren, kunden eller beställaren av byggprojektet. Av dessa aktiviteter 

väljs en aktivitet ut som utvecklingsteamet, alltså projektörerna, därefter arbetar med i 

en sprint. Beroende på hur lång tid de uppskattar att arbetsuppgiften bör ta så väljs 

tidsintervallet för sprinten, vilket enligt teorin bör vara 2-4 veckor för att få en god 

översikt av den närmaste framtiden. Huvudsyftet med att arbeta i en sprint är för att 

kunna fokusera helt på en uppgift.  Under sprinten bör projektörerna samlas dagligen till 

Daily scrum, det dagliga avstämningsmötet som Scrum master, projekteringsledaren, 

håller i och där följande  frågor tas upp: 

 Vad gjordes igår? 

 Vad skall göras idag för att uppnå sprintmålet? 

 Finns det några hinder?  

I byggprojekteringen, där projektörerna som tidigare nämnts ofta arbetar i fler projekt 

parallellt, kan det vara svårt att ha dagliga avstämningsmöten, det är därför viktigt att i 

det aktuella projektet enas om hur ofta det är lämpligt att ha avstämningsmöten. 

Frågorna som nämns ovan syftar till att ge projektgruppen samt scrum master, 

projektledaren, insyn i vilket arbete som utförts samt vad som pågår och huruvida hinder 

finns för det fortsatta arbetet. Beroende på vilka projektörer som arbetar med projektet 

för stunden kan vissa frågor vara irrelevanta eftersom deras olika arbetsområden kan 

vara vitt skilda och inte påverkar varandras områden. Mötena skall inte hållas enbart för 

mötets skull, utan de ska bidra till ett förbättrat projektresultat och förhoppningsvis en 

effektivare projektering, därför bör ett kritiskt förhållningssätt finnas till dessa och vad 

som tas upp.  

Då en sprint är klar är resultatet en del av increment, vilket är det totala resultatet av 

samtliga sprinter som genomförts och således samtliga aktiviteter som finns beskrivna i 

product backlog. Projektets status framgår av increment och när alla aktiviteter 

genomförts i gestaltningsarbetet så bör det totala incrementet bestå av färdiga 

förslagshandlingar. 

När en sprint är färdig och överlämnats som increment görs en utvärdering av sprinten 

för att dra lärdom om eventuella misstag som gjorts och för att förbättra arbetet inför 

nästa sprint, som planeras strax innan den påbörjas.  

Samtliga tre delprocesser som ingår i projekteringen kan alltså genomföras på detta vis 

som exemplet visar. Eftersom projekteringsarbetet till stor del består av iterativa och 

inkrementella arbetsuppgifter i de olika delprocesserna så kan en agil arbetsmetodik 

med fördel användas. 
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4.3.3 Kanban vid projekteringen av ett byggprojekt  

För att projektera ett byggprojekt kan även den agila metoden kanban användas. Utifrån 

samma exempel som beskrivits ovan med metoden scrum, redovisas samma typ av 

projektering fast med den agila metoden kanban som utgångspunkt.  

Arbetet kan utföras med hjälp av en så kallad kanban-tavla, se figur 23, som redovisar 

ett exempel på hur en kanban-tavla kan användas vid projekteringen av ett byggprojekt. 

I figur 23 har de aktiviteter som ingår i gestaltningen definierats, se avsnitt 3.4 för en 

lista över de ingående aktiviteterna. Som framgår av figuren har aktiviteterna placerats i 

den kolumnen i arbetsflödet som den aktuella aktiviteten befinner sig i för det tänkta 

projektet. Tavlan delas upp i olika kategorier där projektgruppen tillsammans fastställer 

vilka krav som skall uppfyllas innan en aktivitet får flyttas längre fram i arbetsflödet. Ett 

exempel på ett krav kan vara att en slutförd arbetsuppgift måste granskas, kontrolleras, 

av en kollega med mer erfarenhet innan den kan anses vara avslutad. Viktigt är också att 

definiera hur många aktiviteter som får ligga under en viss kategori samtidigt. 

Anledningen till det är för att undvika flaskhalsar i arbetet och att vissa arbetsuppgifter 

blir fastnar i flödet innan de färdigställs.  

Kategorier som anses vara lämpliga att använda vid ett projekteringsarbete är följande: 

 att göra 

 pågående arbete 

 avvakta 

 kontroll 

 avslutat 

  

Figur 23: Exempel på hur projekteringen kan genomföras med hjälp av kanban. 
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I kolumnen att göra bör samtliga aktiviteter som ingår i projekteringen definieras och 

ställas upp i en prioriterad lista. Då en projektör påbörjar arbetet med någon av 

aktiviteterna flyttas denne till kolumnen pågående arbete vilket gör det möjligt att på ett 

tydligt sätt visualisera vad som görs i det aktuella projektet för de övriga projektörerna. 

Om någon aktivitet saknar relevant information, alternativt ett besked, för att slutföras 

kan denne placeras i kolumnen avvaktar. Detta leder till att de övriga projektörerna 

snabbt kan se ifall det är någon annan som inväntar ett besked från denne. Ett exempel 

på detta är då en arkitekt skall överlämna ritningar till en konstruktör innan 

konstruktören kan gå vidare med sitt beräkningsarbete. Det gäller även vice versa då 

konstruktören eventuellt upptäckt ändringar som rör planlösningen som bör göras. Innan 

en aktivitet kan flyttas till kolumnen avslutat skall en kontroll göras, detta kan vara en 

annan person granskningar de ritningar som upprättats. Slutligen flyttas aktiviteten till 

avslut. Eftersom syftet med kanban är att effektivisera arbetsflödet och kontinuerligt 

arbeta med de ingående aktiviteter som finns i att göra-listan så innebär det att det inte 

finns något specifikt stopp förutom då samtliga aktiviteter är färdiga och befinner sig i 

avslutat. 

Under projekteringen bör det enligt teorin hållas kontinuerliga avstämningsmöten med 

samtliga projektörer. Detta för att alla skall veta vad som gäller och vad projektets status 

är. Mötesformen är snarlik den som sker i scrum, varför det hänvisas till analysen som 

görs i ovanstående avsnitt. Tavlorna uppdateras kontinuerligt och varje projektör har 

eget ansvar för att genomföra denna förflyttning av aktiviteter.  

Eftersom många projektörer arbetar parallellt med flera projekt kan en digital kanban-

tavla underlätta arbetsformen, vilket framgår av resultatet ifrån den genomförda 

fallstudien.   
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5. Slutsats och rekommendation 
Detta kapitel avser att presentera slutsatser som dragits utifrån studiens resultat och 

den analys som gjorts. En rekommendation lämnas även till fallföretaget då det varit 

efterfrågat och en del av studiens målsättning. 

5.1 Återkoppling till studiens frågeställning 
För att besvara studiens frågeställning presenteras först den aktuella problem-

formuleringen nedan, som tidigare presenterats i avsnitt 1.2 – Problemformulering, 

därefter presenteras respektive fråga med svar som utgör en del av studiens slutsats. 

 

 Vilka skillnader finns mellan den traditionella projektledningsmetoden och den 

agila projektledningsmetoden? 

 Hur ser kommunikationen i dagens byggprojekt ut i projekteringsskedet?  

 Vilka lärdomar kan dras från andra branscher gällande kommunikation och hur 

kan de implementeras i byggprojekteringen? 

 Finns det några enkla tumregler från agila projektledningsmetoder som kan 

tillämpas dagligen i projekteringen för att underlätta kommunikationen?  

5.1.1 Skillnader mellan traditionell- och agil projektledning? 

Som framgår under avsnitt 3.9 - Traditionell projektledning jämfört med agil 

projektledning så finns flera skillnader mellan metoderna. En skillnad är hur ett projekts 

resurser prioriteras, något som visualiseras av figur 18 i avsnitt 3.9. Traditionella 

projektmetoder har vanligen redan från start en fix och tydlig uppfattning över hur 

projektets slutresultat skall bli, medan de agila projektmetoderna arbetar fram det tänkta 

resultatet successivt genom iterationer. Till följd av det upprättas i traditionella projekt 

en detaljerad plan redan tidigt, vilket innebär att möjligheten att arbeta flexibelt minskar. 

Eftersom agila projektmetoder välkomnar just flexibilitet så blir skillnaden mellan 

metoderna markant då agila projekt genomförs på ett iterativt och inkrementellt sätt för 

att kunna motta förändrade kundkrav. Likheter mellan metoderna framgår specifikt i 

tabell 8, avsnitt 4.1.1 där gemensamma framgångsfaktorer presenteras. 

I tabell 15 presenteras en kortfattad sammanställning över metodernas tankar om hur ett 

projekt bör genomföras. 
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Tabell 15: Sammanfattad jämförelse mellan traditionella och agila projektledningsmetoder. 

 Traditionella metoder Agila metoder 

Övergripande koncept Vattenfallsmetoden tillämpas och då en 

projektfas avslutats så sker ingen återblick.  

Det aktuella projektet löses inkrementellt 

och iterativt.  

Projektgruppen Projektledaren driver projektet framåt med hjälp 

av projektgruppen.  

Arbetet organiseras på ett sätt som 

uppmuntrar en självstyrande projektgrupp 

som samarbetar nära den aktuella kunden 

eller beställaren.  

Arbetsprocessen Sekventiella faser. Iterativ och inkrementell arbetsprocess. 

Organisation Hierarkisk organisation. Platt- och självstyrande organisation.  

Ledning  Projektet genomförs med styrande ledning. Projektet genomförs med en coachande och 

stöttande ledning. 

Kunden Kunden är främst involverad vid kravställningen i 

ett tidigt skede. 

Kunden är involverad kontinuerligt under 

hela projektet. 

Planering  
Hela projektet planeras i ett tidigt skede.  

Planering görs endast för den närmaste 

framtiden.  

Dokumentation  Omfattande dokumentation.  Dokumentation upprättas endast vid behov. 

Kommunikation  Kommunikation sker främst vid formella möten 

samt via mejl och telefon. 

Kommunikation sker kontinuerligt och med 

hög frekvens genom dagliga 

avstämningsmöten. 

 

5.1.2 Kommunikation i dagens byggprojektering?  

Litteraturstudien visar tillsammans med respondenternas åsikter att det idag finns flera 

olika kommunikationsvägar. Utifrån resultatet dras en slutsats om att formella möten i 

form av projekteringsmöten, mejlkonversationer och telefonsamtal sker frekvent. Dock 

rekommenderas spontana och mer informella möten eftersom muntlig och direkt 

kommunikation är den bästa kommunikationsvägen. Därför bör projekteringsgrupper 

samlokaliseras i större omfattning än vad som sker i dagens projekt. Ytterligare en 

kommunikationsväg som används i projekteringen är projektportaler där alla som är 

involverade i projekteringen kan ta del av information och handlingar och även bistå 

med eget material efterhand som bygghandlingar upprättas. Resultatet ifrån genomförda 

intervjuer visade dock att vissa projektportaler inte fungerade optimalt då de ansågs vara 

svåra att använda och inte tillräckligt strukturerade. Dessutom visade sig ytterligare ett 
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hinder med projektportaler vara att involverade projektörer inte använde sig av dem och 

kontinuerligt uppdaterade dem. Studien visade även att mötesprotokoll är en viktig 

komponent för att upprätthålla kommunikationen i byggprojekt eftersom de bidrar till en 

god struktur att arbeta utifrån. 

Studien indikerar också att det finns vissa brister gällande kommunikationen i 

projekteringen vilket framgår då det lätt uppstår missuppfattningar då enbart 

mejlkontakt sker eller då projektörer inte närvarar på möten.  

5.1.3 Lärdomar från andra branscher gällande kommunikation 

Det har visat sig att majoriteten av projekteringsledarna som intervjuades var skeptiska 

till att influeras av andra branscher. Anledningen var för att det förekommer olika 

förutsättningar i olika branscher och speciellt i byggbranschen, där varje projekt innebär 

nya förutsättningar och utmaningar till följd av det. Dock har studien visat att vissa 

lärdomar, med avseende på arbetsmetodik, kan dras ifrån tillverkningsindustrin samt IT-

branschen, som studerats i detta fall. Nedan listas dessa lärdomar med en kort 

kommentar till hur de kan implementeras i projekteringsprocessen. Vidare exempel på 

hur andra projektledningsmetoder kan tillämpas i byggprojektering presenteras under 

avsnitt 4.3. 

 Samlokalisering. Då projektgruppen samlokaliseras uppstår fler spontana och 

informella möten vilket leder till direktkommunikation. Missuppfattningar och 

onödiga feltolkningar kan undvikas och projekteringsarbetet kan därför 

effektiviseras. Eftersom studien visat att samlokalisering är svårt att tillämpa i 

byggprojektering kan ett steg mot det vara att ha flera gemensamma möten.  

 

 Korta, dagliga avstämningsmöten för att lära av medarbetares erfarenheter och 

uppmärksamma eventuella hinder. Då det i byggprojektering har visat sig vara 

svårt att arrangera dagliga möten kan dessa ske med en lägre frekvens alternativt 

genom telefonmöten eller med hjälp av andra digitala hjälpmedel. 

 
 

 Visualisera arbetsflödet för ökad förståelse och helhetsbild av projektet med 

hjälp av tydliga och enkla styrmedel. Visualisering av arbetet i projekteringen 

kan ge en bild av vilka aktiviteter som krävs för att genomföra projektet samt 

visa ifall en projektör stöter på förhinder i sitt arbete. Visualiseringen kan göras 

med hjälp av en fysisk eller digital kanban- eller scrumtavla som nämnts i 

avsnitt 4.3 eller genom att dela in arbetet som skall utföras i sprinter. 
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 Fokusera på värdeskapande aktiviteter. Genom att använda verktyg som 

underlättar administrativt arbete kan projekteringsledarens och projektörernas 

tid istället ägnas åt aktiviteter som skapar projektresultat av värde för 

slutkunden. 

5.1.4 Tumregler från agila metoder? 

När det gäller enklare tumregler ifrån det agila konceptet som kan tillämpas på en daglig 

basis i byggprojekteringen finns det flera möjligheter. Av studien framgår dock att dessa 

bör anpassas utifrån respektive projekts förutsättningar. Nedan presenteras fem 

tumregler som med fördel kan användas i byggprojekteringen. 

1. Prioritera arbetsuppgifterna för att skapa fokusområden för projektets ingående 

aktiviteter så att en god arbetsstruktur i projektgruppen, samt för det egna 

arbetet, kan uppnås. 

2. Visualisera arbetet som ska utföras för samtliga projektörer för att underlätta 

kommunikationen då det skapas en kännedom om och en överblick av vad 

respektive projektör arbetar med. 

3. Planera in fler och kortare möten för att projektörerna skall kunna reda ut 

eventuella oklarheter tidigt och för att missförstånd i ett senare skede av 

projekteringen och resterande del av hela projektet skall undvikas. 

4. Sträva efter en sammansvetsad projekteringsgrupp med god kontakt med övriga 

intressenter. För att kunna använda de agila metoderna och för att få en 

gemensam och likvärdig kunskap om dem bör samtliga projektörer få en 

genomgång av metodiken. 

5. Använd visuella verktyg och se nyttan med dessa istället för den eventuellt extra 

belastning som upplevs i uppstartsfasen. 

5.2 Övriga slutsatser 
Övriga slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat och analys är att en 

implementering av agila metoder i byggprojekteringen kan vara komplicerat då det 

ställer krav på att samtliga projektörer är villiga att arbeta utifrån metoden och att även 

beställaren involveras i metoden. Dessutom ansåg vissa respondenter att metoden var 

tidskrävande vilket innebär att onödig tid spenderas på att manövrera själva 

projektmetoden istället för att utföra aktiviteter som är värdeskapande för projektet. 

Vidare gäller det också att metodiken behöver anpassas väl utifrån de projekt som 

tillämpar den.  
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Bortsett ifrån ovan nämnda svårigheter med en implementering av agila metoder så kan 

en slutsats dras om att metodiken fungerar bra som ett planeringsverktyg inom den egna 

organisationen. Det framgick av fallstudiens respondenter, se vidare under avsnitt 4.2.1 

och 4.2.2, att verksamhetens arbete kunde effektiviseras genom att strukturera upp och 

planera arbetet bättre. Ytterligare en slutsats ifrån fallstudien var att arbetsfördelningen 

för teknikkonsulterna blev jämnare då en digital kanban-tavla implementerades för att 

visualisera arbetsflödet och för att planera gruppens arbete. 

5.3 Rekommendation    
Som en följd av de slutsatser som presenterats ovan lämnas en rekommendation till det 

företag som författarna haft ett samarbete med och där fallstudierna utförts. Studien har 

visat att det finns två alternativa användningsområden för agila metoder. Dels kan de 

användas i projekteringen och dels som ett planeringsverktyg inom en verksamhets 

organisation. Rekommendationen avser hur företaget kan influeras av det agila 

konceptet i kombination med övriga slutsatser samt hur detta kan tillämpas i det dagliga 

arbetet. Rekommendationen återspeglar således mycket av det som nämnts ovan i 

avsnitt 5.1.4. 

Som ett resultat av studien framgår det att det agila arbetssättet främst lämpar sig som 

ett planeringsverktyg i byggprojekteringen. Detta då dessa projekt vanligen är stora och 

involverar många olika aktörer. Arbetet i projekteringen är således komplext och kräver 

en stark struktur tillsammans med organiserad styrning. Studien har visat att byggprojekt 

kräver en tydlig och genomarbetad plan redan från start, vilket också uppskattas av dess 

aktörer och intressenter. Att då tillämpa ett agilt arbetssätt med mindre struktur jämfört 

med den traditionella vattenfallsmetoden är därför inte att rekommendera. Dock kan 

guldkorn ifrån det agila konceptet väljas ut och nedan presenteras ett förslag på hur 

dessa kan implementeras i byggbranschens projekteringsskede. 

 Upprätta kommunikationsplaner 

Eftersom just kommunikation visade sig vara en framgångsfaktor i byggprojektering 

kan det konstateras att åtgärder rörande kommunikation kan behöva vidtas. Då det 

ur studien framgick att ingen av projekteringsledarna hade arbetat med en 

kommunikationsplan kan det vara en god idé att implementera en sådan i 

projekteringsprocessen.  
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 Prioritera arbetsuppgifter 

Prioritera individuella arbetsuppgifter för att alltid arbeta med de arbetsuppgifter 

som är mest aktuella för stunden och som bidrar till att värdeskapande arbete 

adderas till projektet. 

 

 Visualisering av arbete 

Genom att visualisera det arbete som skall utföras med hjälp av kanban-tavlor, 

projektportaler och andra digitala tjänster så skapas en tydlig översikt av det egna 

respektive övriga projektörers kommande arbete. Det rekommenderas vidare utifrån 

studiens resultat att dessa hjälpmedel bör hållas enkla då det finns en tendens att 

dessa inte används om de är för komplicerade. Dessutom bör en typ av 

återkommande standard av utformningen av dessa visuella tjänster finnas över flera 

projekt. Anledningen till det är för att aktörerna finner det omotiverande att ständigt 

växla arbetsmetoder.  

 

 Projektanpassning 

Eftersom varje byggprojekt är unikt är det viktigt att även arbetsprocessen anpassas 

utifrån det aktuella projektets förutsättningar. Därför bör en genomgång av projektet 

och dess arbetsmetodik göras i ett tidigt skede för att alla involverade ska förstå 

projektets och metodens syfte och värderingar. Dessutom är det viktigt att samtliga 

involverade arbetar konsekvent med vald projektmetod för att motverka 

dubbelarbete och missuppfattningar. 

  

 Avstämningsmöten 

Det rekommenderas att korta avstämningsmöten skall hållas, både inom 

projekteringsgruppen men även mellan verksamhetens medarbetare. 

Avstämningsmötena kan i projekteringen fungera som en typ av egenkontroll då en 

snabb överblick ges av hur projekteringsarbetet fortlöper och ifall eventuella hinder 

uppstår så kan dessa undanröjas direkt. När det gäller avstämningsmöten mellan 

medarbetarna i organisationen syftar dessa till att jämna ut arbetsbelastning och för 

att skapa en öppen dialog rörande de projekt som fortgår. 
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 Samlokalisering 

För att kunna genomföra ovan nämnda avstämningsmöten och upprätthålla en tät 

dialog med samtliga aktörer rekommenderas det att projektets deltagare i största 

mån samlokaliseras. Genomförs ett stort projekt där det kräver att projektörerna 

arbetar med större delen av sin arbetstid finns ett större incitament till att 

samlokalisera projektörerna till skillnad ifrån mindre projekt där projektörerna i 

vissa fall endast lägger tio procent av sin arbetstid.  

5.4 Framtida studier  
Utifrån den genomförda studie och de slutsatser som dragits så anses följande fråge-

ställningar vara intressanta att studera i framtiden.  

 Hur kan de agila metoderna implementeras i byggprocessens produktions- och 

förvaltningsskede?  

 Hur kan tekniska verktyg, i form av molntjänster eller liknande, optimeras för 

att underlätta arbetet i byggbranschen med avseende på kommunikation? 

 Hur mycket tid och pengar kan sparas i ett projekt genom att köpa in 

programvara eller tjänster som underlättar projektadministration, 

dokumentationshantering och kommunikation i byggprojekt? 
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Bilaga 1  
I bilaga 1 presenteras en sammanställning av respektive respondents intervjudatum och 

tidpunkt för genomförandet av intervjun.  

 

 

Tabell 1: Sammanställning av datum och tidpunkt för genomförandet av intervjuer. 

 

 

 

 

 

 

Respondent Intervjudatum Tid 

   

A1 2016-03-02 14:30-15:15 

A2 2016-03-07 10:00-10:50 

A3 2016-03-14 10:00-10:50 

B 2016-03-11 13:00-14:00 

C 2016-03-11 10:00-10:45 

D1 2016-03-08 13:00-13:40 

D2 2016-03-15 13:00-13:40 

D3 2016-03-18 11:00-11:40 

E1 2016-03-18 10:00-10:30 

E2 2016-03-18 13:00-13:30 

   



Bilaga 2 
I bilaga 2 presenteras de intervjumanualer som ligger till grund för de semistrukturerade 

intervjuer som genomförts för examensarbetet. Se bilaga 3 för rådata som sammanställts 

utifrån intervjuerna med respondentgrupp A till E. 

Respondentgrupp A – Projektledare i byggbranschen  

1. Syftet med intervjun och vad informationen skall användas till.  

2. Inledande frågor 

- Vad är din roll i byggprojekt? 

- Hur länge har du arbetat inom byggbranschen? 

- Har du erfarenhet ifrån andra branscher? 

- Studier innan arbetslivet? 

3. Fokus på problemområdet 

- Kan du definiera vad ett projekt är för dig?  

- Kan du ge exempel på ett typiskt vanligt projekt, ett bra projekt och ett som 

varit katastrof? 

o Finns det någon specifik faktor som gjort att projektet blev som det 

blev?  

- Vilka framgångar förekommer ofta inom projekteringen? 

o Vad beror dessa på? 

- Vilka problem förekommer ofta inom projekteringen? 

o Vad beror dessa på?  

 

4. Information om dagens läge i byggprojekt 

- Kan du ge exempel på projekt där kommunikationen fungerat bra och mindre 

bra? 

o Vad var det som gjorde att det var på detta viset?  



 

 

 

- På vilket sätt sker kommunikation mellan de olika aktörerna vanligen i de 

projekt du är inblandad i? 

o Ges informationen enskild till enskild, enskild till grupp eller grupp till 

grupp? 

- Genomförs en kommunikationsplan inom projektet? 

o Ifall ja – Hur ser den ut och vad ingår?  

- Hur skulle du med avseende på kommunikation utforma det ideala projektet?  

- Hur ofta har ni gemensamma sammanträden? 

o Deltar alla? 

o Deltar endast de berörda projektörerna? 

- Har du under något projekt stött på andra typer av projektledningsmetoder? 

o Hur har dessa i så fall fungerat? 

o Fördelar? 

o Nackdelar? 

- Anser du att det finns ett behov av förändring i hur projekt du är inblandade i 

drivs?  

5. Övrigt 

- Anser du att byggbranschen kan dra lärdom ifrån andra branscher gällande hur 

projektarbete sker? Eller vice versa. 

  



Respondent B – Affärsområdeschef i tillverkningsindustrin  

1. Syftet med intervjun och vad informationen skall användas till  

2. Inledande frågor 

- Vad har du för roll på företaget? 

- Hur länge har du arbetat inom branschen? 

- Har du arbetat inom någon annan bransch tidigare? 

- Studier innan arbetslivet? 

- Hur många anställda finns det på företaget du arbetar på? 

3. Fokus på problemområde 

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

- Kan du definiera vad ett projekt är för dig?  

- Kan du ge exempel på ett typiskt vanligt projekt, ett bra projekt och ett som 

varit katastrof? 

o Finns det någon specifik faktor som gjort att projektet blev som det 

blev?  

- Från en mejlkonversation framgick det att du varit med och omvandlat en 

ordinär husfabrik till mer bilindustri-linkande.  

o Kan du berätta hur en typisk ordinär husfabrik ser ut? 

o Vad var anledningen till att ni omvandlade den till mer bilindustri-

liknande fabrik? 

- På vilket sätt har dina tidigare erfarenheter inom industrin underlättat för ditt 

nuvarande arbete inom husbyggnadsindustrin? 

- Hur skulle du definiera agila metoder? 

- Hur kom du i kontakt med de agila metoderna? 

- Hur arbetar Ni agilt på ert företag? 

o Vad var bakgrunden till införandet av agila metoder? 

o Hur implementerades metoden på ert företag? 

o Har ni arbetat utifrån andra metoder tidigare?  

- Hur bemöttes förändringen hos medarbetarna? 

- Anser du att projektresultaten har förändras efter införandet av de agila 

metoderna? 



 

 

 

4. Kommunikation 

- Hur sker kommunikationen i projekt du är involverade i ut?  

o Ges informationen enskild till enskild, enskild till grupp eller grupp till 

grupp? 

- Hur skulle du med avseende på kommunikation utforma det ideala projektet?  

- Hur anser du att kommunikationen påverkats av de agila metoderna? 

5. Övrigt 

- Anser du att industrin kan dra lärdom ifrån andra branscher gällande hur 

projektarbete sker? Eller vice versa. 

  



Respondent C – Projektledare i IT-branschen  

1. Syftet med intervjun och vad informationen skall användas till  

2. Inledande frågor 

- Vad är din roll på företaget? 

- Hur länge har du arbetat inom IT-branschen? 

- Har du arbetat inom andra branscher tidigare? 

- Studier innan arbetslivet? 

3. Fokusområde  

- Hur skulle du definiera agila metoder? 

- Vad är eller har din roll varit vid införandet av agila metoder?  

- Hur kom du i kontakt med de agila metoderna? 

- Hur arbetar du/ni agilt på ert företag? 

o Vad var bakgrunden till införandet av agila metoder? 

o Hur implementerades metoden på ert företag? 

o Har ni arbetat utifrån andra metoder tidigare?  

- Hur bemöttes förändringen hos medarbetarna?  

- Anser du att projektresultaten har förändras efter införandet av de agila 

metoderna? 

- Hur skulle du med avseende på kommunikation utforma det ideala projektet?  

- Hur anser du att kommunikationen påverkats av de agila metoderna?  

- Har du några generella tips för hur arbetet med agila metoder skall utföras på 

bästa möjliga sätt? 

 

 

  



 

 

 

Respondentgrupp D – Planeringsverktyg för teknikkonsulter 

1. Syftet med intervjun och vad informationen skall användas till. 

2. Inledande frågor  

- Vad är din roll i byggprojekt? 

- Hur länge har du arbetat inom byggbranschen? 

- Har du erfarenhet ifrån andra branscher? 

- Studier innan arbetslivet? 

3. Om verksamheten ser ut och dess planering 

- Vad ansåg du vara bakgrunden till införandet av agila metoder?  

- Hur påverkar de agila metoderna ert arbetssätt? 

- Hur såg verksamhetens planering ut tidigare?  

- Hur såg/ser arbetsfördelningen ut när nya projekt inkommer?  

4. Fokus på agila metoder 

- Hur upplever du att du arbetar nu jämfört med tidigare? 

o Underlättat arbete? 

o Komplicerat arbete? 

- Kan du tänka dig att arbeta med denna metod i framtiden? 

- Vilka funktioner saknas inom den agila metoden ni testat? 

- Ser du att det finns en möjlighet att använda de agila metoderna inom era 

projekt också?  

o Varför / varför inte?  

  



Respondentgrupp E - Teknikkonsulter projekterar med hjälp 

av agila metoder  

1. Syftet med intervjun och vad informationen skall användas till 

2. Inledande frågor 

- Vad är din roll i byggprojekt? 

- Hur länge har du arbetat inom byggbranschen? 

- Har du erfarenhet ifrån andra branscher? 

- Studier innan arbetslivet? 

3. Fokus på projektering 

- Vilka brister anser ni vara vanliga i projekt?  

- Hur arbetar ni vanligen med projekteringar? 

- Anser du att det finns ett behov av ett nytt arbetssätt inom projektering? 

- Hur påverkar de agila metoderna ert arbetssätt?  

- Hur upplever du att du arbetar nu jämfört med tidigare? 

o Underlättat arbete? 

o Komplicerat arbete? 

4. Fokus på agila arbetsmetoden 

- Hur fungerar de agila metoderna som projektmetod? 

- Vad var för första intrycket av metoden? 

- Vilka fördelar anser ni finnas med metoden? 

- Nackdelar? 

- Kan ni tänka er arbeta med denna metod i framtiden? 

- Vilka funktioner fattas inom den agila metoden ni testat? 

- Tror du att slutresultatet hade blivit annorlunda om en annan metod använts?  

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3  

I bilaga 3 presenteras en utförlig sammanställning av resultatet, i form av rådata ifrån 

transkriberingarna som gjorts ifrån samtliga intervjuer som genomförts för 

examensarbetet. En kortare sammanställning presenteras i rapporten under kapitel 4 – 

Empiri och analys.   

Respondentgrupp A – Projekt- och projekteringsledare i 

byggbranschen.   

Definition av projekt  

A1: Respondenten ansåg att ett projekt utgörs av något som skall utföras inom en viss tid 

och där det krävs planering och kommunikation för att genomföra det. Respondent A1 

menade också att tid och kostnad är viktiga parametrar i ett projekt och som det oftast 

talas om, men tillade att det är kvalitén av det slutliga resultatet som värderas i efterhand.   

A2: Respondent A2 menade att definitionen av ett projekt är otroligt brett, men ansåg att 

det är viktigt att försöka se till hur slutresultatet skall bli redan i ett projekts tidiga skede 

och att försöka fastställa kundens eller beställarens önskemål och krav. Respondenten 

menade att det är en av projektledarens viktigaste uppgifter, att bistå beställaren med 

kunskap för att kunna definiera krav. Ytterligare en viktig roll som respondenten ansåg 

att projektledaren har var att styra upp projekteringen så att estetik samordnas med övriga 

funktioner som krävs så som installationer, för att dessa inte skall förbises i tidiga skeden. 

Respondenten menade också att det är viktigt att våga lägga pengar på utredningar i tidiga 

skeden för att jämföra olika alternativa utformningar och att successivt optimera hur 

projektet skall utformas och därmed också utföras.  

A3: Ett projekt, enligt respondenten, är någonting som har en början och ett slut, en start- 

och en slutpunkt och att det kan anta olika storlekar.   

Faktorer som leder till lyckade projekt  

A1: Respondent A1 svarade att kommunikation är den absoluta framgångsfaktorn. 

Respondenten menade vidare att det är projektledarens ansvar att ha koll på och sköta 

kommunikationen och samordningen och ansåg att det leder till lyckade projekt. 

Framgångsfaktorer inom projekteringsskedet trodde respondent A1 kunde vara att 



involvera brukare och att tänka på byggskedet rent praktiskt redan tidigt för att säkerställa 

så att det faktiskt går att bygga efter de handlingar som upprättas.    

A2: Bland de exempel som kom på tal under intervjun med respondent A2 framkom det 

att bra styrning ifrån projektledningen var en faktor som lett till lyckade projektresultat, 

sett till att budget och tidplan kunde hållas tack vare avstämning under projekteringens 

gång. I övrigt så nämnde respondenten även att mycket samordning mellan projektets 

involverade gjordes för att se till så att tiderna hölls. Ytterligare en framgångsfaktor som 

kom på tal under intervjun var att respondenten, som hade rollen som projektledare, var 

på plats under projektets gång. Dessutom förklarade respondenten genom ett talande 

exempel hur viktigt det är med öppenhet i projekt och att kunna förklara sin agenda för 

projektets medarbetare för att få förståelse eller att meddela att en projekteringslösning 

inte fungerar, kort sagt innebär det alltså att kunna kommunicera.   

A3: Respondenten trodde att anledningen till att projekt som blivit lyckade och fått goda 

resultat är de projekt där alla är engagerade och medverkar samt att alla är måna om att 

komma framåt. Respondenten tillade också att lyckade projekt ofta uppstår då alla är 

delaktiga, beställare, eventuella framtida hyresgäster, entreprenör, projektörer samt 

leverantörer, samarbetar och har ett gemensamt mål och arbetar utifrån det. En 

sammansvetsad grupp av projektörer som känner varandra väl var ytterligare en 

framgångsfaktor som respondenten uppmärksammat i projekt denne varit involverad i.   

För att uppnå den gemensamma målbilden och ett gott samarbete trodde respondenten på 

att involvera samtliga parter så tidigt som möjligt i byggprocessen och att försöka få in 

brukare i projekteringsmöten för att fånga upp önskemål och krav. Att beställaren kan 

uttrycka sina krav tydligt underlättar också för projekteringen.   

Respondenten berättade även att denne utnyttjat 3D-samordning under flera av de projekt 

denne varit projektledare i. Respondenten hade positiva erfarenheter ifrån användandet av 

detta verktyg och ansåg således att en framgångsfaktor i de projekt respondenten varit 

involverad i varit just 3D-samordning. Fördelen är då att alla projektörer ritar sina 

respektive delar som sedan sätts samman i en modell under slutet av projekteringsskedet. 

I samband med det kan eventuella krockar upptäckas i tid så de kan åtgärdas innan 

byggproduktionen startar.   

Faktorer som leder till mindre lyckade projekt  

A1: Respondent A1 trodde att en faktor som kan bidra till mindre lyckade projekt är då 

projektets involverade tenderar att sväva ut ifrån de ursprungliga arbetsuppgifterna eller 

de uppsatta projektkraven. Respondenten menade då att det är viktigt som projektledare 

att försöka finna den gyllene medelvägen för att få ett så bra resultat som möjligt och för 

att hålla projektets involverade nöjda. Ytterligare en faktor som kan leda till problem är 

den stora mängden dokumentation som krävs inom projekteringen. Eftersom det är olika 

människor som tyder dokumentationen innebär det dock att den kan uppfattas på olika 

vis, vilket enligt respondenten kan vara en faktor som leder till att projekt blir mindre 



 

 

 

lyckade och att missuppfattningar uppstår. Respondenten menade då att det är viktigt att 

hålla en muntlig dialog parallellt med att dokumentationen görs.   

Ytterligare ett problem som kan uppstå inom projekteringsskedet är i de fall då en 

projektledare måste ta över ett projekt från någon annan eftersom det sällan sker någon 

ordentlig överlämning enligt respondent A1 och då det ofta saknas ordentlig och tydlig 

dokumentation kring projektet och en struktur saknas således. Respondenten tillade också 

att dennes relation gentemot beställaren kan bli komplicerad om det saknas 

dokumentation. För att minska problem i samband med överlåtelse av projekt trodde 

respondenten att dokumentation, med bland annat ritningar och mötesprotokoll, på 

projekthemsidor med ordentlig mappstruktur kan tillämpas men att den muntliga 

kommunikationen inte får missas.  

A2: En anledning, enligt respondent A2, till att projekt kan bli mindre lyckade är för att 

det inte läggs tillräckligt med tid och pengar på att göra ordentliga utredningar i de tidiga 

skedena. Respondenten menade att det idag fattas ett beslut om någonting, av exempelvis 

politiker, och sedan skall projektet avverkas alldeles för snabbt för att få fram en färdig 

byggnad. Respondenten lade också till att det istället är bättre om beställaren hinner 

formulera sina krav ordentligt och att som projektledare faktiskt våga fråga varför det är 

så bråttom att flytta in i en byggnad. Med tanke på att en byggnad skall stå i minst 50 år 

är det därför bra att lägga extra tid på att formulera krav och utforma alternativa lösningar.   

Ändrade krav ifrån beställaren i projekteringsskedet där beslut till följd av kraven skjuts 

upp kan leda till svårigheter med att hålla tidplanen, detta eftersom beställaren sällan 

skjuter på projektets sluttid, enligt respondent A2. Ett problem till följd av detta, menade 

respondent A2, kan vara då projektledaren eller projektörer inte vågar säga ifrån till 

beställaren om att sluttiden måste förskjutas till följd av förändringar.   

Slutligen nämnde även respondenten att problem kan uppstå då beställaren, som anlitat 

konsulter för att utföra ett arbete, inte vågar lita på dem och därmed inte låter dem utföra 

sitt arbete till fullo utan blandar sig i arbetet, vilket i sin tur kan leda till förseningar.   

A3: De problem som kan uppstå under projekteringen ansåg respondent A3 uppstå till 

följd av att alla projektörer inte kan närvara på mötena. Respondenten menade då att det 

är viktigt att projektörer som inte kan närvara skickar en kollega som är väl insatt i 

projektet och som således kan besvara frågor.  

Övriga faktorer som kan påverka projekteringen negativt är då beställaren ändrar krav 

under projekttiden eftersom det är önskvärt att fastställa kraven så tidigt som möjligt för 

att underlätta projektörernas arbete. Slutligen berättade respondenten om ett fall som kan 

påverka projekteringen och respondentens roll som projektledare negativt. Det är i de 

situationer då projektgruppen består av projektörer ifrån samma konsultföretag som 

respondenten själv arbetar på. Respondenten menade då att det är svårare att som 

projektledare leda och styra de interna projektörerna eftersom de har en annan relation 

jämfört med projektörer som kommer ifrån externa företag. Att ha vänskapliga band 

försvårar således yrkesrollen, inte bara sett till att det känns jobbigare att påminna kollegor 

om uppgifter utan respondenten berättade också att det finns situationer då projektörernas 

chefer ringt upp denne för att fråga varför respondenten pressat projektörerna i sitt arbete, 



när respondenten bara sköter sitt jobb för att få uppgiften färdigprojekterad. Ytterligare 

ett friktionsområde som respondenten nämnde under intervjun var det faktum att konsulter 

alltid noterar hur mycket tid de lagt på ett projekt för att sedan kunna debitera beställaren. 

Om den uppsatta tiden skiljer mycket ifrån inlämnad budget kan respondenten i sin roll 

som projektledare behöva korrigera tiden och därmed minska projektörernas 

timdebitering för att passa den totala projektbudgeten, vilket kan irritera många 

projektörer.   

Utifrån ovan samtalsämne diskuterades därefter hur arbetet sker i agila metoder, eftersom 

respondenten själv arbetat med digitala kanban-tavlor för att planera sitt eget arbete.   

Kommunikation i projekt idag    

A1: Respondent A1 ansåg, i sin roll som projektledare, att kommunikation med alla 

inblandade parter; entreprenörer, projektörer, beställaren och övriga inblandade så som 

kommuner och myndigheter var bra för att uppnå lyckade resultat. Respondenten trodde 

även på tydlighet i kommunikationen och att ha en tät dialog med beställare och 

entreprenör samt att lämna åsikter och beslut så tidigt som möjligt för att få mer acceptans 

ifrån motparten.   

Kommunikationen sker mestadels via mejl, men då respondenten befann sig ute på 

byggarbetsplatsen sker kommunikationen muntligt. Respondenten nämnde vidare ett 

projekt som denne var projektledare för där projekteringen skedde parallellt med att 

byggnadsarbetena fortgick. Respondenten var placerad på byggarbetsplatsen under hela 

projektets gång. Förutom samordningsmöten, som hölls en gång i veckan med alla 

projektörer, entreprenörer och beställaren, hölls även morgon- och eftermiddagsmöten för 

att stämma av vad som hänt sedan sist. Anledningen till att dessa avstämningsmöten hölls 

var enligt respondenten att projektet befann sig under tidspress och dessa möten 

underlättade arbetsgången då de olika momenten kunde brytas ned i mindre bitar.  

Att befinna sig på plats under projekttiden påverkade arbetet positivt enligt respondenten 

och en tydlig fördel med att sitta på plats under projektet var att kommunikationen blev 

mer naturlig och kommunikationsvägarna mer spontana. Småfrågor kunde behandlas 

successivt istället för att några få stora frågor, som dykt upp under veckan, diskuterades 

under samordningsmötena. Respondenten menar dock inte att samordningsmöten, vilka 

kan klassas som mer formella möten, är onödiga, utan anser att de fungerar som en bra 

struktur och utgör en ryggrad att utgå ifrån samt för att få beslut dokumenterade. Däremot 

tror respondenten att det är de spontana mötena som sker naturligt i vardagen som utgör 

lövverket mellan grenarna och som då lyfter kommunikationen till den nivå som krävs för 

att skapa ett fungerande projekt.   

Beroende på projektets storlek, vem som är projektledare och vilka som medverkar kan 

frekvensen på de gemensamma sammanträdena variera enligt respondent A1. Det är 

projektledaren som kallar till möten och beställaren kan ha åsikter om vilka som skall 

närvara, de som alltid närvarar är dock en representant ifrån varje entreprenör eller 

projektör. Dock menade respondenten att de personer, vars område för stunden är stilla i 



 

 

 

projektet, inte behöver närvara men de får ändå mötesprotokollet för att kunna se ifall 

någon haft en fråga rörande deras område men också får att kunna hålla sig uppdaterade 

om projektets utveckling. Respondenten förklarade vidare att mötesprotokoll fungerar 

som ett informationsblad om projektet och det som står i protokollet fungerar som bevis 

på vad som beslutats. Respondenten exemplifierar detta med att om beställaren beställer 

något, så noteras detta i protokollet, och beställaren har då svårt att i efterhand säga att det 

aldrig beställts.  

Under varje möte ges också tillfälle till att justera föregående mötesprotokoll ifall det är 

några felaktigheter, respondenten sade dock att det är sällan det görs eftersom denne 

trodde att det är få som faktiskt läser mötesprotokoll, och de som läser dem läser då oftast 

bara deras egna områden. Vidare förklarade respondenten att protokollet fungerar som ett 

stöd under mötena för att ta upp aktuella frågor för diskussion och i takt med det så uppstår 

då nya punkter.  

”Lika mycket som protokollet är till för att man kan gå tillbaka och se beslut, lika mycket 

för att titta framåt – detta gick vi igenom idag och till nästa vecka ska jag ha gjort detta. 

Det fungerar som ett stöd till arbetsprocessen”  

Eftersom det endast är vissa projekt som är så pass stora så att de möjliggör att 

projektledaren skall arbeta heltid med det innebär det således att respondenten ofta har 

flera olika projekt igång parallellt. När det gäller tidfördelning mellan de olika projekten 

ansåg respondenten att det är viktigt att vara lyhörd och att komma överens med övriga i 

de olika projekten om hur mycket tid denna skall vara på plats. Respondenten tryckte på 

att det är viktigt med öppna kort och att anpassa sig efter beställarens önskemål för att få 

en nöjd slutkund  

Då frågan ställdes huruvida en kommunikationsplan upprättas i ett projekt svarade 

respondenten att denne inte kände igen ordet kommunikationsplan, däremot upprättas en 

kontaktlista i projektets startskede där det framgår vem som är ansvarig för respektive 

företag och det är således utifrån denna lista som relevanta personer kallas till de olika 

möten som sker under projektets gång.   

A2: En kommunikationsväg som respondenten talade om var projekteringsmöten, där 

mötesprotokollen fungerade som en bekräftelse på vad som beslutats. Respondenten 

menade dock att vissa av de personer denne arbetat med inom projekt kommit med 

följande resonemang ”jag har inte fått något protokoll – så jag vet inte vad jag skall göra” 

varpå respondenten tydliggjorde att det är en icke-fråga och att det är upp till var och en i 

ett projekt att ansvara för att anteckna under mötet för att memorera eventuella 

arbetsuppgifter.  

När det gäller närvaro under dessa möten ansåg respondenten att samtliga projektörer bör 

närvara på samtliga möten. Detta trots att vissa projektörer inte har stor inblandning under 

vissa skeden, så ansåg respondenten ändå att informationen på möten är så pass viktig så 

att alla som deltar bör närvara och att trots att vissa projektörer inte bedöms vara aktiva 

under ett möte så blir de oftast det eftersom det alltid finns något som berör dem.   



Kommunikationen som sker mellan dessa mötestillfällen sker främst via mejl, vilket 

respondenten ansåg vara riskabelt eftersom de tenderar till att försvinna ibland och att 

människor överlag beter sig otrevligare via mejl samt att det lättare kan uppstå 

missförstånd. Därför tyckte respondenten bättre om att nyttja sig av telefonkontakt då 

denna kommunicerar inom projekt, eller att skicka SMS för att meddela en person om att 

denne behöver ringa upp. Direktkommunikation är dock det respondenten föredrog, att 

kunna gå iväg till aktuell person för att samtala och lösa problem eftersom det underlättar 

förståelsen för varandra.  

Respondent A2 kände inte till att någon kommunikationsplan upprättats under de projekt 

denne medverkat i, däremot trodde respondenten att det hade varit en god idé att upprätta 

det med tanke på att dagens kommunikation inte fungerar helt felfritt.  

A3: Som ett verktyg för att visualisera arbetet och därmed förbättra kommunikationen 

inom projekt använder respondenten 3D-samordning i alla projekt där det är möjligt.  

För att få in brukares och beställarens krav berättade respondenten att denne tycker det är 

viktigt att involvera dessa i tidiga projekteringsmöten. Detta för att också underlätta för 

projektörerna så att projektets förutsättningar kan fastställas redan tidigt.   

När det gäller projekteringsmötena ansåg respondenten att det är viktigt att avväga hur 

ofta möten skall hållas eftersom det är viktigt att projektörerna hunnit arbeta mellan 

mötena och försökt lösa de problem som belysts under tidigare möten. Respondenten 

berättade att denne försöker kalla till projekteringsmöten var tredje vecka i sina projekt. 

Respondenten förtydligade att syftet med möten egentligen är att stämma av och sprida 

information, inte att lösa problem. En dagordning följs under dessa möten för att uppnå 

en struktur. I början av mötena behandlas mer allmänna saker och därefter får respektive 

teknikområde och alltså respektive projektör berätta ifall de stött på några problem. De 

ämnen som behandlas under projekteringsmötet antecknas därefter av 

projekteringsledaren som efter mötet skickar ut ett mötesprotokoll till projektets 

involverade.  

Vid frågan rörande vilka respondenter som närvarar under projekteringsmötena berättade 

respondenten att det beror på i vilket skede projekteringen är i. I början av projekteringen 

är det endast de konsulter som är inblandade tidigt som närvarar, så som arkitekter och 

konstruktörer. I takt med att projekteringen fortlöper blandas fler konsulter in och fler 

personer närvarar alltså under mötena. Som nämnt tidigare så påpekade respondenten att 

problem främst kan uppstå då projektörer inte kan närvara under mötena.   

Genom att tillämpa 3D-samordning, menade respondenten, att projektörerna kan bli mer 

involverade i varandras arbetsuppgifter eftersom ritningar samordnas via verktyget. 

Dessutom tvingas också projektörerna rita mer detaljerat och om det finns felaktigheter 

kan dessa således upptäckas i tid enligt respondenten.   

De kommunikationsvägar som respondenten främst nyttjat i de projekt denne varit 

projektledare i har främst varit mejl, telefonkontakt, projektportaler och muntligen under 

projekteringsmöten. Projektportalernas funktion är att fördela dokumentation och 

information till alla som är involverade i projektet. Alla kan alltså nå informationen.   



 

 

 

Respondenten förklarade vidare att denne inte använt sig av någon kommunikationsplan 

hittills men berättade dock att projektplaner upprättas i samband med att ett projekt skall 

genomföras och att det finns ett avsnitt som berör kommunikation i projektplanen. 

Respondenten trodde att det kunde vara till hjälp att faktiskt upprätta en ren 

kommunikationsplan för att underlätta förståelsen för hur kommunikationen sker, både 

för beställaren men också för att det i flera av respondentens projekt är politiker 

inblandade i processen, vilket leder till att vissa beslut skall fattas av dessa.   

Utformning av det ideala projektet med avseende på kommunikation  

A1: Respondenten ansåg att täta, små, möten bör hållas men att också ha några få, större, 

möten kontinuerligt där alla involverade bör närvara. Respondenten tillade då att det är 

viktigt att alla faktiskt närvarar på mötena och att en ställföreträdare närvarar ifall den 

ordinarie personen får förhinder. Respondenten ville också undvika 

envägskommunikation eftersom denne upplevt situationer då denne väntat på besked ifrån 

en projektör utan att få det. Detta trots att projektören lovat att återkomma med besked 

redan samma kväll, men sedan två dagar senare tillslut lämnat besked. Respondenten 

tryckte därför på tyngden av att faktiskt vara ärlig och att meddela direkt att det kan ta 

längre tid än först trott att utföra en uppgift.   

A2: Ej svar på detta i intervju.  

A3: Respondenten ansåg att strukturen som finns med mötesprotokoll i dagens projekt är 

bra och ville därmed behålla den för tydlighetens skull. Detta eftersom beslut som fattas 

under projekteringsmöten och den information som finns samlad i protokollet är viktig 

och får inte gå förlorad. Dock menade respondenten att de aktiviteter som skall göras 

under projekteringen kan listas i aktivitetsloggen i en kanban-tavla. Respondenten 

förklarade vidare att projektörerna då kan lägga in frågor redan innan mötet, vilket leder 

till att övriga närvarande på mötet hinner förbereda sig inför mötet och frågorna kan därför 

behandlas direkt. Kan frågorna inte lösas under mötet kan de istället flyttas till kolumnen 

”avvaktar”.  

Förändringsbenägenhet   

A1: Respondenten ansåg att denne är öppen för förslag när det gäller att lära sig nya 

metoder. Respondenten menade dock att denne lärt sig arbeta på ett visst sätt, enligt den 

traditionella vattenfallsprincipen, som idag råder inom byggbranschen, och att branschen 

har svårt att ta till sig nya idéer. Respondenten förtydligade också att om någonting skall 

ändras så är det för att arbetet ska bli effektivare.   

A2: Respondenten berättade att det alltid finns metoder för att effektivisera 

arbetsprocesser och menade att det särskilt gäller för större projekt eftersom 

kommunikationsvägarna där inte fungerar med enbart protokoll och att det därför är 

viktigt med fungerande datasystem. Dock framgick det under intervjun att respondenten 



inte trodde på lappar, det vill säga de lappar som författarna nyttjat sig av under 

examensarbetets gång i en kanban-tavla för att visualisera arbetsprocessen.   

A3: Under det senaste året har respondenten tillämpat agila metoder för sin egen 

arbetsplanering och berättade under intervjun att denne har testat ett tiotal olika program 

med agil tillämpning. Respondenten ansåg att det är möjligt att testa digitala kanbantavlor 

även i projekteringsskedet och ansåg en att metoden kan ta bort allt mejlande och att 

informationen därmed finns samlad på ett och samma ställe. Dessutom så trodde 

respondenten att den agila metoden med kanban-tavla kan leda till att projektledaren får 

bättre kontroll över vad som händer i projektet. Överlag så var respondenten positiv till 

förändring eftersom denne ansåg att det behövs i branschen.   

Lärdomar från andra branscher   

A1: Respondenten har inte hört talas om någon specifik metod ifrån någon annan bransch 

som tillämpas inom byggbranschen, däremot menar respondenten att vissa arbetssätt ifrån 

industrin kan appliceras i byggbranschens produktionsskede och syftar då till just in time- 

leveranser men påpekar samtidigt att det är skilda förutsättningar mellan en industri och 

ett byggprojekt. I en industri befinner sig allt i samma lokal med samma klimat medan ett 

byggprojekt drabbas av ständigt varierad väderlek.   

A2: Respondenten var skeptisk till att lärdomar kan dras ifrån andra branscher för att det 

är så pass olika förutsättningar mellan exempelvis industrin och byggbranschen. I 

industriprojekt finns alla inblandade samlade på ett och samma ställe och dessutom 

menade respondenten att det är annorlunda gränssnitt inom industriprojekt. Respondenten 

förklarade att industriprojekt kan ha en bestämd tidpunkt för när ett projekt skall vara 

färdigt samt en fastställd budget. I övrigt är projektet inte mer strukturerat än så, resterande 

beslut fattas efter hand som projektet fortlöper, vilket respondenten ser som anledningen 

till att företag inom industrin har mer kontinuerliga möten för att stämma av hur långt 

projektet kommit och hur arbetet framöver ser ut. Respondenten påpekade då skillnaden 

mot byggprojekt, där arbetet alltid utgår ifrån en tidplan vilket resulterar i att 

projektgruppen hela tiden får planera bakåt ifrån tidplanen för att strukturera kommande 

arbete.   

A3: Respondenten trodde att det var svårt att jämföra byggprojekt och dess projektering 

med industrin eftersom det är väldigt standardiserat i industrin. Det är samma moment 

som upprepas medan det i byggbranschen är variationer för varje projekt. Dessutom 

påpekade respondenten att det är flera olika företag involverade i en projekteringsprocess 

i byggbranschen och att det därför är komplext att få ihop projekteringen.   

Respondenten kunde inte komma på någon specifik bransch som byggbranschen kunde 

inspireras av, däremot hade respondenten medverkat i ett projekt där de inblandade fick 

vara med att upprätta tidplanen med hjälp av post-it lappar. Respektive projektör fick då 

uppskatta hur lång tid deras moment skulle ta att utföra och därefter sammanställdes 

tiderna och en tidplan kunde utformas.   



 

 

 

Övrigt av intresse   

A1: Respondenten ansåg att teknik bör användas i större utsträckning inom 

byggbranschen för att underlätta det dagliga arbetet och exemplifierade detta med att 

snickare på byggarbetsplatser inte skulle behöva oroa sig över ritningar som inte är 

uppdaterade genom att utnyttja en surfplatta. När det kommer till projekteringsskedet 

menade respondenten att branschen är mer uppdaterad gällande teknik, men att det alltid 

kan förbättras. CAD som finns i olika versioner och program försvårar för många 

projektörer eftersom information kan missas till följd av denna problematik.   

A2: Respondenten har inte stött på någon annan projektledningsmetod än den klassiska.  

Respondenten menar att många projektledare vanligen arbetar utifrån PMI’s grundmodell 

för hur man strukturerar ett projekt. I övrigt så ansåg respondenten att det kan finnas 

mycket vinning i att utforma enkla och effektiva projektportaler där projektets involverade 

enkelt kan dela information med varandra och där ritningar och övriga bygghandlingar 

kan placeras så att alla har tillgång till den senaste uppdateringen.  

A3: Respondenten berättade om ett entreprenadföretag som utvecklat sin arbetsmetod och 

drog då slutsatsen att det faktiskt är byggentreprenörerna som ligger i framkant när det 

gäller utveckling och inte konsultföretagen, vilket kunde anses vara lite förvånande. 

Respondenten menade att då de stora byggföretagen utvecklar någonting och därefter 

arbetar utifrån det får projektörerna rätta sig in i ledet och anpassa sig eftersom det är de 

stora beställarna som bestämmer och dessa kan ofta ha blivit influerade av byggföretagen. 

Respondenten förklarade vidare med hjälp av exempel ifrån BIM – att det var alla stora 

bolag som startade med det och resterande fick sedan hänga på. Samma sak gäller 3D-

projektering.   

Respondent B – affärsområdeschef inom 

tillverkningsindustrin  

Kommunikationsvägar inom tillverkningsindustrin  

Respondenten berättade att varje arbetsdag startar med att denne har morgonmöte 

tillsammans med de tre olika fabrikschefer som var och en ansvarar för de olika fabriker 

som ingår i respondentens affärsområde. Dessa möten sker av naturliga skäl över telefon 

eftersom fabrikerna är geografiskt utspridda och alla tre chefer närvarar samtidigt. Alla 

morgonmöten har en fast agenda som innehåller följande punkter:  

- Säkerhet; olyckor, tillbud och observationer rapporteras  

- Personalnärvaro i fabriker  

- Gårdagens resultat rent produktionsmässigt  



Respondenten förklarade att anledningen till att alla produktionschefer närvarade 

samtidigt istället för att var och en rings upp enskilt var för att respondenten ansåg att 

många lärdomar kan dras av andras erfarenheter och idéer kan bollas fram och tillbaka. 

Det framgick också under intervjun att respondenten strävar efter att hålla dessa möten 

korta, maximalt 15 minuter långa.   

Dessa telefonmöten dokumenteras inte bortsett ifrån de rapporter som lämnas angående 

säkerhet, närvaro och resultat, övriga ämnen som uppkommer under mötet antecknas ej 

eftersom respondenten ansåg att det inte finns något behov av det.   

Användning av agila metoder  

Respondenten hade inte medvetet använt sig av agila metoder, när det gäller 

kommunikation, då denne arbetat i fabriksproduktion, däremot visade det sig under 

intervjun att respondenten nyttjat sig av vissa metoder som kan klassas som agila. Dagliga 

morgonmöten med fabrikens produktionsledare hölls med en fast agenda för att se över 

statusen för de projekt som producerades och för att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om 

hur produktionen fortlöper och för att reda ut eventuella hinder.   

Då ledningen i fabriken som respondenten tidigare arbetat i upptäckte att de hade en 

överproduktion av vissa material implementerades ett nytt system med så kallade kanban-

kort för att visualisera hur mycket av ett visst material som alltid skulle finnas. Då 

mängden material understeg den bestämda mängden kunde detta enkelt uppmärksammas 

och de personer som arbetar med att leverera nytt material fick därmed en order om att 

leverera nytt eller tillverka mer material. På så vis kunde produktionen smidigt flyta på 

utan stopp på grund av brist av material men också utan att slösa på material genom att 

överproducera. Det är dock viktigt att påpeka att dessa kanban-kort som använts är i 

mindre format än en kanban-tavla och syftar till att visa respektive materialåtgång.  

Det ideala sättet att kommunicera på  

Respondenten tyckte att tydliga och enkla styrmedel så som att visualisera arbetsuppgifter 

via grupptavlor är ett bra sätt att förmedla information och kommunicera via.   

Lärdomar från andra branscher   

Respondenten ansåg att byggbranschen och industrin kan dra lärdom ifrån varandra 

eftersom att, när det kommer till kritan, egentligen handlar om att effektivisera sin 

arbetsdag. Dock påpekade respondenten att starka byggnadsfack och ackordstyrningar 

kan göra det mer komplicerat att effektivisera arbetet rent produktionsmässigt i 

byggbranschen, men att det ändå är viktigt att planera hur arbetet skall genomföras och 

på så vis kunna effektivisera arbetsprocessen genom att minimera väntetid mellan 

arbetsuppgifter. Respondenten gav då ett exempel på hur detta skulle kunna göras. En 



 

 

 

målare, som har mycket väntetid i och med att de behöver invänta färgens torktid, bör 

planera arbetet så att de under väntetiden kan gå vidare till exempelvis ett annat rum för 

att måla eller att påbörja spackelarbete på annat ställe och på så vis kan optimera 

arbetsflödet.   

Övrigt av intresse   

Respondenten ansåg att fördelarna med den industrialiserade husproduktionen jämfört 

med platsbyggda byggprojekt är att arbetsprocessen blir effektivare. I och med att den 

fabrik som respondenten tidigare arbetat i implementerat 5S, som betyder sortera, 

systematisera, städa och rengör, standardisera och skapa vanor, innebär det bland annat 

att mindre tid krävs för att leta efter verktyg. Då fabriken fungerar som ett löpande band 

med olika moment på respektive plats innebär det också att materialet redan finns på plats. 

Det faktum att fabriker är inomhus leder till att arbetsmiljön blir bättre samt att material 

inte skadas på samma vis som ute på platsbyggda projekt. Respondenten ansåg också att 

det leder till förbättrad ergonomi för de personer som arbetar i produktionen.   

Respondenten berättade även att i samband med att fabriken implementerade 5S så 

utbildades all personal i hur det fungerar för att uppnå förståelse för varför förändringen 

genomfördes men också för att personalen skulle förstå hur 5S fungerar.   

Respondent C – Projektledare inom IT-branschen   

Definition av de agila metoderna  

Respondenten förklarade att de agila metoderna är framtagna för att hantera projekt med 

stora osäkerheter. Respondenten menade även att denne gillade de agila metoderna för att 

de fokuserar på närplanering och det som skall ske längre fram finns det bara en svagare 

uppfattning om, det vill säga det förekommer inte så mycket detaljplanering inom de agila 

metoderna. Respondenten menade även att det i ett agilt projekt hela tiden förekommer 

relativt korta delmål samt att det är viktigt att arbeta i korta iterationer. Detta för att 

undvika att det läggs ner stora resurser på ett projekt som springer åt fel håll. 

Respondenten nämnde även att i agila metoder görs kontinuerliga avstämningar efter varje 

iteration där kunden har möjlighet att utrycka sina åsikter och komma med ändringar 

vilket leder till att felaktigheter kan upptäckas i ett tidigare skede och minskar således 

insatsen som krävs för att åtgärda eventuella fel.   

Agila metoder bygger på att ha ett team med fem till sex personer som jobbar tillsammans. 

De ingående medlemmarna i teamet skall kunna göra lite av varje, det vill säga vara mer 

generalister än specialister. Dock menade respondenten att i verkligenheten ser det inte 

riktigt ut så eftersom det oftast finns några som är experter inom ett visst område och då 

måste dessa användas till något de är bra på.   



Bakgrunden till införandet av agila metoder i verksamheten  

För ungefär fem år sedan, när respondenten tog tag i ett utvecklingsprojekt och upptäckte 

att det inte fanns något verktyg att förvara hela projektets programmeringskod samt de 

ingående delarna i projektet, började respondenten gräva i om det fanns ett verktyg att 

använda. Respondenten upptäckte då att det fanns en färdig projektmetod som kunde 

användas och då dök begreppet scrum upp och därefter började respondenten gräva 

djupare i detta.  

Det verktyg som används av respondenten kommer ifrån en och samma tillverkare vilket 

underlättar mycket ur förvaltningsperspektiv. Detta eftersom det inte sker uppdateringar 

vid olika tillfällen, utan det kommer en uppdatering av programvaran ungefär var tredje 

månad. Respondenten påpekade dock att det finns många som arbetar med system som är 

ihopkopplade från många olika leverantörer, detta för att anpassa det exakt till sin egen 

verksamhet.   

Införandet av de agila metoderna  

När respondenten skulle införa de agila metoderna inom sin verksamhet blev denne mött 

av både positiva och negativa reaktioner. Det största problemet var att det sällan finns 

projektledare som kan ägna hundra procent av sin arbetstid i ett och samma projekt utan 

oftast ägnas ungefär tjugo procent av den totala arbetstiden till respektive projekt. Detta 

leder såldes till att projektledaren inte hinner göra samtliga uppföljningar och flytta de 

aktiviteter som de agila metoderna strävar efter för att kunna visualisera arbetsflödet.  

Tillämpning av agila metoder i verksamhetens projekt och skillnader mot 

traditionella metoder  

Respondenten beskrev att denne tillämpar metoden genom att denne sätter upp en så 

kallad ”user story” och sedan delas aktiviteterna upp i ”tasks”, det till säga att 

respondenten ser metoden som ett planeringsverktyg i projekt. Därefter flyttas de olika 

aktiviteterna i flödet med regelbundna genomgångar, ungefär varannan dag om vad som 

gjorts, vilka problem som uppkommit, vart de är på väg samt om det finns några hinder. 

Respondenten ansåg att de arbetade lite ”sådär halv scrum-aktigt”. Avstämningarna som 

görs försöker respondenten hålla korta och de ingående iterationerna brukar vanligen pågå 

mellan 3 till 6 veckor. Efter en iteration försöker respondenten leverera ut något av värde. 

Aktiviteter skrivs in en så kallas ”backlog” och det blir väldigt tydligt att det som är högst 

upp prioriteras. Om någon vill flytta något högre upp kommer en annan aktivitet att 

prioriteras lägre. Detta blir lite annorlunda jämfört med traditionella projekt, då det nu helt 

plötsligt måste prioriteras. Om något inte hinner bli klart i iterationen måste en 

övervägning av vad som skall bortprioriteras göras.   

Respondenten menade att den största anledningen till att arbeta utifrån de agila metoderna 

är att minska risken för att köra fel. Inom vanlig projektledning fokuseras det på 



 

 

 

projekttriangeln och vad som är viktigt för det aktuella projektet, är det tid, pengar eller 

kvalitet?    

Respondenten ansåg att arbetet med en kanban-tavla bygger på att det inte finns någon 

stress i projektet och att det är en sak som skall levereras genom ett flöde. Respondenten 

påpekade även att om det är ett projekt som ska levereras så kanske inte kanban- tavlan är 

det mest ideala verktyget men nämnde även att det då finns andra liknande tavlor som är 

bättre. Det vanliga vid användandet av agila metoder är att hantera inkomna ärende, där 

samtliga ärenden skrivs in i en backlog. Respondenten menade att denne arbetar med de 

agila metoden för att hantera krav och då utifrån ett projekt.   

Respondenten nämnde även att denne upptäckte att denne under många år av sitt yrkesliv 

arbetat på ett agilt sätt utan att veta om det innan respondenten kom i kontakt med de agila 

metoderna. Respondenten menade att den största skillnaden denne gjort i sitt arbetssätt, 

efter att denne hade bekantat sig närmre med de agila metoderna, var att korta ner längden 

på en iteration och förstod nu även varför detta var bra.   

Det respondenten främst gillar med det digitala verktyget är att det lätt går att få en 

överblick över hur resurser inom projektet används och för att se om någon 

projektmedlem tagit på sig för mycket arbete samt att det är enkelt att göra projekt-

uppföljningar.   

Kommunikationen via de agila metoderna   

Respondenten ansåg inte att de agila metoderna påverkar kommunikationen inom ett 

projekt och mot kunden i någon större omfattning, men menade även att det alltid är lättare 

när de inblandade är samlokaliserade. En fördel med det digitala verktyget är att det på ett 

enkelt sätt kan kommuniceras till företagsledningen hur det går i projektet och vad som 

prioriteras. Respondenten nämnde även att denne ansåg att informella möten fungerar bra 

för att diskutera vad som händer inom ett projekt. Då folk befinner sig på annan ort sker 

mycket kommunikation via lync, dels personliga morgonmöten men även gemensamma 

informationsmöten.   

Projektresultat  

Respondenten ansåg att den största skillnaden, efter att denne börjat arbeta agilt, är att 

kunden alltid blir nöjd. Respondenten menade att det beror på att kunden känner att denne 

har ett större inflytande och större möjlighet att påverka projektet. Då det finns en 

produktägare med i projektet finns denne också med som bollplank och som en person 

som är med och gör prioriteringar inom projektet. Respondenten ansåg även att de agila 

metoderna fokuserar på att leverera värde hela tiden. Saker som inte skapar något värde 

för kunden rensas successivt bort, vilket gör att det projektleveranserna blir effektiva.   



Generella tips  

Respondentens generella tips på hur de agila metoderna kan användas var att hitta rätt 

tidsspann för det aktuella projektet, det vill säga hur lång iterationen skall vara. Viktigt är 

att hitta den brytpunkten där det går att göra fungerande planering som kan följas upp och 

fortfarande kunna parera osäkerheter och inte springa iväg för långt åt fel håll. Om teamet 

är utspritt på olika håll ansåg respondenten att det var viktigt att se över en fungerande 

arbetsmetod och att det i allmänhet är lättare att sitta tillsammans. Sättet att planera 

närtiden till nästa iteration och bara ha lös planering för vad som skall komma senare 

ansåg respondenten vara en fördel men påpekade även att detta kanske inte passar i alla 

branscher.   

Fallstudie 1 - Respondentgrupp D – Planeringsverktyg för 

teknikkonsulter  

Bakgrund till införandet  

D1: Respondent D1 ansåg att bakgrunden till införandet av de agila metoderna var att 

sektionens arbetsbelastning vuxit väldigt snabbt på kort tid. D1 ansåg att det fanns ett 

behov av att kunna planera sektionens resurser och verksamhet på ett effektivare sätt samt 

att det inte fanns någon tydlig struktur på vad som skulle levereras och när. I korta drag 

ansåg respondenten att det behövdes ett bättre sätt att planera verksamheten inom 

sektionen.   

D2: Respondent D2 ansåg att bakgrunden till införandet av de agila metoderna var att 

sektionen hade väldigt mycket att göra och det var svårt att få en tydlig överblick vad som 

behövdes göras. Detta då en del inom sektionen hade för mycket att göra och andra 

sektionsmedlemmar hade för lite att göra.   

D3: Respondent D3 ansåg att den huvudsakliga bakgrunden till införandet av de agila 

metoderna var att många inom sektionen var överbelastade, vilket ledde till en kaosartad 

situation. Någon inom gruppen ansåg att de agila metoderna var en bra metod för att se 

hur arbetsbelastningen inom sektionen såg ut samt vilka deadlines som var aktuella. 

Respondenten menar att det tidigare var svårt att få en överblick över vad som skulle göras 

och när det skulle göras.   

Arbetsfördelning och planering innan de agila metoderna infördes  

D1: Respondent D1 förklarade att denne gjort ett försök till att få en tydligare överblick 

över sektionens arbetsfördelning. Detta har gjorts genom en Excel-fil där pågående 

uppdrag med ett procenttal skrivits in, kopplat till hur stor andel som färdigställts. Syftet 



 

 

 

med Excel-filen var att om ett uppdrag avstannat en längre tid på ett procenttal kunde detta 

ifrågasättas och följas upp. Varje vecka hålls dessutom ett längre veckomöte med samtliga 

sektionsmedlemmar. Under detta möte gicks Excel-filen igenom rad för rad. Detta för att 

kunna fördela arbetet mellan medlemmarna.   

D2: Respondent D2 ansåg att planeringen och arbetsfördelningen gjordes mer efter 

principen ”ta det som det kommer”. Respondenten berättade även att det varje vecka hölls 

ett veckomöte med alla sektionens medlemmar. Under detta möte gjordes en avstämning 

över vad som behövdes göras under veckan och vem som skulle göra det. Respondenten 

nämnde även att om denne behövde hjälp fick denna gå runt bland sektionens medlemmar 

och fråga om hjälp. Detta gällde även om respondenten satt sysslolös.   

D3: På frågan angående hur arbetsfördelningen gjordes innan den agila 

planeringsmetoden implementerades inom sektionen svarade respondent D3 att detta 

gjordes på det gemensamma veckomötet som hölls inom sektionen. Under detta möte 

gjordes en avstämning över hur arbetsbelastningen såg ut inom sektionen. Respondenten 

påpekade att sektionsmedlemmarna ofta bad om hjälp i sista minuten. Utöver veckomötet 

gjordes också avstämningar under veckans gång för att se över arbetsbelastningen och om 

någon inom gruppen behöver avlastas. När ett nytt projekt inkommer till sektionen är det 

vanligen sektionschefen som fördelar ut projektet till den som denne anser vara lämplig 

för uppgiften alternativt den person som verkar ha tid över. För att få hjälp med en uppgift 

inom ett projekt nämner respondent D3 att detta efterfrågas muntligen inom sektionen.   

Hur de agila metoderna påverkat arbetssättet  

D1: Respondent D1 ansåg denna fråga vara svår eftersom samtliga av sektionens 

medlemmar ännu inte anammat metoden, men för de personer som använder verktyget 

ges en tydlig överblick av till exempel arbetsbelastningen och vad de olika 

sektionsmedlemmarna arbetar med, vilket skapar en trygghet. Respondenten berättade 

även att den nya metoden är att sätt att planera sitt arbete, något som respondenten ansåg 

vara är en del av konsultarbetet, skillnaden är dock bara att planeringen görs på ett annat 

sätt.  

Respondenten tyckte även att de olika stegen som finns i det digitala verktyget stämmer 

väl överens med vad som skall göras inom ett projekt. Respondenten förklarar detta på 

följande vis; då ett projekt inkommer till sektionen börjar planeringen av uppdraget och 

olika aktiviteter definieras. Så fort den aktuella personen påbörjar insamlingen av 

information flyttas aktiviteten över till rutan ”pågår” och när det är färdigt flyttas det till  

”färdigt”. Däremellan skall aktiviteten passera en kolumn som heter 

”kvalitetsgranskning”. I detta steg skall en behörig utomstående person granska den 

rapport eller det som aktiviteten rör och godkänna denna innan den kan flyttas till 

kolumnen ”färdigt”. Respondenten uttryckte sig enligt följande; ”dessa steg är perfekta 

för oss, det är här jag kände igen mig”.   

  



D2: Respondent D2 ansåg att om denne haft för lite arbetsuppgifter att göra har så har det 

agila arbetssättet underlättat att få arbete tilldelat sig med det digitala verktyget. 

Respondenten nämner även att de korta avstämningsmötena fungerat bra och det kändes 

som denne får bättre koll på hela gruppen på ett bra sätt. Respondenten påpekade dock att 

sektionen inte hunnit testa metoden särskilt länge. Respondent D2 hävdade vidare att 

arbetet måste ingå i det rutinmässiga för att kunna komma igång ordentligt. Denne ansåg 

även att det eventuellt kommer att vara tillräckligt att kolla av vad som skall göras i början 

av veckan och sen i slutet av veckan se vad som gjorts och flytta de aktiviteter som berörts 

längre fram i kanban-flödet.  

D3: Respondent D3 ansåg i dagsläget att den nya planeringsmetoden inte förändrat dennes 

sätt att arbeta på och att gruppen befinner sig i en inkörningsperiod fortfarande. 

Respondenten påpekade dock att förhoppningar finns om att de skall fortsätta med den 

agila metoden eftersom respondenten ansåg att det fanns potential med det agila 

arbetssättet, men tillade att sektionen inte nått dit ännu. Respondent D3 nämnde även att 

denne skulle vilja kunna använda kanban-tavlan i sitt eget arbete men ansåg att tavlan 

måste anpassas mer för att bli riktigt bra.   

Fördelar respektive nackdelar med den agila planeringsmetoden  

D1: Den största fördelen med den agila planeringsmetoden ansåg respondent D1 vara 

möjligheten till att få en tydlig överblick över sektionens verksamhet. Respondent D1 

påpekade ett flertal gånger att samtliga inom sektionen måste anamma det agila 

angreppsättet för att det skull fungera och kunna användas som ett planeringsverktyg inom 

sektionen. Om sektionen kan uppnå att samtliga medlemmar använder sig av verktyget 

ansåg respondent D1 att fördelningen av arbetet kommer underlättas jättemycket, dock 

uppstår det en del dubbelarbete just nu.   

D2: Respondent D2 upplevde att det känns lättare att planera sitt arbete, dels genom de 

korta avstämningsmötena och dels genom det digitala planeringsverktyget. Vilket ansågs 

vara bra för en själv för att få koll på vad som skall göras samt att i de fall en person 

behöver hjälp så blir det väldigt tydligt. Respondenten ansåg även att en fördel med den 

nya planeringsmetoden är att hela gruppen blir mer effektiv. Ytterligare en fördel med det 

digitala verktyget är då det finns sektionsmedlemmar på annan geografisk ort så kan dessa 

ta del av vad övriga sektionsmedlemmar gör på ett smidigt sätt. Respondent D2 ansåg att 

för att få metoden at fungera måste samtliga sektionsmedlemmar börja använda 

planeringsverktyget och tillade att det är svårt att fördela arbetet annars eftersom det då 

kan se ut som en person som inte använder verktyget inte gör något alls.   

D3: Den största nackdelen med metoden, som respondent D3 påpekade, var att samtliga 

sektionsmedlemmar ännu inte arbetade med verktyget, om endast 2-3 personer använder 

metoden går inte verktyget att använda i arbetsfördelningssyfte. En annan nackdel med 

den digitala kanban-tavlan är att det inte finns någon koppling mellan de olika uppgifterna 

och att det krävs flera olika steg för att genomföra saker som borde ske per automatik, det 



 

 

 

blir helt enkelt för rörigt. Just nu ansåg respondenten att arbetet mer kändes som en 

belastning än en tillgång.   

Kommunikation   

D1: Respondenten ansåg att de agila metoderna eventuellt skulle kunna användas inom 

sektionens projekt också och då främst för kommunikation till projektledaren. 

Respondenten såg även möjligheten till att kommunicera internt genom de agila 

metoderna som prövats inom sektionen. Detta till exempel då en aktivitet läggs upp med 

tillhörande beskrivning så kan respondenten hänvisa till ett mejl eller en tydligare 

förklaring. Ett annat sätt som verktyget kan underlätta kommunikationen inom sektionen 

är att det blir tydligt varför en aktivitet inte går vidare i processen då information eller 

likande saknas.   

D2: Respondent D2 nämnde att de nu har möte varannan dag för att stämma av hur arbetet 

går samt hur arbetsfördelningen ser ut inom sektionen. Respondenten nämnde även att det 

idag används mycket projektportaler för att kommunicera inom projekt men påstod att det 

inte blir en lika tydlig överblick som med den digitala kanban-tavlan som testats inom 

sektionen.   

D3: Framgick ej ifrån intervjun hur respondenten ansåg att metoden påverkade 

kommunikationen.  

Framtiden   

D1: Respondent D1 vill att samtliga sektionsmedlemmar skall testa att arbeta med 

verktyget för att sedan kunna fatta ett beslut om verktyget är aktuellt att gå vidare med 

inom sektionen.   

D2: Respondent D2 nämnde att en framtida fördel med metoden kan vara att det blir 

tydligt när en inblandad person väntar på information eller besked och på så vis uppstår 

inte missförstånd om att en person inte gör sitt arbete. Respondenten ansåg även att det 

digitala verktyget kan vara bra att använda i framtiden för hela gruppen, men att det är 

mer effektivt vid större projekt.   

D3: Tror främst att den agila metoden kan användas som schemaläggning och 

arbetsbelastningsverktyg. För att kunna använda metoden i framtiden så behöver den 

anpassas utifrån den aktuella verksamheten eftersom det idag är lite för rörigt. Ett första 

steg för att få med folk på det är att ordna upp systemet så att det inte uppfattas som rörigt 

och komplicerat.  

  



Funktioner som saknas  

D1: Respondent D1 ansåg att en funktion för att sätta deadlines i den digitala kanban-

tavlan saknades, det vill säga möjligheten att kunna sätta ett sista datum då en aktivitet 

skall vara färdig och möjligheten att få en påminnelse om detta. Systemet borde även 

kunna räkna ut själv om det förekommer tidiga leveranser. Respondenten påpekade även 

att denna funktion eventuellt finns men respondenten saknar kännedom om detta.  

Respondenten nämnde även att denne saknar möjligheten att se vilket uppdrag en viss 

aktivitet tillhör, detta till exempel om det förekommer en hel lista av aktiviteter så skall 

det vara möjligt att kunna se vilket uppdrag aktiviteten tillhör. Enligt respondent D1 blir 

detta ett problem då sektionen har cirka 95 pågående uppdrag samtidigt, med minst fem 

pågående aktiviteter, vilket leder till att det blir svårt att få en överblick i den digitala 

kanban-tavlan.  

Respondenten påpekade även att det grafiska skulle kunna ändras något, eftersom att 

samtliga aktiviteter nu ser likdana ut, det vill säga rutorna är lika stora. Respondenten 

ansåg att om rutornas storlek var kopplade till tid en aktivitet skulle ta så kan en tydligare 

överblick ges. Respondenten tog även upp att verktyget kommer att behöva anpassas 

ytterligare eftersom verksamheten inte fungerar som ett IT-projekt eller byggprojekt. 

Slutligen ansåg respondent D1 att en varningsfunktion borde finnas så att inte en 

medarbetare kan bli tilldelad mer än vad denna har möjlighet att hinna med under en 

arbetsvecka.  

D2: Respondent D2 efterlyste en funktion som kopplade ihop den digitala kanban-tavlan 

med sin digitala kalender som respondenten använder idag. Respondenten nämnde även 

att då en aktivitet tilldelas en annan person sänds endast ett mejl till denne, respondenten 

saknar då en funktion som bekräftar att den som blivit tilldelad en aktivitet kan alternativt 

vill utföra denne. Respondenten D2 tar också upp att många av de ingående aktiviteterna 

är återkommande i de flesta projekt som genomförs. Därför ansåg denne att ett 

standardpaket med aktiviteter skulle finnas och därefter kan sektionsmedlemmen själv gå 

in och redigera vad som skall genomföras i det aktuella projektet.   

D3: Respondent D3 ansåg att det agila verktyget behövde anpassas efter sektionens 

förutsättningar innan det kan börja användas i större omfattning. Respondenten påpekade 

även att det är vissa kolumner som bör plockas bort och när ett projekt är avslutat så 

kvarstår en lång lista av aktiviteter, vilket gör det svårt att få någon riktigt bra överblick i 

det digitala verktyget. Respondenten ansåg slutligen att det inte verkar vara någon 

koppling mellan projekt och uppgifter, eller ”tasks” och ”stories”.    

Övrigt av intresse  

D1: Respondent D1 nämnde att det förkommit en del motstånd till införandet av de agila 

metoderna. En del av sektionens medlemmar ansåg att den nya planeringsmetoden bara 

tar tid och inte är lönsamt samt att det ansågs vara ytterligare en administrativ syssla som 

skall genomföras i det dagliga arbetet.  



 

 

 

D2: Respondent D2 nämnde att det ofta är en lång startsträcka vid införandet av nya 

arbetsmoment och metoder men att efter ett tag brukar folk använda det utan att tänka på 

det. Respondenten ställde även frågan om det finns ett verktyg som är mer anpassat till 

byggbranschen.   

D3: Respondent D3 berättade att denne varit i kontakt med agila metoder på tidigare 

arbetsplatser i form av sprinter. Den största fördelen med detta var att arbetet prioriterades, 

att det genomfördes regelbundna uppföljningar och att alla intressenter var med och 

bestämde vad som skulle göras först.  

Fallstudie 2 – Respondentgrupp E - Projektering med hjälp 

av agila metoder   

Tidigare sätt att arbeta i ett projekt  

E1: Respondent E1 berättade att ett verksamhetssystem följdes då ett projekt skulle 

genomföras. Detta startade med ett startmöte, som den aktuella uppdragsledare håller i, 

tillsammans med alla aktörer som skall arbeta inom projektet. Förutsättningar för hur 

projektet skulle genomföras och vilka mål som fanns togs upp samt den aktuella tidplan 

och budgeteten. Under tiden projektet löper görs kontinuerliga avstämningar.   

E2: Respondenten menade att i de flesta projekt som denne medverkade i användes 

projekthemsidor där samtlig information fanns tillgänglig för de inblandade aktörerna, 

och det är upp till var och en att ta del av detta.  

Inställningen till införandet av de agila metoderna  

E1: Respondent E1 ansåg att det inte är något fel att testa något nytt men kände samtidigt 

”jaha, nu skall vi prova något nytt igen”. Respondenten påpekade att det den senaste tiden 

varit många projektledare som vill ta fram sina egna metoder och provar de och sen när 

de kanske inte fungerar testar det något nytt. Respondenten påpekade att det kändes nästan 

som det var en trend att komma med nya arbetsmetoder. Respondenten menade även att 

det oftast i slutändan ändå blir att projektet genomfördes på det traditionella sättet. 

Samtidigt påstod respondenten att denne är öppen för att testa nya metoder om det är något 

som denne kan dra nytta av.  

E2: Respondent E2 nämnde att det självklart alltid är bra att prova olika sätt att arbeta på 

då det kan finnas en chans till förbättring.  

  



Vanliga brister som förekommer i projekt/projekteringen   

E1: Respondenten E1 ansåg att ett problem som denne stött på i flertalet projekt är när 

projektledningen är otydlig eller när förädlingarna ändras konstant.   

E2: Respondent E2 ansåg att i stora projekt kan det uppstå problem om beställaren är för 

engagerad och vill detaljstyra saker som denne inte har någon insikt i.   

Fördelar respektive nackdelar med de agila metoderna inom ett projekt  

E1: En fördel med den agila metoden menade respondent E1 vara att det lyfts upp och blir 

väldigt synligt vad det är som skall göras, vilket fungerar bra i mindre projekt. 

Respondenten hade dock svårt att se att detta skulle fungera i större projekt med många 

aktiviteter, då det blir svårt att hitta i aktivitetsloggen. Ytterligare en nackdel med metoden 

ansåg respondenten vara att det lätt blev mycket detaljstyrning, vilket märktes i början av 

fallprojektet.   

E2: Respondent E2 ansåg att en fördel med det agila arbetssättet var att projekteringen 

kunde bli mer strukturerad och att alla aktiviteter fanns samlade på ett och samma ställe. 

Ytterligare en fördel med metoden var att den digitala kanban-tavlan fungerar som ett 

levande protokoll och samtliga aktörer som var inblandade kan få en uppfattning om vilka 

turer olika aktiviteter tagit. Respondenten ansåg att det skulle vara svårt att använda det 

digitala verktyget i projekt med 40 olika aktörer eftersom denne trodde det skulle bli för 

mycket och uppfattas som rörigt. Ytterligare en nackdel menade respondenten var att det 

tog tid att sätta sig in i metoden och att sedan lägga ner tid eftersom det krävs att samtliga 

arbetar med tavlan och flyttar aktiviteter vidare.   

Kommunikation  

E1: När det kom till kommunikation ansåg respondenten att det agila verktygen hade en 

negativ påverkan. Detta eftersom respondenten ansåg det vara för lätt att lägga in en lapp 

att en annan person skall genomföra en aktivitet och sedan finns risken att lappen bara blir 

liggande. Den agila metoden kräver att det kommuniceras kring lappen och att de olika 

aktörerna fortsätter att kommunicera med varandra.   

E2: Enligt respondent E3 var en fördel med den agila metoden att samtliga möten inte 

behövde ske face to face utan arbetet och kommunikationen kunde se lite mer på distans.   

Skillnader på hur projekteringen såg ut nu och då  

E1: Respondent E1 ansåg att de flesta av systemen handlar mycket om tillämpning och 

hur de används. Vid användningen av det nya digitala verktyget sker avstämningar 

kontinuerligt och aktiviteterna flyttas fram i kanban-flödet efterhand som saker löses.   

E2: Respondent E2 ansåg att de agila metoderna inte har påverkat dennes arbetssätt alls 

mycket eftersom fallprojektet endast är ett mindre projekt och respondenten har ofta flera 



 

 

 

större projekt pågående samtidigt. Respondenten påpekade även att denne upplever att det 

tar mer tid för varje gång respondenten sätter sig och ska göra något och samtidigt lägga 

in aktiviteten och sätta en tid på den, det vill säga det tar mer än vad det ger. Eftersom 

projektgruppen sitter så nära varandra ansåg respondenten att de lika gärna kunnat gå och 

prata med varandra direkt istället för att använda sig om den digitala kanban-tavlan. 

Respondenten ansåg även att det nya arbetssättet med täta möten och den digitala kanban-

tavlan varken tillfört eller tagit något. Projektledaren har säkert haft väldigt bra koll på sitt 

men eftersom respondenten alltid för egna anteckningar under mötet har det varit dessa 

som varit utgångspunkten vid projekteringen.  Respondenten påpekade även att denne inte 

är intresserad av hur mycket tid en annan aktör lägger på en viss aktivitet utan har endast 

intresse av att få den informationen denne behöver.  

Projektresultat  

E1: Respondent E1 trodde inte att utfallet av projektresultatet hade blivit annorlunda om 

den traditionella metodenen hade används. Respondenten ansåg inte att någon tid sparades 

utan att det kändes mest som det är till för projektledaren att få koll på när saker händer i 

ett projekt.   

E2: Respondent E2 trodde att projektet resultatet hade blivit detsamma om den 

traditionella metoden används istället.   

Framtiden  

E1: Respondenten såg metoden främst som ett tydligt gränssnitt men att metoden inte 

skilde sig särskilt mycket från hur respondenten arbetat tidigare. Respondenten hade 

kunnat tänka sig att använda denna metod i framtida projekt om det hade gjorts lite 

förändringar och mer anpassat efter hur denne arbetar i projekt. Respondenten ansåg att 

den stora biten med metoden är ett verktyg för planering men att det kan användas på flera 

olika sätt.   

E2: Respondent E2 ansåg att om det är lagom många aktörer som använder det digitala 

verktyget kan det användas mer till att få koll på alla aktiviteter och inte tidsätta dem utan 

spalta upp vad som skall göras och i vilken ordning och vem som gör vad kan det säkert 

fungera jättebra. Respondenten ansåg även att det digitala verktyget kunde användas 

bättre som ett planeringsverktyg där det tydligt kunde framgå respektive persons 

arbetsbelastning och på så sätt kunna gå in och stötta sina medarbetare.   

Funktioner som saknas  

E1: Respondenten nämnde att denne inte tänkt så mycket på detta men menade på att det 

fanns många funktioner inom det digitala verktyget som denne inte tittat på ännu.   



E2: Respondenten påpekade att det borde finnas en funktion som gör att om en person blir 

tilldelad en aktivitet skall denne få en notifikation skickad till sin mejl. Som det är idag 

menade respondenten på att de lätt kan uppstå missar eftersom informationen inte kommer 

hela vägen fram.   


