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Sammanfattning 
De agila projektmetoderna har använts i stor utsträckning under de senaste åren som ett sätt 
att motverka svagheterna med traditionella metoder. Men studierna visar att införandet av 
varken agila - eller traditionella metoder är effektiva i stora organisationer när det gäller stora 
och komplexa IT-projekt. Stödet för integrering av agila- och traditionella projektmetoder 
fortsätter därför att växa inom den akademiska litteraturen. Det finns för lite forskningar som 
beskriver hur en hybridmetod ska införas i stora och komplexa IT-projekt. Denna rapport tar 
fram en detaljerad projektstyrningsmodell som kommer att integrera den traditionella och 
agila metoden med hjälp av hybridmetoden. Rapporten beskriver även roller och möten 
behövs. Det används ett stort urval av vetenskaplig litteratur för att förstärka den detaljerade 
projektstyrningsmodellen. Den kvalitativa metoden används och intervjuer görs med 
respondenter från två stora organisationer; en myndighet och ett konsultbolag. Sammanlagt 
tretton personer intervjuas med roller som projektledare, scrummaster och produktägare. 
Resultatet av denna studie är ett förslag på en detaljerad tragil projektstyrningsmodell med 
roller och möten som behövs för att kunna uppnå en högre andel lyckosamma IT-projekt. Den 
tragila projektstyrningsmodellen kan användas av stora organisationer som bedriver stora eller 
komplexa IT-projekt. Slutsatsen är att organisationerna kan anpassa projektstyrningsmodellen 
efter behovet eftersom varje organisation och IT-projekt kan vara unikt.  
 
  
Nyckelord: Hybridmetod, agile metod, traditionell metod, stora IT-projekt, stora 
organisationer. 



 
 

 
 

Innehållsförteckning  
1 Introduktion ____________________________________________________________ 1 

1.1 Syfte ____________________________________________________________________ 2 
1.2 Forskningsfråga ___________________________________________________________ 2 
1.3 Avgränsning ______________________________________________________________ 2 
1.4 Rapportens upplägg _______________________________________________________ 2 

2 Relaterad forskning ______________________________________________________ 4 
2.1 Hybridmetod för projektstyrningsmodell ______________________________________ 4 

3 Metod _________________________________________________________________ 7 
3.1 Metodansats _____________________________________________________________ 7 
3.2 Datainsamling ____________________________________________________________ 7 
3.3 Analysmetod ____________________________________________________________ 10 
3.4 Relevans och trovärdighet _________________________________________________ 11 

4 Teoretiska rekommendationer för projektstyrningsmodell ______________________ 12 
4.1 Aktiviteter som bör ske agilt eller traditionellt _________________________________ 13 
4.2 Roller med egenskaper ____________________________________________________ 14 
4.3 Möten med egenskaper ___________________________________________________ 17 
4.4 Styrkor och svagheter i agile - och traditionella metoder _________________________ 18 

5 Myndighetens rekommendationer för projektstyrningsmodell __________________ 22 
5.1 Aktiviteter som bör ske agilt eller traditionellt _________________________________ 22 
5.2 Roller med egenskaper ____________________________________________________ 24 
5.3 Möten med egenskaper ___________________________________________________ 27 
5.4 Styrkor och svagheter i agile – och traditionella metoder ________________________ 29 

6 Konsultbolagens rekommendationer för projektstyrningsmodell ________________ 31 
6.1 Roller med egenskaper ____________________________________________________ 33 
6.2 Möten med egenskaper ___________________________________________________ 35 
6.3 Styrkor och svagheter i agila - och traditionella metoder _________________________ 37 

7 Analys på tragila projektstyrningsmodellen _________________________________ 39 
7.1 Aktiviteter som bör ske agilt eller traditionellt _________________________________ 39 
7.2 Roller med egenskaper ____________________________________________________ 40 
7.3 Möten med egenskaper ___________________________________________________ 41 
7.4 Urval av styrkor __________________________________________________________ 42 

8 Tragila projektstyrningsmodellen __________________________________________ 43 
8.1 Roller med egenskaper ____________________________________________________ 43 
8.2 Möten med egenskaper ___________________________________________________ 44 

9 Avslutande diskussioner _________________________________________________ 46 
9.1 Tragila projektstyrningsmodellen ____________________________________________ 46 
9.2 Metod _________________________________________________________________ 46 
9.3 Framtida forskning _______________________________________________________ 46 

Referenser ________________________________________________________________ 47 



 

1 
1Ett stort projekt har fler än ett team och de flesta av teammedlemmar delar sin tid mellan olika projekt och andra aktiviteter. 
Till skillnad från ett enkelt och litet projekt måste stora projekt hantera flera olika perspektiv samtidigt (Andersen et al., 
1994; Engwall, & Sjögren Källqvist, 2001).  
 
2När ett projekt är i beroendeställning till andra projekt och system, kallas detta för ett komplext projekt. Flera kompetenser 
inom en organisation kan delas mellan olika projekt. Projekten har gränssnitt med andra projekt som är knutna till olika 
områden och delar gemensam information över de gränssnitten (Dooley et al., 2005; Stephen & Maylor, 2009). 
 
3En projektstyrningsmodell är ett styrmedel som är till för att strukturera organiseringsarbetet för ett projekt, enligt Wenell 
(2001). Modellen beskriver projektarbetsprocessen som inkluderar alltifrån flöde, aktiviteter, beslutspunkter och hur 
projektarbetet ska ledas. Målformulering, strukturering, planering, riskstyrning och budgetering ingår också i modellen 
(Wenell, 2001). En projektstyrningsmodell enligt Tjäder (1998) är en strukturerad beskrivning av verkliga eller abstrakta 
händelser. Den kan alltså beskrivas som en färdig mall som tar fram hur ett företag ska gå till väga vid ett 
projektgenomförande. Projektstyrningsmodellen kan bestå av olika faser som förberedelse, planering, genomförande och 
avslut (Tjäder, 1998).  
 
4

 Hybridmetod kommer från ordet ”Hybrid” betyder korsning på latin, franska och engelska (NA, 2015). I stället för att 
ersätta den traditionella metoden integreras ofta den agile metoden i den befintliga, och utifrån det skapas en 
”Hybridmetod” (Friis Sommer, A. et al., 2013). 
 

1 Introduktion  
Finns det någon fungerande metod för att en stor organisation skall kunna lyckas med ett 
stort1 eller komplext2 IT-projekt? Flera forskare beskriver de agila - och traditionella 
metoderna och allt oftare nyttan med agila metoder för att driva ett stort eller komplext IT-
projekt (Bl.a. Barlow et al., 2011; Zang och Shao, 2012; Kerzner, 2009; Wenell, 2013). Dessa 
metoder beskrivs dock ofta separat från varandra och hur respektive metod införs i en 
organisation. Men flera studier indikerar att metodernas styrkor ofta relaterar till en svaghet 
när respektive metod införs var för sig. Det innebär att styrkorna i metoden inte kan utnyttjas 
fullt ut (Ambler & Lines 2012; Avison & Fitzgerald, 2006; Sommerville, 2010; Špundak 
2014; Gustavsson, 2011). Att införa de agila – och traditionella metoder var för sig i samband 
med ett IT-projekt verkar inte generera ett lyckat resultat. En studie som presenteras i 
Schwaber et al., (2012) visar nämligen att andelen lyckade IT-projekt mellan 2002 och 2010 
där traditionella metoder användes endast var 14 %, samtidigt som andelen lyckade projekt 
där agila metoder användes under samma period var 42 %. Trots den relativt låga siffran 
väljer många organisationer de agila metoderna och lämnar de traditionella med 
förhoppningen om att uppnå en högre andel lyckosamma IT-projekt (Gandomani et al., 2014; 
Rosengren, 2014; Serrador & Pinto, 2015). Men det verkar inte som att det finns tillräcklig 
med forskning när det gäller agila metoder som visar i vilket sammanhang de fungerar. 
Forskare är inte säkra på att agila metoder kan appliceras i ett stort eller komplext IT-projekt 
(Barlow et al., 2011; Dingsøyr et al., 2012; Jahr, 2014; Lee & Xia, 2010; Mishra & Mishra, 
2011). Om metoden som används inte täcker upp alla områden finns det en risk att arbetssättet 
blir mer komplicerat och skapar kaos i stora eller komplexa IT - projekt. Planering, styrning 
och samordning är nämligen avgörande faktorer för att kunna lyckas med ett IT-projekt men 
något som agila metoder inte tar hänsyn till (Batra, 2010; Barlow et al., 2011; Francisco et al., 
Gustavsson, 2007; Mishra & Mishra, 2011; O'Connor, 2011; Serrador & Pinto, 2015; Strode, 
et al., 2012; Zhang & Shao, 2012).  
 
Statistiken ovan visar att oavsett om en traditionell eller agil metod används i en organisation 
så når man inte upp till mer än 42 %. Det betyder att minst 58 % av IT-projekten fortfarande 
misslyckas (Gandomani et al., 2014).  Ovanstående problembeskrivningar om traditionella 
och framförallt om -agila metoder indikerar att det inte enbart räcker med en enda metod och 
att integrering av metoder kan vara lösningen för att uppnå fler lyckosamma projekt.  Denna 
integrering kan med stor fördel appliceras i projektstyrningsmodellen3 för att tydliggöra hur 
organisationer kan bedriva ett stort eller komplext IT-projekt. Batra et al. (2010) och Nisa och 

http://mitt-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Zhang+Lina+&vl(13500398UI0)=creator&vl(16412103UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=MIUN&scp.scps=scope%3a(MITT)%2cscope%3a(MITT-WEB)%2cscope%3a(MITT-DIVA)%2cscope%3a(MITT-SFX)%2cprimo_central_multiple_fe�
http://mitt-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Shao+Dan&vl(13500398UI0)=creator&vl(16412103UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=MIUN&scp.scps=scope%3a(MITT)%2cscope%3a(MITT-WEB)%2cscope%3a(MITT-DIVA)%2cscope%3a(MITT-SFX)%2cprimo_central_multiple_fe�
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Qureshi (2012) undersöker därför möjligheterna att integrera olika metoder för att skapa en 
anpassad projektstyrningsmodell. De verkar dock inte ha kommit fram till en komplett lösning 
som är väl genomtänkt som kan täcka upp alla områden för att genomföra ett IT-projekt. De 
stora organisationerna står därför inför en extra utmaning att integrera de agila – och 
traditionella metoderna för att få en användbar projektstyrningsmodell som passar stora 
organisationer för att höja andelen lyckade IT-projekt (Jahr, 2014).  
 
Jahr (2014) och West (2011) bekräftar att det finns en så kallade ”Hybridmetod” 4 som kan 
vara en lösning för att använda två metoder samtidigt. Metoden skapar möjligheter att bygga 
vidare på styrkor från både agila - och traditionella metoder. Hybridmetoden kan anpassas till 
den enskilda organisationen (Cao et al., 2009). Denna lösning ses ofta som mer framgångsrika 
än andra metoder i stora organisationer. Detta på grund av att de stora organisationerna kan 
dra nytta av agila utvecklingsmetoder utan att överge stabiliteten med traditionella metoder 
(Barlow et al., 2011; Castilla, 2014; Lozo & Jovanović, 2012). En hybridmetod kan därför 
gynna stora organisationer som även vill anamma en agil mjukvaruutveckling för att uppnå 
högre grad av lyckosamma IT-projekt (Barlow et al., 2011).   
 
Lozo och Jovanović (2012) och Mahadevan et al., (2015) har skapat teoretiska hybridmodel-
ler för att kunna genomföra IT-projekt på bästa sätt. De berättar om hybridmetoden men visar 
modeller för projektet som skapar förvirringar. Vad som är hybridmetod och vad som är mo-
dell blir alltså otydligt. Modellerna visar hur agila och traditionella metoderna kan integreras 
med varandra på en övergripande nivå. En detaljerad beskrivning som visar i vilket samman-
hang de olika aktiviteterna i de agila - eller traditionella metoderna passar in i projektstyr-
ningsmodellen finns dock inte. Det finns heller inte tillräckligt med beskrivning av roller som 
exempelvis scrummaster, produktägare och projektledare i samband med hybridmetod. (Gan-
domani et al, 2013, a; Kerzner, 2009; Schwaber & Sutherland, 2013; Subhas, Vinod & Uma, 
2010). Lozo och Jovanović (2012) nämner några få möten på övergripande nivå som hänger 
ihop med rollerna. En detaljerad projektstyrningsmodell som är en kombination av en agil - 
och traditionell metod kommer därför att tas fram utifrån det teoretiska och empiriska resulta-
tet från denna rapport. Modellen kommer att kallas ”Tragil” (tragil är en sammansättning av 
traditionell- och agil metod) och kommer att skapa möjligheter för att höja andelen lyckade 
IT-projekt. Hybridmetoden kommer att användas under resans gång genom att kombinera den 
agile och traditionella metoden i roller, möten aktiviteter och styrkor. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att integrera agila - och traditionella metoder genom en 
hybridmetod och på så sätt skapa en detaljerad projektstyrningsmodell för stora organisationer 
som kan höja andelen lyckade IT-projekt som är stora eller komplexa.  

1.2 Forskningsfråga 
På vilket sätt kan agila - och traditionella metoder integreras med varandra för att skapa en 
detaljerad projektstyrningsmodell? 

1.3 Avgränsning 
Rapporten beskriver inte vilka andra metoder som finns för ett projektgenomförande förutom 
vattenfall och scrum. Beskrivning av metoder innefattar inte artefakter eller verktyg som ska 
användas i samband med dessa metoder. Arbetet kommer heller inte att beskriva något om 
förvaltning eller förvaltningsorganisation och dess metoder. 

1.4 Rapportens upplägg 
Uppsatsen är strukturerad på följande sätt:  
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Kapitel 2 - Relaterad forskning: Detta kapitel tar fram olika projektstyrningsmodeller som 
finns i dagens vetenskaplig litteratur utifrån en hybridmetod. Kapitlet innehåller även roller 
och möten som har identifierats. 

Kapitel 3 - Metod: Här beskrivs den vetenskapliga metoden och det praktiska tillvägagångs-
sättet vid en fallstudie. 

Kapitel 4 - Teoretiska rekommendationer för projektstyrningsmodellen: Detta kapitel 
omfattar rekommendationer från vetenskaplig litteratur för att kunna skapa en projektstyr-
ningsmodell. 

Kapitel 5 och 6 - Myndighetens och Konsultbolagets rekommendationer för projektstyr-
ningsmodell: I dessa kapitel återfinns rekommendationer från respondenter med erfarenheter 
som jobbar i två stora organisationer. Intervjuerna genomförs för att veta vilka integrationer 
av agile – och traditionella metoden som krävs för att skapa projektstyrningsmodellen. 

Kapitel 7 - Analys: Här återfinns svar från respondenterna och den teoretiska undersökning-
en. Dessa svar analyseras utifrån frågeställningarna och valda teorier. Kapitlet beaktar teore-
tiska och empiriska aspekter utifrån respondenternas berättelser.  

Kapitel 8 - Tragila projektstyrningsmodellen: Detta kapitel visar den tragila projektstyr-
ningsmodellen som förslag på en projektstyrningsmodell för organisationer som bedriver sto-
ra eller komplexa IT-projekt. I samband med detta tas det även fram roller och möten som 
behövs. 

Kapitel 9 - Avslutande diskussioner: Detta avsnitt innehåller slutsatser och diskussioner om 
tragila projektstyrningsmodellen samt rekommendationer för vidare forskning. Kapitlet 
innehåller även reflektioner om metod. 
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2 Relaterad forskning  
Det finns sedan tidigare vissa forskning om hybridmetod som tar fram förslag på 
projektstyrningsmodeller för att visa vad organisationer ska tänka på när två metoder 
kombineras med varandra. Harris et al. (2009) menar att många stora organisationer finner det 
nödvändigt att köra vattenfallsmetoden tillsammans med en agil metod i ett IT-projekt. Harris 
et al., (2009), Maruping et al., (2009a) och Maruping et al., (2009b) bekräftar att genom en 
smidig hybridlösning blir det möjligt för projektgruppen att dra nytta av organisationens 
mognad inom mjukvaruutveckling samtidigt som man får använda styrkorna i agila 
utvecklingsmetoder. Det finns få empiriska och teoretiska fallstudier som exakt visar hur 
organisationer tillämpar en hybridmetod med de styrkor och svagheter som hittats i de olika 
metoderna (Castilla, 2014; Lozo & Jovanović, 2012). Det hybrida tillvägagångssättet 
maximerar nämligen styrkan hos de inblandade metoderna och minskar samtidigt svagheterna 
som skapar möjlighet att producera högkvalitativa produkter (Bashir, 2012; Batra et al., 2010; 
Nisa & Qureshi, 2012). 

Enligt Dyck och Majchrzak (2012) har varje metod sina egna egenskaper som gör den lämplig 
för en viss typ av projekt eller organisation. En hybridmetod skapar möjlighet att skräddarsy 
en metod för den egna organisationen och det egna IT-projektet. West (2011) påstår i sin 
studie att organisationer kan välja vilka metoder de vill integrera, mixa och matcha metoderna 
för att skapa en egen hybridmetod. En anpassad hybridmetod kan därför vara möjlig genom 
att organisationen börjar med att utvärdera projektets storlek, rörlighet och projektets 
ömsesidiga beroenden. Teamet kan t. ex tillämpa komponenter som bedöms effektiva, och 
samtidigt välja bort de som inte passar (Barlow et al., 2011; Lozo & Jovanović, 2012). Hayata 
och Han (2011) skapar en hybridmetod som består av vattenfall och scrum. Batra et al. (2010) 
pekar på aspekter man ska tänka på vid integrering av dessa metoder. Författarna menar att de 
traditionella metoderna kompletterar de agila metoderna, speciellt i stora och utspridda 
projekt (Batra et al., 2010). Planering, kontroll och koordinering är viktiga aspekter för att 
undvika kaos. I de områden där agile metoderna kompletterar de traditionella projekten, är 
flexibilitet och nytänkande viktigt. Hybridmetod innebär en förändring av arbetsprocesser och 
har stor påverkan på strategier, verktyg, teknik och rollfördelning (Gandomani et al, 2013, a).  

En genomtänkt hybridmetod blir därför nödvändigt för att skapa en projektstyrningsmodell. 
Här nedan finns det två övergripande projektstyrningsmodeller som tidigare forskning 
hänvisar till. Det hänvisas även till vissa möten i samband med hybridmetoden, men dessa är 
inte tillräckliga för att skapa en detaljerad projektstyrningsmodell. Det behövs ytterligare 
aktiviteter för en detaljerad projektstyrningsmodell och fler roller samt möten för att bedriva 
stora eller komplexa IT-projekt i en stor organisation. 

2.1 Hybridmetod för projektstyrningsmodell 
Mahadevan et al. (2015) och Lozo och Jovanović (2012) beskriver hybridmodeller som visar i 
vilket sammanhang de agila - eller traditionella metoderna är lämpliga att integreras. Men de 
beskriver inte tydligt vad som är hybridmetod och vad som är projektmodell. I sina 
forskningar berättar de om hybridmetoden men visar nedanstående modeller. 
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Figur 1: En projektstyrningsmodell, enligt Mahadevan et al., (2015)  

Modellen enligt figur 1 som Mahadevan et al., (2015) har skapat, visar hur den agila metoden 
kommer in i den traditionella metodens olika faser. Men modellen visar exempelvis inte vilka 
aktiviteter som ska ske under planeringsfasen.  Modellen är framställd på övergripande nivå 
som inte beskriver så mycket om hur ett IT-projekt ska bedrivas från start till slut. 

 

Figur 2: En modell enligt, Lozo och Jovanović (2012)  

Modellen enligt figur 2 som Lozo och Jovanović (2012) tog fram visar också en översiktlig 
bild av hur man ska jobba i ett IT-projekt. Här pratas det inte om detaljer som visar hur t.ex. 
ett projekt ska bedrivas som har olika beroenden och olika team. Modellen fångar inte heller 
styrkor som man bör tänka på för en detaljerad projektstyrningsmodell. Lozo och Jovanović 
menar att initierings- (förstudie) och avslutningsfaserna i projektet kan skapas på traditionellt 
sätt, medan planerings- och genomförandefaserna kan vara flexibla. Det innebär att organisa-
tionerna kan välja om projekten ska köras på traditionellt eller agilt sätt beroende på behovet.  
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2.1.1 Roller 
Modellerna ovan visar inte vilka roller som krävs, eller vilka egenskaper rollerna ska ha för 
att bedriva stora eller komplexa IT-projekt. Den vetenskapliga forskningen beskriver defini-
tionen av scrummaster, projektledare och produktägare men den föreslår inte vilka anpass-
ningar som behöver göras för att dessa roller inte ska ha samma arbetsuppgifter i samband 
med hybridmetod (Gandomani et al, 2013, a; Kerzner, 2009; Schwaber & Sutherland, 2013; 
Subhas, Vinod & Uma, 2010).  
 
Det finns heller inte tillräckligt med beskrivning av vilka övriga roller som behövs för en pro-
jektstyrningsmodell. Det som finns är bara beskrivning av några få roller som release mana-
ger, moderator och chefproduktägare, utöver scrummaster, produktägare och projektledare 
(Ahern et al., 2014 & Martinsuo, 2013; Moore & Spens, 2008; Stober & Hansmann, 2009). 

2.1.2 Möten  
Lozo och Jovanović (2012) beskriver den nya hybridmetodens möten enligt följande: 
1. Start av projektet börjar med Kick off möte, som genomförs mellan team och användare. 
 
2. Delar av agila projekts metoder genomförs senare. Teamet använder agil metod genom att 
definiera lösningen i samarbete med användarna. På det sättet kommer användarna att vara 
aktiva i projektet (Lozo & Jovanović, 2012). 
 

 

Figur 3: Möten för hybridmetod, enligt Lozo och Jovanovic (2012) 

Lozo och Jovanovic (2012) har beskrivit vilka möten som ska ske agilt och vilka som ska ske 
traditionellt enligt figur 3. Men författarna Barlow et al., (2011), Mishra och Mishra (2011) 
och Santos et al., (2015) pratar exempelvis om hur megamöten, samordnande möten eller 
scrum of scrum möten ska hanteras. Dessa möten nämns inte i figur 3. De möten som 
redovisas på figur 3 är för begränsade och är inte heller tillräckliga för att bedriva ett IT-
projekt i stora organisationer.  
 
Min uppgift kommer därför bli att ta fram en projektstyrningsmodell med roller och möten 
som behövs med hjälp av hybridmetoden. Roller och möten är viktiga att beakta för att höja 
andelen lyckade IT-projekt.  Jag kommer också att använda hybridmetoden hela vägen för att 
skapa projektstyrningsmodellen för de går i varandra. 
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3 Metod 

3.1 Metodansats 
Björklund och Paulsson (2012) nämner två huvudsakliga typer av forskningsmetoder: kvalita-
tiva och kvantitativa. Den kvantitativa metoden bygger på statistiska analyser och resultatet 
redovisas ofta på övergripande nivå, medan den kvalitativa metoden bygger på verbala analy-
ser som fångar detaljer kring det aktuella området. Den kvalitativa metoden betonar ett tol-
kande synsätt och används oftare då forskaren vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt 
ämne. Kategorier och betydelser från data utvecklas genom en iterativ process för att få för-
ståelse för perspektiven av det som studeras. Kvalitativa metoden studerar studieobjektens 
perspektiv och man har ett nära förhållande till det man studerar. Både kvalitativ och kvantita-
tiv forskning måste formas av objektivitet för att vara trovärdig. Jag valde den kvalitativa me-
toden eftersom jag behövde detaljer. Den kvalitativa metoden var viktigt för att uppfylla syftet 
med att skapa en detaljerad projektstyrningsmodell genom hybridmetoden som leder till att 
flera IT-projekt blir lyckosamma.  
 
Det blev också naturligt att genomföra fallstudier för att samla in detaljerad information om 
ämnet. Enligt Yin (2009) är fallstudier en undersökning med en mängd data som samlas in 
över en viss tidsperiod inom ett specifikt ämne. Fallstudier är också en vanlig ansats för att 
samla material från individer och passar bra ihop med kvalitativa undersökningar. En 
fallstudie är en forskningsstrategi och utgörs av empiriska undersökningar som har till syfte 
att studera en aktuell situation i dess verkliga sammanhang. Fallstudien är ett verktyg för 
undersökningar av vissa avgränsade grupper och där fallet kan vara en enskild individ, en 
samling individer, en organisation eller liknande. Fallstudien används ofta för att beskriva 
processer eller förändringar. En fallstudie lämpade sig bäst för denna rapport eftersom målet 
var att skapa en detaljerad projektstyrningsmodell med roller och möten.  
 
I samband med den kvalitativa undersökningen passar det även att följa den hermeneutiska 
traditionen. Patel och Davidson (2003) bekräftar att den kvalitativa ansatsen har sitt ursprung i 
den hermeneutiska traditionen. Det är en öppen metod, där forskaren försöker styra den 
insamlade informationen så lite som möjligt. Informationen samlas in, struktureras och delas 
in i kategorier som knyts till varandra. Metoden är tolkande, därför påverkar forskarens och 
respondenternas kunskap och egna värderingar resultatet av undersökningen. Det handlar om 
att förstå och förmedla data som beskriver upplevelser av olika fenomen (Patel & Davidson, 
2003). Tolkning och insamling av data gjordes utifrån författarens erfarenheter. 
Projektstyrningsmodellen skapades utifrån de öppna frågor som ställdes till respondenterna, 
utifrån författarens tolkning och respondenternas värderingar och kunskap i ämnet.  

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Datainsamling Teori 
För att sammanställa det nuvarande kunskapsläget valde jag att göra en litteraturstudie, enligt 
Björklund och Paulsson (2012). I ett vetenskapligt arbete är det viktigt att vara medveten om 
att källorna kan ha olika kvalitet. Att skapa en trovärdig rapport kräver därför många 
vetenskapliga artiklar som ställs mot varandra. Författaren ska sträva efter att samla in all 
information som behövs så att rapporten blir tydlig. Därför granskades många vetenskapsliga 
artiklar, rapporter, konferensskrifter och avhandlingar som var relevanta för att uppfylla syftet. 
Några databaser som, Diva, IEEE/IEE Electronic Library (IEL) via IEEE Xplore, SCOPUS 
och LRS, har genomsökts. Jag försökte hitta vetenskapliga artiklar som jag behövde genom 
att först söka begreppen agil – och traditionella metoder. Jag letade även efter stora 
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organisationer, stora och - eller komplexa IT-projekt i samband med agila - och traditionella 
metoder. Jag fick fram svaret att det inte var något problem att bedriva enkla och små projekt 
i organisationer enligt den agila metoden. Jag blev intresserad av att leta efter hur de stora 
organisationerna jobbar och vilka metoder de använder för att lyckas med stora eller 
komplexa IT-projekt. Jag försökte hitta tidigare forskning som kombinerar de agila – och 
traditionella metoderna för att skapa en projektstyrningsmodell. När jag hade information om 
dessa metoder sökte jag rätt på begreppet hybridmetod i stora organisationer samt stora - eller 
komplexa IT-projekt som kombinerar olika metoder med varandra.  Jag hittade information 
som var jätteintressant för mig att forska vidare på, för att föreslå en egen detaljerad 
projektstyrningsmodell. Jag fortsatte att söka på hybridmetod och samlade flera vetenskapliga 
artiklar för att undersöka ämnet. 

Ovanstående tillvägagångssätt har hjälpt mig att hela tiden hitta fler artiklar ända tills jag 
kände att de var tillräckligt många och att jag var nöjd med informationen. På det sättet kunde 
jag fördjupa mig i ämnet och inhämtade kunskap för att skriva min rapport. Denna 
datainsamling har hjälpt mig att förstå vad som saknas idag och vad som behöver göras för att 
kunna skapa en detaljerad projektstyrningsmodell som gör att flera IT-projekt lyckas.  

3.2.2 Datainsamling – Empiri  
Jag har undersökt några stora organisationer eftersom dessa bedriver stora eller komplexa IT-
projekt och använder både de agila- och traditionella metoderna. Valet föll därför på en 
myndighet och ett konsultbolag. Undersökning av dessa organisationer gav mig input till den 
hybridmetoden för att skapa min projektstyrningsmodell. Jag kontaktade organisationerna för 
att ta reda på om de kunde ställa upp för en undersökning. Jag frågade också om de kunde 
hjälpa mig med att hitta några personer som var scrummaster, produktägare och projektledare 
som skulle kunna ställa upp på intervjuer. Dessa roller är huvudroller inom de agile - och 
traditionella metoderna och kunde svara på mina frågor. Organisationerna jag kontaktade 
tackade ja till undersökningen och gav mig några kontaktuppgifter. En möteskallelse 
skickades till de personerna som skulle intervjuas. Syftet med undersökningen och 
frågeställningarna skickades med kallelsen. Under tiden började jag skapa och kategorisera 
mina frågor som skulle ställas till alla respondenter rörande agile - och traditionella metoder. 
Frågorna handlade också om integration av metoderna. Frågorna för intervjuerna gicks 
igenom och uppdaterades flera gånger så att de skulle anpassas efter syftet. Det var viktigt att 
inte glömma att ställa viktiga frågor för att fånga in allt som skulle vara underlag för min 
projektstyrningsmodell. Samtliga aspekter från litteraturen togs också tillvara för att ställa rätt 
frågor.  

Jag hade tänkt igenom hur jag skulle gå tillväga för att hitta rätt information om ämnet 
eftersom jag hade kunskap om agile – och traditionella metoder. Mitt urval kan därför 
beskrivas som ett subjektivt urval. Enligt Denscombe (2009) kan ett subjektivt urval göras då 
forskaren har en viss kännedom om det ämne han eller hon valt att studera. Sammanlagt 
tretton personer intervjuades. Planen var att intervjua nio personer (tre projektledare, tre 
scrummaster och tre produktägare) inom respektive organisation. Respondenterna hade 
erfarenheter och kunskaper som jag eftersökt i förhållande till studiens syfte. De hade jobbat 
med stora och medelstora projekt och hade lång erfarenhet av IT-projekt. Tre i varje roll, 
sammanlagt nio personer, intervjuades genom personliga intervjuer, ansikte mot ansikte på 
myndigheten. På konsultbolaget skedde intervjuerna via telefonmöte då jag inte hade 
möjlighet att besöka dem personligen. Jag fick dessutom inte tag på nio personer från 
konsultbolaget, som på myndigheten. Några som skulle ställa upp på intervjuerna var 
upptagna och ställde in sina möten. Jag fick dock intervjua fyra personer från konsultbolaget, 
varav två arbetade som projektledare, en som scrummaster och en produktägare.  
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När det var dags för intervjuer klargjordes det för respondenterna att intervjumaterialet skulle 
behandlas konfidentiellt för att försäkra respondenterna att de kunde utrycka sig fritt. Under 
intervjutillfället frågade jag respondenterna på myndigheten om jag fick spela in intervjun. 
Jag informerade dem om att inspelningen inte skulle användas till något annat än arbetets syf-
te. Det finns fördelar men också risker med att spela in intervjuer, påpekar Saunders et al., 
(2012).  Fördelarna med att spela in är att intervjuaren kan koncentrera sig på vad responden-
ten säger och inte på att föra anteckningar. Risken med att spela in intervjun kan vara att re-
spondenternas fokus flyttas till inspelningen och att de inte kan koncentrerar sig på det de 
säger (Saunders et al., 2012). Fördelarna övervägde dock nackdelarna. Inspelningen gav mig 
möjlighet att lyssna på vad respondenterna sade i lugnt och ro. Jag förde däremot anteckning-
ar under intervjuerna med respondenterna på konsultbolaget, då jag inte hade samma möjlig-
het att spela in dessa intervjuer. Alla respondenter fick samma chans att svara på samma frå-
gor, som hade förberetts i förväg. Detta gjordes för att jag skulle kunna samla och hantera 
data på ett enhetligt sätt. Under intervjutillfället fanns det öppna svarsmöjligheter för respon-
denterna, om de ville komma med ytterligare förklaringar. Jag hoppade över vissa frågor då 
respondenten även hade svarat på den frågan tidigare under intervjun. Respondenterna fick 
stort utrymme att själva välja vad de vill berätta utifrån de olika frågorna som ställdes. Detta 
arbetssätt benämns som semistrukturerade intervjuer, enligt Björklund och Paulsson (2012). 
Vid behov ställdes följdfrågor för att fånga in ytterligare detaljer. Jag försökte även att inte 
säga mer än nödvändigt då jag hade många frågor att hinna med. Intervjutiden var satt till en 
och en halv timme. Jag var nöjd med det resultatet jag fick och kände att jag hade samlat till-
räckligt med data för att uppfylla syftet med min rapport. Frågorna som ställdes till projektle-
dare, scrummaster och produktägare, finns tillgängliga i bilaga 4.  

Respondenter och deras erfarenheter 
Tabell 1 visar en översiktlig bild av respondenterna som har intervjuats på myndigheten och 
konsultbolaget för att visa deras erfarenheter och kunskap kring ämnet. En sak att notera är att 
en projektledare på konsultbolaget inte hade jobbat agilt i praktiken och en projektledare på 
myndigheten hade inte jobbat helt traditionellt. Respondenterna hade i snitt 1, 5 års erfarenhet 
när det gäller det agile arbetssättet. Detta berodde på att myndigheten har infört metoden för 
ungefär 1,5 år sedan. Scrummaster och produktägare var inte heller så gamla i sina roller. Det-
ta berodde också på införandet av metoden. Man kan däremot säga att både myndigheten och 
konsultbolaget hade projektledare med lång erfarenhet.  
 
Nedanstående tabell (se tabell1) visar respondenternas erfarenheter på myndigheten och kon-
sultbolaget uppdelat per roll. Tabellen visar även om respondenterna har jobbat i stora eller 
komplexa projekt och deras erfarenhet av att jobba enligt de agile - och traditionella metoder-
na. Förkortningar i tabellen står för: SM, scrummaster, PO produktägare, PL Projektledare. 
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Myndighet PL 
nr 1 

PL nr  
2 

PL nr 
3 

SM 
nr 1 

SM 
nr 2 

SM 
nr 3 

PO 
nr 1  

PO nr 
2  

PO 
nr 3 

Erfarenheter i roll 10 år 15 år 15 år 1,5 år 1, 5 år 1.5 år 1,5 år 1,5 år 1 år 

Jobbat i stort eller 
komplext projekt 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Jobbat agilt 1,5 år 1 år 3 år 1, 5 år 1,5 år 1,5 år 1,5 år 1,5 år 10 år 

Jobbat traditionellt 9 år 15 år 12 år 8 år 5 år 5 år 5 år Inte 
renodlat  

15 år 

Konsultbolag PL 
nr 1 

PL nr 2 SM PO - - - - - 

Erfarenhet i roll 15 år 20 år 6 år 1, 5 år - - - - - 

Jobbat i stort eller 
komplext projekt 

Ja Ja Ja Ja - - - - - 

Jobbat agilt 8 år Inte i 
praktiken 

7 år 2 år - - - - - 

Jobbat traditionellt 7 år 20 år 15 år 3 år - - - - - 

Tabell 1: Respondenternas erfarenheter per roll. 

3.3 Analysmetod  
Som stöd för att genomföra analyser av insamlad data användes Denscombes (2009) modell, 
som förespråkar att data förbereds genom att sammanställa och säkerhetskopiera det. För att 
resultatet ska bli så pålitligt som möjligt valde jag att först koda materialet jag samlat in var 
för sig. Jag reducerade texterna genom att analysera vad texten egentligen handlade om. Detta 
gjorde jag genom att läsa igenom varje intervjutext ett par gånger och ta ut nyckelord som 
skulle vara underlag för min detaljerade projektstyrningsmodell. Utifrån mina kunskaper och 
erfarenheter kunde jag bedöma vad jag skulle analysera för att kunna skapa min projektstyr-
ningsmodell.  
 
Yin (2009) diskuterar vidare mönstermatchning som den lämpligaste analysmetoden i fallstu-
dieforskning. Med mönstermatchning försöker man utifrån teorin att hitta mönster och jämfö-
ra det med empiriska data. Det empiriska materialet kategoriserades i enlighet med det teore-
tiska ramverket. Jag samlade de viktigaste aspekterna och redovisade dem i en tabell. Jag ville 
hitta ett mönster genom att jämföra de rekommenderade anpassningarna från teori med empi-
rin. 
 
Jag jämförde de rekommendationer som identifierades från den teoretiska - och empiriska 
forskningen med varandra, för att skapa en projektstyrningsmodell. Analysen gav mig 
möjlighet att identifiera oklarheter kring ämnet som måste förtydligas. Jag sammanfattade 
data från respondenter r under en och samma organisation. I rapporten redovisas även de fall 
där två personer med samma roll tycker olika och svarar olika på samma fråga. Vissa svar från 
respondenterna var udda och passade inte in under någon kategori, och var inte relevanta för 
ämnet. Dessa svar togs också bort för att inte förvirra läsaren. Jag skapade tabeller för att 
åskådliggöra alla rekommendationer från den vetenskapliga litteraturen och från den 
empiriska forskningen, för att kunna jämföra dessa med varandra. På det sättet kunde jag 
ringa in anpassningarna som behövde göras. Jag kunde också analysera likheter och skillnader 
mellan litteraturen och intervjuerna. Jag analyserade även vilka styrkor som agila och 
traditionella metoder hade som var viktiga att identifiera för att förstärka 
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projektstyrningsmodellen.  

3.4 Relevans och trovärdighet  
Enligt Denscombe (2009) kan författaren kontrollera tillförlitligheten i intervjuerna. Jag gjor-
de en rad kontroller som var behjälpliga med att säkerställa trovärdigheten och relevansen 
enligt följande:  
 

• Jag kunde kontrollera data genom andra källor. Genom litteraturstudien har jag förstått 
hur olika forskare arbetat och därmed kunde jag jämföra dessa resultat med min studie. 
Olika rekommendationer som behövdes från litteraturen har jag sammanfattat i en 
tabell för att få en översiktlig bild. 

• Denscombe (2009) menar att man inte bör basera resultatet på en enda intervju, utifrån 
en enda målgrupp med samma idéer. I min studie har jag därför intervjuat olika roller 
för att samla material i ämnet och för att undersöka om olika grupper har samma åsik-
ter.  
 

• Denscombe (2009) påpekar att intervjupersonerna ska ha kunskap om det ämne som 
ska diskuteras. Respondenterna hade erfarenheter av stora och komplexa IT-projekt 
och har jobbat inom stora organisationer. De hade rollerna scrummaster, produktägare 
och projektledare, vilket krävs för att kunna besvara mina frågor. I min studie genom-
förde jag ett antal intervjuer för att få rättvisande bild av ämnet och för att kunna jäm-
föra data med varandra. Rimligheten i datan bedömer jag som bra, då respondenterna 
var handplockade på grund av sin expertis och jag bedömer att de befinner sig i den 
position som behövs för att besvara frågorna.  
 

Källan ska vara från personer som kan ge trovärdiga vittnesmål baserat på deras erfarenheter 
(Pearson, 2010). Källan i detta fall är information från vetenskaplig litteratur, samt informa-
tion från respondenter med erfarenhet och insikt i området.  
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4 Teoretiska rekommendationer för projektstyrningsmodell 
Under kapitel 4 finns det olika rekommendationer från olika studier som visar vilka 
integrationer som behöver göras i agila - och traditionella metoder för att skapa en detaljerad 
projektstyrningsmodell. Detta kapitel beskriver projektstyrningsmodellen och dess aktiviteter 
samt styrkor och svagheter i agila – och traditionella metoder. Med aktiviteter menas i vilken 
fas projektgruppen bör jobba agilt eller traditionellt. Aktiviteter väljs utifrån det som 
rekommenderas i rapporten för att skapa den detaljerade projektstyrningsmodellen. Styrkor 
och svagheter med agila – och traditionella metoder beskrivs för att läsaren ska kunna förstå 
att de styrkor som har valts ut inte leder till en svaghet. Styrkor från både metoderna används 
som aktiviteter i projektstyrningsmodellen för att förstärka den som leder till flera 
lyckosamma IT-projekt. Dessa styrkor integreras sedan med projektstyrningsmodellens 
aktiviteter som kommer att bli min egen tragil projektstyrningsmodell.  
 
Den vetenskapliga litteraturen i kapitel 4 identifierar dessutom de roller med egenskaper som 
behövs i ett hybridsammanhang. Forskningen ger inte information om vilka anpassningar i 
rollerna projektledare, scrummaster, produktägare som behöver göras för att kunna renodla 
rollerna, då dessa roller har viktiga arbetsuppgifter men som kolliderar med varandra. Därför 
är det viktigt att identifiera arbetsuppgifterna för dessa roller. Anpassningarna kommer att 
göras genom att jämföra rollernas arbetsuppgifter med varandra för att sedan renodla dem. I 
samband med rollerna kommer även projektgruppsmöten och dagliga möten beröras, då 
deltagande av roller på dessa möten inte verkar vara självklart. Den vetenskapliga litteraturen 
rekommenderar även andra möten förutom de agila - och traditionella mötena för en 
projektstyrningsmodell. Roller och möten anges därför i modellen nedan i figur 4. 
Definitioner av olika begrepp och detaljerad information om vad olika roller och möten inom 
de agila – och traditionella metoderna innebär finns i bilaga 1 och bilaga 2. 
 
Hybridmetoden är ett hjälpmedel som används hela tiden för att skapa min tragila 
projektstyrningsmodell. Metoden används genom t.ex. att slå ihop den agila - och den 
traditionella projektledarens roll, genom att definiera vilka roller och möten som behövs när 
en organisation använder både agile och traditionella metoderna i ett IT-projekt. Modellen 
nedan är därför en vägledning för att kunna förstå strukturen på teorin som sedan kommer att 
vara basen för den tragila projektstyrningsmodellen. De identifierade områdena i 
projektstyrningsmodellen med aktiviteter, styrkor och svagheter, roller och möten kommer att 
beskrivas detaljerat i kapitel 4 enligt den fördelning som visas i figur 4.  
 

 

Figur 4: Underlag för projektstyrningsmodellen med hjälp av hybridmetod. 
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4.1 Aktiviteter som bör ske agilt eller traditionellt 
Det finns vissa aktiviteter som bör ske agilt eller traditionellt i en projektstyrningsmodell som 
kommer att skapa grunden för en detaljerad projektstyrningsmodell när det gäller planering - 
och genomförandefasen.  
 
Christou et al., (2010) och Li och Wang (2010) menar att projektstyrningsmodeller ofta är 
generella och skapade för att kunna integreras med olika metoder. Det krävs därför anpass-
ningar i projektstyrningsmodellens utformning vid införande av agila metoder. En förändring 
kommer att ske vid framtagning av vissa delar av dokument. Till exempel bör inte tidsupp-
skattning göras utifrån en detaljerad specifikation utan istället utifrån en uppskattning av det 
värde som projektet förväntas skapa. Vid agil systemutveckling kommer arbetet att ske itera-
tivt och arbetsuppgifterna kommer att utföras parallellt och gemensamt istället för sekventi-
ellt. Det blir svårare att utföra granskningar eller fatta beslut mellan olika aktiviteter. Men på 
slutet av varje iteration ges det tillfälle att fatta beslut och styra projektets riktning. Genom att 
fatta beslut efter varje iteration skapas fler möjligheter att följa upp hur projektet fortlöper. 
 
Vetenskaplig litteratur rekommenderar vissa anpassningar när det gäller ISO 21500 för pro-
jektstyrning. Dessa anpassningar kommer att integreras med de övriga aktiviteterna som 
kommer bli underlag till projektstyrningsmodellen. Binder, Aillaud, och Schilli (2014) ger 
rekommendationerna som hanterar tvetydigheter vid utveckling av projektplanen i samband 
med styrningen. Följande anpassningar bör därför göras inom de olika aktiviteterna.  
 

• Utveckla projektplanen iterativt.  
• Stödja projektgruppen genom utbildning, coachning och mentorskap.  
• Säkerställa kompetenser.  
• Använda tiden bättre genom att prioritera aktiviteter som kommer att hamna i första 

iteration och se till att de blir estimerade.  
• Utveckla och kontrollera tidsplanen och milstolpar. 
• Uppskatta kostnaderna kontinuerlig som kan påverka projektet. Utveckla budgeten 

och gör kontrollkostnader under varje iteration för aktiviteter som kvarstår. 
Kontrollera risker iterativt, som är en framgångsfaktor för projekt (Binder, Aillaud, & 
Schilli, 2014). 
 

Litteraturen ger följande rekommendationer kring vad som ska ske agilt eller traditionellt när 
det gäller planering av ett projekt. Vid komplexa projekt är planering och förarbete 
nödvändigt. I och med att arbetet i agila projekt utförs i iterationer, kommer det inte att finnas 
en tydlig fördelning mellan olika projektfaser (Christou et al., 2010). En balans mellan 
traditionella metoder och agila metoder är mestadels lämpligt för projektplanering (Serrador 
& Pinto, 2015). Vissa faktorer, såsom projektets storlek, säkerhetskrav och kända framtida 
krav, kräver planering även i agila projekt (Harris et al., 2009).  Tidsplanen och ekonomin 
bestäms sedan traditionellt (Lozo & Jovanović, 2012). När projektet startar, kan tidsplanen för 
projektet skapas på ett agilt arbetsätt, med iterativ livscykel, som omfattar täta möten och 
rapporter mellan gruppmedlemmar och användare. Strukturen för projektet kan skapas enligt 
det traditionella sättet genom att gruppmedlemmarna tillsammans godkänner projektet, 
fastställer omfattningen av projektet och skapar projektplanen (Harris et al., 2009).  

Det finns också vissa aktiviteter som bör ske agilt när ett projekt genomförs. Vetenskapliga 
studier rekommenderar att dokumentation, milstolpar och utvecklingsarbetet sker vid 
förberedelsefasen eller planeringsfasen. Under projektets gång används de agila principerna 
för att bibehålla den nödvändiga flexibiliteten och för att justera milstolpar (Lozo & 
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Jovanović, 2012).  Det ges även vissa rekommendationer för hur dokumentation ska hanteras. 
Detaljerad dokumentation behövs i ett hybridsammanhang och i stora projekt (Barlow et al., 
2011; Harris et al., 2009). Hybridmetod skapar kontroll genom att dokumentera i början av en 
sprintcykel (Dyck & Majchrzak, 2012). Det blir fel att välkomna nya krav i slutet av 
projektet. Det måste sättas gränser för hur länge nya krav kan ställas för att kunna komma i 
mål i tid (Batra, 2009). Utvecklingsarbetet och tidsjusteringar i projektet rekommenderas att 
sköta agilt. Lozo och Jovanović (2012) menar att prototyper och justering av tidsplanen kan 
skötas agilt. Mjukvarutvecklingen kan ske agilt, bekräftar Barlow et al., (2011). 
Organisationer kan exempelvis använda områden såsom gruppbeslut och täta iterationer under 
kodning och testningsfaser. Projekten skulle fortfarande innehålla en fullständig 
konstruktionsfas samtidigt som programmerare kan utnyttja förmåner såsom frekvent 
återkoppling och makt att fatta beslut under design, kodning och testfaser.  

Sammanfattning av aktiviteter  

Tabell 2 nedan visar en sammanfattning av aktiviteter som bör ske agilt - eller traditionellt. 
Dessa kommer sedan integreras med styrkor för att skapa den detaljerade projektstyrningsmo-
dellen. 
 

Aktiviteter för projektstyrningsmodell 
Sker agilt Sker traditionellt 

• Flexibilitet 
• Justering av tidsplan 
• Test, kodning och design 
• Teamet tar beslut som rör test och kodning 
• Kontroll av uppsatt tid, kostnad och risker 
• Korta iterationer 
• Prototyper 
• Kodning 
• Justering av milstolpar 
• Prioritering av aktiviteter 

• Projektplan (med mål och omfattning, 
milstolpar) 

• Detaljerad dokumentation, krav 
• Samordning mellan olika projekt 
• Ekonomi 
• Säkerställning av kompetenser 

Tabell 2: Aktiviteter som bör ske agilt eller traditionellt för detaljerad projektstyrningsmodell 

4.2 Roller med egenskaper 

4.2.1 Projektledare 
Projektledarens roll i traditionella utvecklingsprojekt är att skapa en väldefinierad och 
dokumenterad plan och sedan kontrollera att den efterföljs. Men på grund av anpassning till 
hybridmetoden krävs det anpassningar av projektledarrollen som kan underlätta den 
övergripande utvecklingen av projekten. Arbeta med projektgruppen i form av samarbete och 
samordna verksamheten för att säkerställa leveranser från projektet (Subhas, Vinod & Uma, 
2010). Det kan vara komplicerat att ändra projektledarerollen eftersom många projektledare 
har stor erfarenhet av att leda projekt och djupt rotade rutiner i att arbete enligt traditionella 
metoder. Det krävs en förändring i ledarstilen, från ett kommando ledarskap till att fungera 
som samarbetande coach och koordinator. Att förändra projektledarens roll kräver ofta tid och 
utbildning eftersom denne ibland kan ha svårigheter att förstå sin nya roll och kunna bortse 
från sin tidigare auktoritära roll (Gandomani et al., 2013, a). Här påpekar litteraturen att det 
behövs anpassning av projektledarstilen i samband med övergång till hybridmetod. 
 
Scrum ger kompletterande metoder och regler vid användning av hybridmetod i 
projektledning. När systemet är komplext och storskaligt samt utveckling sker med flera team, 
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är det nödvändigt att ha rätt balans mellan kontroll och flexibilitet (Barlow et al., 2011). 
Maktbalansen förskjuts då från ledare till individer som kan innebära ett problem för 
projektledare eftersom det krävs större tillit till personer som är med i projektet (Barlow et al., 
2011). En traditionell projektledare ansvarar för leveranser, gruppens prestation och 
prioriteringar samt har kontakt med kunden (Kerzner, 2009).  

4.2.2 Scrummaster 
Litteraturen rekommenderar att scrummaster bara ska vara scrummaster och inte ha andra 
roller. Scrummaster ska helst vara en specifik, renodlad roll och ska inte vara en utvecklare så 
att det inte blir fokus på kodning. Scrummaster agerar också som en slags projektledare 
(Kerzner, 2009). Hen har ansvar för gruppen och leveranser enligt Gustavsson (2011). Dessa 
arbetsuppgifter har även projektledaren bekräftar Kerzner (2009) som gör att arbetsuppgifter-
na kolliderar med projektledare. 

4.2.3 Produktägare 
Produktägaren prioriterar mellan de olika uppgifterna och tänker på kunden/användarens be-
hov (Leffingwell, 2011). Hen säkerställer att teamet vet vad som ska arbetas med under nästa 
sprint. Samtliga önskningar från kunden/användaren hanteras av produktägaren (Schwaber & 
Sutherland, 2013). Gustavsson (2011) menar att det är produktägaren som ställer kraven ut-
ifrån kundens behov, vilket innebär kontakt med kunden. Dessa uppgifter är samma som pro-
jektledaren har, enligt Kerzner (2009). Detta kan leda till att arbetsuppgifterna kolliderar med 
projektledarens. 

4.2.4 Teamet 
Litteraturen nämner vissa aspekter som behöver beaktas när det gäller teamets arbetsuppgifter 
i ett stort och komplext IT-projekt. Enligt Maranzato et al., (2011) är det viktigt att förbättra 
kommunikationen mellan scrummasters, produktägare och alla i teamet (Maranzato et al., 
2011). I en organisation främjas en rotation när ett team har problem i en specifik roll som 
redan övervinns av ett annat team. Rotation kan ske inom undergrupper som jobbar med 
samma produkt, exempelvis vid tester. Det innebär t. ex att alla i teamet ska kunna skapa test-
fall och testa. Det är lärorikt och flexibelt för teammedlemmarna att byta arbetsuppgifter med 
varandra för att få nya erfarenheter. Agila projektgrupper i allmänhet, måste ta itu med kom-
plexa och ömsesidigt beroendeuppgifter och dela kunskap med varandra. Teammedlemmar 
kan återgå till sitt ursprungliga team när denna kunskap har spridits. (Drury-Gragon, 2014). 
 
Litteraturen definierar även vissa aspekter att beakta när det gäller teamdelning och storlek av 
teamet, samt samordning mellan olika team i stora projekt. Teamet delas upp i flera 
scrumteam vid behov. Stora projekt kräver större arbetsinsatser än ett team klarar av att 
hantera. Schwaber (2004) rekommenderar att projektet ska delas upp på flera scrumteam som 
arbetar parallellt i samma projekt. Insatserna från dessa team samordnas genom ett antal 
processer som sträcker sig från formell samordning till ad-hoc. När det finns flera scrumteam 
som arbetar i ett stort projekt samtidigt betyder det att projektet skalas. Grundtanken är att 
varje scrumteam i ett projekt inte är större än vad scrumteamen. Det krävs även en utarbetad 
plan för hur hanteringen av kommunikation ska gå till, hur möten skall ske mellan teamen, 
vilken struktur och vilka roller som ska finnas i projektet. När ett stort agilt projekt innefattar 
flera team, brukar dessa team ha egna sprintar som behöver koordineras. De olika teamens 
sprintar kan vara planerade tidsmässigt på olika sätt. Detta är inget som beskrivs i det agila 
tänket (Lyon & Evans, 2008). Det ses som en risk att ha produktbackloggen delad i mindre 
delar, då det är en riskfaktor att projektledaren inte har koll på helheten. Stober och Hansmann 
(2009) anser också att produktbacklogen kan behöva delas upp i mindre delar dock måste 
synkas ihop för att kunna styra det stora projektet för att nå det gemensamma målet. som 
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förespråkas, vilket innebär max nio personer. Hela projektet kan dock ha flera hundra 
inblandade (Stober & Hansmann (2009). Det kan krävas ett tvärfunktionellt team som ska 
tänka på det totala projektet. Det innebär att det behövs ett team som arbetar på övergripande 
nivå och inte på detaljnivå med de olika delarna som delprojekten arbetar med.  Innan ett stort 
projekt delas upp är det viktigt att det införs en lämplig infrastruktur i projektet. Det behöver 
utformas en mer detaljerad produktinformation och teknisk arkitektur så att arbetet kan 
fördelas mellan de olika teamen. 
 
Gustavsson (2011) menar dessutom att ett team ska vara fristående och ska kunna arbeta 
fortlöpande under projektet. Detta är också en viktig egenskap för ett team, då teamet placeras 
på olika sätt i en organisation. 

4.2.5 Övriga roller 

Chefproduktägare  
Enligt Stober och Hansmann (2009) kan rollen produktägare delas upp i stora projekt för att 
prioritera på olika nivåer. En chefproduktägare arbetar på högre nivå och jobbar nära företags-
ledningen, samt ett antal ordinarie produktägare som arbetar tillsammans med scrummastern 
och scrumteamet.  

Moderator 
En moderator kan vara en viktig roll för lyckade projekt vid tillämpligheten av hybridmeto-
den. Denna roll behövs för att få kvalitet i projektet som utvärderas mot större organisatoriska 
mål i stora IT-projekt och stora organisationer (Ahern et al., 2014 & Martinsuo, 2013). 

Release manager 
Release manager” sköter integrationen. Det är bra att det är en specifik person som sköter 
detta eftersom det kan vara besvärligt att ändra fokus från det egna teamet till hela projektet 
(Moore & Spens, 2008).  
 

Sammanfattning av roller med egenskaper 

Tabell 4 nedan är en sammanfattning av vilka roller med egenskaper som behövs för att göra 
rollernas arbetsuppgifter tydligare då det inte är självklart hur rollerna ska agera vid integra-
tion av agila- och traditionella metoder. Vilka egenskaper som krävs för projektledare, 
scrummaster, produktägare och teamet samt identifiering av övriga roller kommer att bli ett 
underlag för projektstyrningsmodellen för att genomföra IT-projekt. 
 
Projektledare Scrummaster Produktägare Teamet Övriga 

roller 
• Från ledare till 

coach och 
koordinator 

• Utbildning behövs 
• Ansvarar för 

teamet 
• Leveranser i tid 
• Tar beslut om 

projektet ska 
bedrivas agilt eller 
inte 

• Har kundkontakt 
• Ansvarar för 

• Renodlat roll 
(inte ha dubbla 
roller) 

• En slags ledare 
• Ansvarar för 

gruppen  
• Leveranser 

 

• Har kundkontakt 
• Ansvarar för 

prioriteringar  
• Leveranser i tid 

• Ett fristående team (7+-2 
personer) 

• Delning av team till flera 
team vid större antal 
kompetenser 

• Ospecificerade roller 
• Teamet sitter helst på 

samma plats 
• Alla kompetenser som 

behövs tillhör teamet 
• Erfarna kompetenser som 

kan den agila metod 
• Rotation mellan teamen 

• release 
manager 

• chefsprodukt
ägare 

• moderator 
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prioriteringar 
 

• Ett team som jobbar på 
övergripande nivå 

• En webbaserad tavla 
• Samordning mellan olika 

team 
• Synkning av backlogg 

Tabell 4: Sammanfattning av roller med egenskaper som behövs.  

4.3 Möten med egenskaper 

4.3.1 Projektgruppsmöten 
Kerzner (2009) menar att projektgruppsmöten hålls varje vecka, varannan månad eller varje 
månad, där projektledaren informerar arbetsgruppen om projektets status. Dessa möten är 
flexibla, vilket betyder att de hålls om de gynnar laget eller arbetsgruppen. Projektgruppsmö-
ten är nödvändiga för att klarlägga och dokumentera delarna av ett projekt samt registrera 
utvecklingen av projektet. Det verkar finnas olika uppfattningar om vilka som ska delta på 
projektgruppsmöten i och med att även scrummöten hålls agilt, med många deltagare som har 
olika roller. Kerzner nämner dock inte vilka personer som ska delta i dessa möten i samband 
med hybridmetod. 

4.3.2 Dagliga möten 
Schwaber (2004) bekräftar att dagliga möten är avsatta för att teamet ska vara en blandning av 
arkitekter, programmerare, analytiker, experter, testare, designers, etc. Inom organisationer 
verkar det finnas olika uppfattningar om vem som ska delta i dagliga möten då även projekt-
gruppsmöten hålls traditionellt. Men Schwaber (2004) nämner inte detta som ett problem. 

4.3.3    Övriga möten 

”.3.3.1rint3.1emom3.1 
Man kan införa “End of Sprint” demo, där alla team samlas och demonstrerar vad de har 
åstadkommit den senaste sprinten. Detta skapar gemenskap och projektmedlemmarna kom-
mer att känna sig delaktiga i projektet (Lyon & Evans, 2008). I ett hybridprojekt kan demo-
möten användas för att få återblick i verksamheten (Barlow et al., 2011). 

Scrum of scrum 
För att kunna hantera dagliga möten i stora projekt med många team införs scrum of scrums 
(Stober & Hansmann, 2009). Scrum of scrums är ett dagligt extramöte där en representant 
från varje team deltar. Även Srinivasan och Lundqvist (2009) bekräftar att scrum of scrum är 
ett bra alternativ för projektmedlemmar, framför allt för produktägare.  
 
Om projektet rör sig över stora avstånd mellan olika orter, föreslår Paasivaara och Lassenius, 
(2014) att representanterna svarar på frågor i ett e-mail innan mötet ska starta för att hålla 
mötestiden. Mishra och Mishra (2011) menar att scrum of scrums är bra för att öka kommuni-
kationen mellan teamen. Om teamen har haft problem med sina arbetsområden kan de disku-
tera med andra team. Alla hjälps åt att få ett svar på problemet. Möjligheten att få ny kunskap 
och kompetensen inom det egna teamet ökar. I ett stort projekt finns det flera team som arbe-
tar på de olika delarna av programvaran. Det är nödvändigt att ha några verktyg för att kom-
municera med alla team så att man kan kommunicera med alla även på distans (Mishra & 
Mishra, 2011). Detta möte kan vara lösning till problemet om man har beroenden mellan olika 
team och informationen behöver synkas mellan dessa. 

Megaplaneringsmöte 
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I stora projekt kan man förbinda dagliga möten med alla tillhörande team från samma produkt 
med ett övergripande så kallat ”megaplaneringsmöte” varannan vecka. Man ska även vara 
medveten om olika utvecklingar och ställa frågor om beroenden från olika team. Detta möte 
behövs också för att förhindra tyst kunskap (Santos et al., 2015). Detta möte kan också 
underlätta samordningen mellan olika team. 

Samverkansmöten 
Regelbundna möten mellan scrummaster, projektledare, produktägare och affärsexperter 
hjälper tvärteamet i kommunikationen. De informerar varandra om utvecklingsarbetet som 
sker mellan olika team. Det tas också upp olösta frågor som kan vara nödvändiga för andra 
scrummaster, projektledare och produktägare att ta del av för att anpassa de egna planerna. 
Skalning av agila metoder för ett storskaligt projekt kräver att scrummaster, projektledare och 
produktägare regelbundet delar framsteg och frågor från sina team med varandra. Medverkan 
av vissa potentiella kunder är viktigt för projektets framgång. (Mishra & Mishra, 2011).  
 
Ett samverkansmöte mellan produktägarna och scrummasters kan hållas varje vecka med alla 
team som är intresserade av området, för att tala om funktioner som har inverkan på de andra 
teamen eller om ämnen som är relevanta för alla. En eller två gånger i månaden hålls även ett 
samverkansmöte för kunskapsdelning. Några presentationer om utbildning eller konferenser 
hålls för de personer som närvarar. Även relevanta funktioner eller bästa praxis som man anser 
är viktigt för alla presenteras. På detta möte delas också erfarenheter från några team till 
andra. (Maranzato et al., 2011).  

Sammanfattning av möten med egenskaper 
Tabell 5 nedan är en sammanfattning av vilka projektmöten och dagliga scrummöten som 
behöver förtydligas då det inte är självklart vilka roller som ska delta i vissa möten vid 
integration av agila- och traditionella metoder. Tabellen visar också vilka övriga möten som 
behövs för en projektstyrningsmodell. 
 
Projektgrupp
smöten  

Dagliga 
scrummöten  

Övriga möten  

• Är 
informations
möten 

• Klarlägger 
delar av 
projektet 

 

• Alla som behövs 
deltar. T.ex. 
arkitekter, 
programmerare, 
analytiker, 
experter, testare, 
designers, etc 

• Kickoffmöte 
• Scrummöten (sprintplaneringsmöten, demomöten, 

refinmentmöten, retrospektiva möten) 
• Traditionella (styrgruppsmöten, Kundmöten på högre nivå) 
• Samverkansmöten med projektledare scrummaster, 

produktägare och affärsexperter 
• Megaplaneringsmöten 
• Scrum of scrum möten 
• “End of Sprint” (demomöte) 

Tabell 5: Sammanfattning av möten med egenskaper som behövs. 

4.4 Styrkor och svagheter i agile - och traditionella metoder 

4.4.1 Styrkor i den agila metoden 
En stor mängd litteratur belyser styrkor i agila metoder enligt nedan. Det innebär att en agil 
metod höjer kvalitén på projektet och skapar effektivitet genom flexibiliteten och genom att 
kunden/användaren är delaktig i det arbetet som utförs. Špundak (2014) menar att genom att 
använda ett agilt arbetssätt låser sig inte projektledaren vid ett visst mål som kan vara 
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felaktigt, vilket minskar risken för dålig projektkvalitet. Gustavsson (2013) bekräftar att agilt 
utvecklingsarbete är mer flexibelt, kreativt, samt ökar organisationens lönsamhet. Den agila 
metoden välkomnar förändringar från kunden. Med ett agilt arbetssätt är det möjligt att 
hantera nya önskemål från kunder under projektets livscykel, tillägger Špundak (2014). Agila 
metoder har visat sig förbättra kundnöjdhet (Mishra & Mishra, 2011). Tack vare 
anpassningsförmåga kan kundernas begärda ändringar i planer eller krav inkluderas i nästa 
iteration av utvecklingen av produkten (Barlow et al., 2011, Keith, 2010, Nishijima & Dos 
Santos, 2013). Genom att leverera delresultat till kunden och genom att kunden är delaktig, 
kan projektets fortsatta utformning påverkas, samt fel stoppas i ett tidigt skede, enligt 
Gustavsson (2011) och Keith (2010). 
 
Det anges flera styrkor som underlättar utvecklingsarbetet för teamet. Barlow et al., (2011) 
och Špundak (2014) menar att ett agilt arbetssätt ökar kommunikationen och samarbetet i ett 
team. Agila metoder lägger stor vikt vid att ha en tydlig bild över vad som ska göras, vilka 
mål som finns samt vilken nytta som systemutvecklingen ska bidra till, innan den påbörjas 
(Gustavsson 2013; Špundak, 2014). Projektet får tidig feedback tack vare täta leveranser, 
omarbetningar minskar, testkompetenser används mer effektivt och bättre rörlighet inom 
teamet skapas genom att arbeta med olika arbetsuppgifter (Mishra & Mishra, 2011). 
Produktbackloggen minimerar dubbelarbete och förenklar projektets utveckling (Gustavsson, 
2011). Agila möten eliminerar andra möten och förbättrar teamets kunskapsnivå om projektet 
(Schwaber & Sutherland, 2013). Gustavsson (2011) menar att en stor fördel med att bedriva 
ett agilt projekt är att arbetsprocesserna blir självgående och att eventuella svårigheter fångas 
upp genom dagliga scrummöten.   
 
Något som också som en styrka i agile metoder är minimumnivå av dokumentation. Agila 
metoder använder en minimumnivå av dokumentation för att underlätta flexibilitet och 
lyhördhet för ändrade förhållanden (Lindvall et al., 2002). 

4.4.2 Svagheter i den agila metoden 
Många brister har hittats i den agila metoden i samband med användning av den i IT-projekt. 
Den vetenskapliga litteraturen påpekar att metoden brister när det gäller planering, struktur, 
styrning, analys, arkitektur, design och dokumentation. Rehman et al., (2010) menar att agila 
metoder inte är tillräcklig för att åtgärda de brister som finns i den traditionella metoden. Det 
blir svårt att skapa och uppdatera en projektplan om nya önskemål dyker upp hela tiden. Agila 
metoder kan inte implementeras direkt i stora, komplexa projekt på grund av bristen på design 
(Špundak, 2014). Arkitektur blir ännu viktigare för komplexa storskaliga tillämpningar, 
eftersom utvecklarna och analytiker missar beroenden. (Mishra & Mishra, 2011). Agila 
projekt utan struktur kan orsaka kaos, särskilt i stora komplexa distribuerade projekt där 
planering, styrning och samordning är avgörande (Batra et al., 2010). Enligt Serradeor och 
Pinto (2015), påpekar flera kritiker specifikt ett bristande fokus på planering, med för mycket 
fokus på kodning. Agila metoder beskriver oftast inte förarbete eller förstudie och de täcker 
därför inte hela systemutvecklingsprocessen, anser Gustavsson (2007). För lite dokumentation 
är särskilt skadligt för stora eller komplexa projekt. Enligt Barlow et al., (2011) kräver 
mjukvaruprodukter regelbundet underhåll och dokumentation underlättar underhåll. Det finns 
ingen tydlig slutprodukt som gradvis växer fram och kan användas för feedback, samt som 
referens för att mäta utvecklingen (Jansson & Ljung 2013).  
 
Litteraturen påpekar även brister gällande ekonomihanteringen. Den agila metoden nämner 
inte hur ekonomin i projektet ska hanteras (Serrador & Pinto, 2015). Enligt Gustavsson (2011) 
är ovissheten rörande projektkostnader en av de svagheterna som upplevs i agila projekt. I 
agila projekt är det svårt att från början uppskatta vad slutkostnaden kommer att bli då 
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sprintarna kan se olika ut. Erfarenheterna från IT-projekt generellt, har inte varit 
uppmuntrande. De blir dyrare, försenade, kvalitetsmässigt sämre och går inte att införa i agila 
metoder så som man hade hoppats på (Standish, 2013). 
 
Litteraturen beskriver dessutom några svagheter kring vissa roller. Gustavsson (2011) påpekar 
att rollen scrummaster i många fall är en av utvecklarna i teamet. Denne är ofta intresserad av 
att få prova på ledarskap men saknar ledningsansvar. Enligt Schwaber (2004) uppstår också 
problem vid särskiljandet av de olika rollernas ansvar eftersom det inte finns någon utpekad 
roll som projektledare inom den agila metoden. Vanligtvis misstolkas antingen scrummasterns 
eller produktägarens roll som projektledare. Men Larsson och Larsson (2005) bekräftar att det 
är projektledarens ansvar att leda och styra projektet.  
 
Vetenskapliga studier identifierar vissa brister när det gäller teamets arbete, kompetens och 
personberoenden, som är viktiga att beakta i ett agilt sammanhang. Dessa brister gör att 
teamet inte kan jobba effektivt med sina arbetsuppgifter. Cao et al., (2009) menar att det 
saknas en formell metod för utveckling av mjukvara. Istället förlitar man sig på utvecklarnas 
kunskap och kompetens i projektet. Ju större grupp med intressenter och iblandade, desto mer 
ineffektivt blir arbetet. Risken för att skapa personberoenden ökar med ett agilt arbetssätt. 
Kommunikation och samarbete mellan individer blir svårare vid införandet av agila metoder 
(Gandomani et al., 2013, b). Om en ändring krävs och godkänns sent i projektet, kommer man 
att behöva be teamet att arbeta hårdare och mer än en 40-timmarsvecka. Om teamet fortsätter 
att arbeta i samma takt, kommer projektet att försenas, och detta är inte acceptabelt för 
kunden. Så "välkomna nya krav, även sent i utvecklingen " är lättare sagt än gjort. Om agilt 
arbetssätt kräver spetskompetens, måste organisationen bestämma vad man ska göra med sina 
vanliga och nya anställda (Batra, 2009). Gustavsson (2011) beskriver också att om teamet 
består av mer än tio personer kan det vara svårt att få en bra balans och finna en bra 
gruppdynamik., Detta kan leda till större problem under projektets gång. Gustavsson påpekar 
att om teamet är 7+2 personer kan svårigheter uppstå som exempelvis dubbel tvärkompetens i 
gruppen. Detta är något som agila projektledningsmetoder inte eftersträvar. Enligt Schwaber 
och Sutherland (2013) ska alla i teamet kunna hjälpa varandra. Men det förutsätter att det 
finns tillräckligt med kompetens i teamet för att utföra arbetet eftersom att agilt arbetssätt kan 
skapa personberoende. Det finns inget tydligt projektteam i den agila metoden där man kan 
känna samhörighet och gemensamt ansvar för arbetet. Arbetet är lågintensivt och deltagarna 
tillhör andra team parallellt. Vissa personer i teamet kan känna större samhörighet med något 
annat team (Jansson & Ljung 2013). Detta kan leda till att arbetet inte fortskrider som det ska. 

4.4.3 Styrkor i den traditionella metoden 
Den vetenskapliga litteraturen påpekar fördelarna med att använda de traditionella metoderna 
i ett IT-projekt. Traditionella metoder är strukturerade, planenliga, kontrollerade och passar 
bra i stora organisationer. Utvecklingsteamet sparar tid genom att modellen är relativt 
överskådlig och lätt att förstå. Vem som helst kan implementera systemet om 
kravspecifikationen för designen är tillräckligt bra. Dokumentation finns tillgängligt om ett 
projekt ska återupptas i framtiden (Sommerville, 2010). Traditionella metoder passar bra när 
organisationer är inriktade på planen, har utvecklare som har tillräcklig kompetens eller att 
organisationen har tillgång till extern kunskap.  Traditionella metoder passar även bra när det 
krävs hög säkerhet i organisationen och det krävs design för förutsägbara krav (Stoica et al., 
2014). Dessa påpekanden indikerar att traditionella metoder i stort sätt passar i stora 
organisationer.  
 
Traditionella metoder verkar vara fördelaktiga i stora organisationer. Enligt, Chen och Chern 
(2012), Khan och Spang (2011) och Pinkowska (2011) använder de traditionella metoder i 
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stora organisationer vid behov av planering, kontroll och har krav på framförhållning när det 
gäller tid och kostnader i stora IT-projek. Kloppenborg et al., (2009) konstaterar att 
framgångsfaktorer för lyckade projekt är tid, kostnad och kvalité. Prabhakar (2008) bekräftar 
att tidsplan, budget och kvalité är viktiga komponenter för lyckade projekt. Traditionella 
metoder passar även bra när specificerade krav finns och när kundens/användarens möjlighet 
att påverka minskar (Stoica et al., 2014). Här påpekas det att kundens möjlighet att påverka 
projektets resultat kan minska vilket leder till en svaghet enligt den agile metoden. 

4.4.4 Svagheter i den traditionella metoden 
Studierna påpekar att det finns nackdelar med att använda de traditionella metoderna. Det 
finns brister när det gäller projektets mål, planer och omfattning, som kan leda till att 
projekten blir svåra att överblicka och som gör att de blir dyra. McLeod och Macdonell (2011) 
påpekar att anledningen till att ett IT-projekt misslyckas kan bero på att projektomfattningen 
ändras under projektets gång. McLeod och Macdonell påvisar även att projektets utgång kan 
påverkas negativt om målen är oklara. Planen görs i början av projektet när kunskapen är som 
minst. Hur komplex projektet kan vara är ofta omöjligt att överblicka innan projektet drar 
igång. De som genomför projektet följer den ursprungliga överenskomna planen i stället för 
att skapa användbara resultat. Detta betyder att tidsplanen bör skötas iterativt. Projekten kan 
gå över budget och/eller levereras mindre delar än begärda funktioner (Hughes & Cotterell, 
2009). Även Drury-Gragon (2014) påpekar att det finns brister med avseende på formulering 
av projektets mål, projektplaner samt budget. 
 
Den vetenskapliga litteraturen påpekar svagheterna när det gäller dokumentation. En 
fullkomlig förståelse av kraven i det första stadiet är svårt att förutse eftersom de flesta kunder 
inte vet vad de vill ha från början. Kraven blir komplicerade eftersom att det inte är möjligt att 
gå tillbaka till föregående fas. För många onödiga och tunga dokument skapas och underhålls 
(Ambler & Lines 2012; Avison & Fitzgerald, 2006; Sommerville, 2010). Detta innebär att 
Kraven initialt bör skapas traditionellt på en övergripande nivå som sedan får uppdateras 
iterativt. 

Urval av styrkor för projektstyrningsmodellen 
De valda styrkorna enligt tabell 3 nedan kommer att integreras med de aktiviteter som har 
identifierats som skapar möjlighet att ta fram en detaljerad projektstyrningsmodell. 
 

Urval av styrkor från de agila– och traditionella metoderna 

Agila  Traditionella  
• Fokus på kund/användare 
• Bra kommunikation och samarbete i team 
• Tydligt mål, för vad som ska göras 
• Flexibelt 
• Små uppdrag ger bättre översikt, bättre att uppskatta tid 
• Effektiv användning av utvecklingskompetenser  
• Nya krav välkomnas 
• Feedback genom täta leveranser 
• Teamkänsla 
• Svårigheter fångas upp dag för dag för att förhindra fel i tid 
• Lärdomar tas tillvara på direkten 
• Väldefinierade projektaktiviteter 
• Lättare överlämning 
• Par-programmering 

• Planerad arkitektur 
• Bättre dokumentation 
• Minskning av personberoende 
• Tydlig slutprodukt 
• Bättre 

konfigurationshantering 
• Struktur 
• Planenligt, följer deadline 
• Kontrollerat 
• Koll på ekonomi 

Tabell 3: Urval av styrkor från de agila – och traditionella metoderna.  
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5 Myndighetens rekommendationer för projektstyrningsmodell 
Myndigheten arbetar för att uppnå bra tillgänglighet och hög kvalitet. Myndigheten tar fram 
regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Organisationen jobbar bland annat med 
avgifter och tillstånd. Den finns på 14 orter i landet och har cirka 1 870 medarbetare. 
Affärsidén är att utveckla ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och 
hälsa. Helhetssyn och effektivitet samt hög servicenivå när det gäller kontakt med omvärlden, 
är också några aspekter som organisationen strävar efter (Myndigheten, 2015). Myndigheten 
jobbar enligt de traditionella - och agila metoderna i IT-projekt. Organisationen har rollerna 
scrummaster, produktägare och projektledare, samt övriga roller som nämns under övriga 
roller ovan. Dessa roller är även med på agila och traditionella möten. Organisationen har 
också flera team som tillhör olika förvaltningsobjekt. 
 
Respondenterna rekommenderar några anpassningar i projektstyrningsmodellen med olika 
aktiviteter enligt nedan, samt beskriver styrkor och svagheter med agila och traditionella 
metoder som kommer att fungera som underlag för min tragila projektstyrningsmodell. Jag 
kommer välja de aktiviteterna som passar bäst i samband med min projektstyrningsmodell 
och ge förslag på om aktiviteterna ska hanteras agilt eller traditionellt. Mina val kommer att 
göras efter att jag jämfört de teoretiska rekommendationerna med den empiriska, så att jag 
kan bilda en egen uppfattning om vad som bäst passar för projektstyrningsmodellen. 
Respondenterna ger även rekommendationer på roller som behövs och egenskaper för dessa 
roller. På samma sätt ger de rekommendationer på möten som behövs med dess egenskaper. 
Även här kommer jag göra ett eget val efter att jag jämfört teoretiska rekommendationer med 
empiriska. 

5.1 Aktiviteter som bör ske agilt eller traditionellt 
Det finns en projektstyrningsmodell hos myndigheten som hjälper projektledarna att hantera 
projekten steg för steg i olika faser. Respondenterna rekommenderar vissa anpassningar för 
projektstyrningsmodellen. Projektledare nr 3 menar att vid införandet av en metod krävs det 
lite mer analys och förankring i början. Organisationen bör skapa struktur och förståelse för 
hur man ska jobba. Projektledare nr 2 tillägger att det är viktigt att förtydliga vissa arbetsupp-
gifter som kolliderar med varandra. Den vetenskapliga litteraturen påpekar inte att arbetsupp-
gifterna måste vara väldefinierade men det gör projektledare nr 2. Förtydligande av arbets-
uppgifter är viktigt med tanke på att det finns vissa arbetsuppgifter som kolliderar med var-
andra. Myndigheten bör arbeta med uppföljningar för att få fram avvikelser och hitta effekti-
viseringar, menar produktägaren nr 3. Litteraturen i denna rapport nämner inte något om upp-
följningar som kan vara viktiga att ta med för utformandet av projektstyrningsmodellen.  
 
Det behövs även andra typer av milstolpar i och med att prioriteringar görs enligt den agila 
metoden, anser projektledare nr 3. Milstolpar ska ha ett iterativt tänk tillägger han. Den veten-
skapliga litteraturen påpekar också att det krävs anpassningar när det gäller milstolpar. Här 
behövs det en anpassning så att milstolparna hanteras agilt och inte traditionellt. Responden-
terna nämner inga anpassningar när det gäller ekonomi eller risker och hur de ska hanteras i 
projektstyrningsmodellen. Den vetenskapliga litteraturen har rekommendationer kring eko-
nomi och risker som kommer att användas för projektstyrningsmodellen.  
 
Kontakt med verksamheten är viktigt vid relationer, påpekar scrummaster nr 2. Även om det 
finns tydliga beställningar mot agila teamet är det viktigt att kommunikationen mellan berörda 
funkar, tycker scrummaster nr 2. Kommunikation med verksamheten och kundrelationer är 
viktiga aspekter, som även litteraturen påpekar, som jag också kommer att ta med till projekt-
styrningsmodellen.  
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Respondenterna ger förslag på aktiviteter som bör genomföras agilt samband med genomfö-
randet av ett IT-projekt när det gäller driften. Scrummmaster nr 2 menar att driftsättningarna 
ska anpassas så att det sker iterativt i enlighet med sprintarna. Det finns nämligen risker med 
att driftsätta många funktioner på en gång. Som testare kan man tappa kontrollen över det som 
ska testas. Den som driftsätter kan glömma att implementera vissa funktioner (Scrummaster 
nr 2). Den agila metoden rekommenderar iterativa leveranser men det verkar inte gå ihop med 
myndighetens driftsättningstider. Litteraturen nämner inte något om driftsättningar men detta 
är ett viktigt område som bör finnas med i projektstyrningsmodellen.  
 
Projektledare nr 2 tycker att tiden och kvalitén ska styra, i och med att myndigheten har 
många projekt som är lagstyrda. Man kan inte förskjuta tiden när man har ett fast datum att 
hålla sig till (projektledare nr 2). Detta tänk passar inte ihop med ett agilt arbetssättet då man 
kan förskjuta leveranserna till nästa iteration. Litteraturen rekommenderar att tidsplanen ska-
pas traditionellt för att sedan kontrolleras iterativt, vilket kan passa bra för min projektstyr-
ningsmodell. 
 
Respondenterna berättar vad som bör ske agilt och vad som bör ske traditionellt när det gälller 
utvecklingsarbetet i genomförandefasen. Här bör i princip allt ske agilt, påpekar responden-
terna. Hela implementeringen kan ske på ett agilt sätt, menar scrummaster nr 1. Även samar-
betet kan ske agilt, tillägger produktägare nr 3. Analysen görs tidigare traditionellt, berättar 
produktägare nr 1 och 2. Även analys för hur det ska testas, vilket testfall som ska tas fram 
och beroenden, kan tas fram traditionellt. Planering på övergripande nivå måste finnas kvar 
som traditionellt, anser projektledare nr 1. Prototypen kan tas fram traditionellt för att gå vida-
re i projekt, tycker scrummaster nr 1. Det tycks däremot olika hur arkitekturarbetet ska skötas. 
Arkitekturarbetet bör ske traditionellt initialt, menar scrummaster nr 2. Medan projektledare 
nr 2 tycker att arkitekturarbetet kan ske agilt. Insamling av krav och prioritering kan också ske 
agilt, tillägger projektledare nr 3. Testerna ska hanteras iterativt men krav och design kan ska-
pas både iterativt och traditionellt, menar scrummaster nr 1. Krav och design bör ligga ett steg 
före för att utvecklarna ska kunna börja utveckla menar scrummaster nr 2, och kan därför skö-
tas traditionellt. Det som berättas här stämmer i stort sätt med litteraturen. Forskningen be-
skriver samma områden som påpekas av respondenterna, men det råder delade meningar kring 
hur design, arkitektur och krav ska skötas. Enligt litteraturen sköts designen agilt medan arki-
tekturen och de fördefinierade kraven sköts traditionellt. Dessa aktiviteter kommer för det 
mesta hamna under genomförandefasen för min projektstyrningsmodell, vilket innebär att det 
kommer ske agilt. Men krav och design kommer initialt att skötas traditionellt. Jag kommer 
föreslå att arkitekturarbetet sköts på traditionellt sätt då den måste vara klar först i ett projekt. 

Sammanfattning av aktiviteter 
Tabell 6 nedan sammanfattar de aktiviteter på projektstyrningsmodellen som enligt myndig-
hetens rekommendationer bör ske agilt eller traditionellt i ett IT-projekt. 

För tragil projektstyrningsmodell 
Sker agilt Sker traditionellt 
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• Prioriteringar 
• Leveranskontrollera 
• Kundtänk, engagemang 
• Iterativa driftsättningar 
• Utveckling/kodning 
• Flexibla milstolpar 
• Arkitektur 
• Insamling av krav 
• Test 

• Kvalité 
• Tid 
• Projektmål 
• Prototyp initialt 
• Design initialt 
• Krav initialt 
• Analys  
• Uppföljningar 

Tabell 6: Aktiviteter som bör ske agilt eller traditionellt för detaljerad projektstyrningsmodell 

5.2 Roller med egenskaper 
Tre scrummaster, tre produktägare och tre projektledare berättade kort om sina 
arbetsuppgifter. Inget av det som berättades avvek från det som beskrivs i litteraturen. Alla 
respondenter anser att roller som scrummaster, produktägare och projektledare behövs i en 
stor organisation som bedriver stora eller komplexa projekt. Den vetenskapliga litteraturen 
påpekar inte motsatsen heller. Det krävs samarbete och bra kommunikation mellan dessa 
roller, tycker alla respondenter. Hur samarbetet mellan dessa roller ska gå till beskrivs inte i 
litteraturen. Respondenterna föreslår olika roller för att jobba i stora och komplexa IT-projekt. 
Renodlade och tydliga roller behövs, påpekar projektledare nr 2. Översyn av roller behövs 
allmänt, tillägger scrummaster nr 1. Hur man ser på sin egen roll och vilket mandat man har är 
viktigt att förtydliga, tycker projektledare nr 1 och 3. Förtydligande av roller beskrivs inte i 
litteraturen men är viktiga i hybridsammanhang. Jag kommer därför att följa respondenternas 
rekommendationer.  

5.2.1 Projektledare 
I stora eller komplexa projekt kan produktägaren eller scrummastern inte ersätta den 
traditionella projektledaren. Det är alla respondenter ense om. Men i mindre projekt med 
begränsade uppgifter som levereras av ett team, skulle det kunna vara möjligt, menar alla 
respondenter. Den vetenskapliga litteraturen motsäger inte detta påstående, vilket jag även 
kommer att rekommendera eftersom varje roll behövs och uppfyller en egen funktion. 

 
Det finns olika tolkningar av projektledarrollen. Vissa tycker att projektledaren ska agera som 
coach medan andra tycker att projektledaren ska agera som ledare. Projektledare ska agera 
som en coachande beställare, samt agera på en mer övergripande nivå, menar projektledare nr 
3. Hen ska ha den affärsmässiga relationen. Projektledare bör agera mer som koordinator och 
beställare. Projektledare ska fungera som ledare och produktansvarig, menar projektledare nr 
2. Den vetenskapliga litteraturen rekommenderar mer coachande projektledare för 
projektstyrningsmodellen.  

 
För att få till en helleverans i ett stort projekt är det är viktigt att kunna leverera olika behov 
samtidigt och synka ihop olika team. Synkningen genom t.ex. megaplaneringsmöten och 
scrum of scum möten behövs även enligt litteraturen. Dessa möten kommer därför behövas 
för projektstyrningsmodellen.  

5.2.2 Scrummaster 
Både scrummaster och projektledare har samma arbetsuppgifter, att säkerställa leveranserna, 
enligt scrummaster nr 3. Både scrummaster och projektledare har ansvar för bemanning, 
kallar till möten, förbereder och röjer hinder (scrummaster nr 1). Respondenterna tycker inte 
att man ska ha dubbla roller. Att t. ex vara scrummaster samtidigt som man är produktägare 
funkar inte. Scrummaster är ofta även utvecklare, förvaltningsledare och i vissa fall 
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produktägare, tillägger scrummastern nr 2. Scrummaster ska samarbeta med projektledare och 
produktägare och följa det agila arbetssättet, menar han. Att arbetsuppgifterna kolliderar med 
varandra påpekas inte av litteraturen överhuvudtaget. Därför kommer jag att förtydliga 
arbetsuppgifterna med egenskaper som rekommenderas av respondenterna. 

5.2.3 Produktägare 
Mellan produktägare och projektledare kan det ibland uppstå konflikter om vad som ska 
prioriteras, menar projektledare nr 3. Det kan uppstå diskussioner om mellan vilka parter 
prioriteringarna ska ske och vad som ska prioriteras, tillägger projektledaren nr 2. När det 
handlar om projektets behov så är det projektledaren som prioriterar, enligt överenskommelse 
med produktägaren, menar produktägare nr 2. Projektledaren behöver dock argumentera för 
varför just den uppgiften är viktig. Produktägaren har dock sista ordet, tillägger scrummaster 
nr 1 och 2. Både produktägare och projektledare gör prioriteringar, beställningar, planeringar 
och har kontakt med kunden rörande leveranser, enligt projektledare nr 1. Kommunikation 
mellan produktägare och projektledare behövs för att få en helhetsbild över prioriteringar 
(Projektledare nr 1). Alla projektledare tycker att produktägaren ska ha ansvar för 
prioriteringar och backloggen, men att projektledaren hjälper hen med det arbetet. 
Projektledare nr 2 påpekar att både produktägare och projektledare gör resursplaneringen. 
Den vetenskapliga litteraturen ger ingen information om hur arbetsuppgifterna ska hanteras 
mellan produktägare, scrummaster och projektledare. Kerzner (2009) påpekar däremot att 
arbetsuppgifter kolliderar mellan projektledare och produktägare. Tydligt mandat om vad en 
produktägare ska kunna besluta om, vad gäller en bestämd produkt eller ett bestämt ärende, 
krävs menar projektledare nr 3. Allt detta tyder på att rollen inte är tydligt beskriven och att 
det behövs förtydliganden som inte återfinns i litteraturen. Jag kommer därför att 
rekommendera anpassning av rollen enligt respondenternas rekommendationer. 

5.2.4 Teamet 
Här berättar respondenterna hur teamet ska agera. Teamen måste vara duktiga som leverantö-
rer, anser projektledare nr 2. Flexibilitet i teamet behövs. Det bör självständigt kunna leverera 
samt jobba med långsiktig kompetensutveckling. Teamet måste vara kapabelt att kunna ta 
uppgifter som utförare (projektledare nr 2). Man ska kunna byta mellan kompetenserna, 
tillägger scrummaster nr 2. Man kan också göra som så att i stället för att projektledare ska 
behöva äska kompetenser, bör teamen säkerställa att de har kompetenser, menar projektledare 
nr 2. Samma kompetenser bör finnas i ett team hela vägen till projektet avslutas, tillägger pro-
duktägare nr 1. Flexibilitet behövs inom teamet för att öka kunskapen påpekas också litteratu-
ren. Detta kommer jag att välja som egenskap för teamet eftersom det ökar kunskapsnivån i 
teamet. 
 
Var teamet ska tillhöra organisatorisk för effektivt hantering av kompetenser finns det olika 
åsikter om. Det är en fördel om kompetenserna tillhör stora projektet för då blir det lättare att 
behålla dem och teamet får väldefinierade uppgifter, tycker alla projektledare. Störningarna 
utifrån minskar. Detta leder till effektivare leveranser och skapar mindre stress. Idag är det 
inte klart vem som är ansvarig för projektets leveranser (projektledarna). Teamen bör tillhöra 
projektet så länge projektet pågår annars blir man själv som beställare av uppdrag och kompe-
tenser, tycker projektledarna och scrummaster nr 2. Det blir lättare att leda och koordinera 
projektet om man har eget team i projekt och även informationsspridningen och prioriteringar 
blir lättare, bekräftar projektledare nr 1. Man har ingen kontroll som projektledare om teamen 
tillhör förvaltningen (projektledare nr 1). Men två av scrummastrarna (scrummaster nr 1 och 
2) tycker att teamen bör tillhöra förvaltningen och att projektledaren ska beställa kompetenser 
därifrån. Medan scrummaster nr 3 inte tycker att det funkar så bra att gå till förvaltningsleda-
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ren för att be om kompetenser. För projektledare nr 3 spelar det ingen roll vem teamen tillhör 
organisatoriskt, däremot är det viktigt att kompetenserna bör vara specialister (projektledaren 
nr 3). Produktägare nr 3 tycker att teamet bör tillhöra linjen och allt bör styras per område. I 
den vetenskapliga litteraturen förespråkas att teamet ska vara fristående vilket jag också 
kommer att välja så att teamet är oberoende av någon och kan utföra sitt jobb under linjen. Att 
teamet bör vara specialister kan också vara en svaghet i och med det kan skapa personberoen-
den. 

5.2.5 Övriga roller  
Det finns även andra roller som myndigheten är i behov av för att de stora eller komplexa IT-
projekten ska kunna bedrivas smidigt.  

• Projektledare nr 2 anser att det behövs en person (kompetensförsörjare) som kan driva 
fram bemanningsfrågor för att få tillgängliga kompetenser. Denna roll ska kunna sitta 
tillsammans med produktägare och prioritera. Leverantörsstyrning behövs genom avtal 
när det gäller konsulter (projektledare nr 2).  

• Det ska vara produktägare eller produktchef på övergripande nivå som ansvarar för 
backloggen och prioriteringar, tycker två av projektledarna (projektledare nr 1 och 2). 
Gemensamma beställningsvägar ska finnas för bättre kontakt mellan produktägare och 
andra parter, anser också scrummaster nr 1. Det skapas bättre prognoser och kontroller 
om man gör prioriteringar och leveranser på övergripande nivå.  

• Uppdragsledare som bara jobbar mot ett visst område kan behövas för att registrera 
uppgifterna på högre nivå, tycker scrummaster nr 1. Uppdragsledaren behövs för att 
strukturera, fånga behovet och planera testerna på övergripande nivå, där det ingår 
flera projekt. Hen blir länken mellan det agila teamet och det aktuella området.  

• Det finns ett produktägareteam på myndigheten som har möte med uppdragsledare och 
lyssnar på deras rekommendationer (scrummaster nr 1).  

• Det finns även kravledare för att ha koll på krav och leveranser av krav från 
kravanalytiker i stora projekt, berättar projektledare nr 3.  

• Koordinatorer behövs för att koordinera olika uppgifter med berörda personer, anser 
scrummaster nr 1 och projektledare nr 2. Någon ska hålla ihop beroenden mellan olika 
team och projekt, en roll som koordinator behövs, tillägger scrummaster nr 1.  

• Incidentkoordinator i varje team och verksamhet behövs för att ta hand om incidenter 
anser produktägare nr 2. 
 

Både litteraturen och respondenterna på myndigheten påpekar att det behövs en produktchef. 
Denna roll behövs för att ha koll på prioriteringar på övergripande nivå. Förutom 
produktchefen finns det inga andra roller enligt ovan som även påpekas av litteraturen.  

Sammanfattning av roller med egenskaper  
Nedanstående tabell (tabell 8) sammanfattar de roller med egenskaper, samt övriga roller som 
behövs, enligt myndighetens rekommendationer. 

Sammanfattning av roller med egenskaper samt övriga roller som behövs 

Projektledare Scrummaster Produktägare Teamet Övriga roller som 
behövs 

• coachande i agilt 
• övergripande Information 
• avstämningar 
• står för arbetssättet  
• kommunikation med 

• leveranser 
• avstämningar 
• står för 

arbetssättet 
• tillbakadragen 

• planering av 
datum för 
leveranser 

• prioritera 
• samling av 

behov 

• projektet ska ha 
eget team 

• fristående med 
chef från linjen 

• kan agera själv 
och ta eget 

• leveranskoordinator 
• produktägareteam 
• produktchef 
• kompetensförsörjare 
• incidentkoordinator 
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berörda 
• leda möte 
• prioritera 
• dokumentera 
• samling av behov 
• kontakt med 

verksamheten 

• kommunikation 
med berörda 

• leda möten  
• demo 

• kontakt med 
verksamheten 

beslut • kravledare 
• uppdragsledare 

Tabell 8: Översikt av roller med egenskaper som behövs. 

5.3 Möten med egenskaper 
Alla möten inom det agile och traditionella bör finnas kvar, tycker alla respondenter på 
myndigheten. Det anser även den vetenskapliga litteraturen. Alla möten behövs, men man 
måste förkorta mötena, tilläggar scrummaster nr 2. Det krävs dock framförhållning för 
mötena, anser produktägare nr 2. Det är viktigt att scrummastern förbereder sig inför mötena 
och att hen är uppdaterad på allmän nivå, menar scrummaster nr 3.  

5.3.1 Projektgruppsmöten 
Det råder delade meningar kring vem som ska delta i projektgruppsmöten i 
hybridsammanhang, i och med att det även finns dagliga möten som gör att många av 
kompetenserna träffas där dagligen. Projektledare nr 3 tycker att alla som är med i projekt ska 
vara med i projektgruppsmöten, även det agile teamet som har sina dagliga möten. 
Deltagandet är viktigt för att förstå sin uppgift, menar han. Alla deltar i projektgruppsmöten 
när det gäller stora projekt. Det finns uppdragsledare i stora projekt som är med i 
projektgruppsmöten, berättar scrummaster nr 3. Även arkitekter deltar i detta möte och övriga 
personers deltagande är frivilligt, tillägger scrummastern. Någon information om deltagandet 
av roller, anges inte av litteraturen. Jag kommer därför att följa respondenternas 
rekommendationer. Alla behöver delta under dessa möten i och med att mötena är till för att 
informera på övergripande nivå och samtidigt stämma av statusen på hela projektet. Denna 
information tas inte upp under dagliga möten.  

5.3.2 Dagliga möten 
Här förekommer samma problem som projektgruppsmöten. Deltagande av roller tycks vara 
olika på dagliga möten. Vissa roller finns inte med på dagliga möten men alla roller som är 
aktuella och har behov av information från teamet bör delta i mötet, anser projektledare nr 3 
och de flesta av respondenterna. Kravanalytiker är ofta utanför de dagliga mötena och teamet 
idag, berättar scrummaster nr 2. Bara testare och utvecklare är med under dagliga möten. Vid 
behov kallas t. ex objektspecialister, kravanalytiker och arkitekter till de dagliga mötena. Det 
finns även frivilliga som kommer och lyssnar (scrummaster nr 2). Medan projektledare nr 3 
tycker att arkitekter och kravanalytiker ska vara med på dagliga möten. Den vetenskapliga 
litteraturen rekommenderar att alla som behövs ska delta i dagliga möten, vilket även är 
någonting som jag kommer att välja för projektstyrningsmodellen. Målet är att alla som har 
med utvecklingsarbetet att göra ska vara uppdaterad om vad som händer, för att kunna utföra 
sitt eget arbete. 

5.3.3 Övriga möten 
Utöver de agilas – och traditionella mötena har myndigheten övriga möten för att kunna 
kommunicera och utföra sitt jobb. Respondenterna tycker att dessa möten är viktiga för att de 
stora eller komplexa projekten ska kunna uppnå sina mål.  
 

• Scrummaster, produktägare och projektledare ska samarbeta genom veckovisa 
avstämningar, när det gäller prioriteringar av uppgifter, menar alla respondenter. 
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Gemensamma möten behövs för att ta upp behov och följa upp det som ska 
åtgärdas, enligt scrummaster nr 1.  

• Ett eget möte där man balanserar teamen mellan olika team, är ett av de möten 
som behövs, enligt scrummaster nr 3.  

• I stora projekt har man ett eget möte för att sprida information rörande tester, 
tillägger scrummastern. 

• Det hålls även ett eget möte för arkitektur, menar projektledare nr 3. En av 
anledningarna är också för att sprida information gällande förvaltningsobjekten.  

• Vissa projekt har koordineringsmöten med personer som inte ingår i agila möten, 
enligt projektledare nr 3.  

• På övergripande nivå har man olika forum som; testforum, utvecklarforum samt 
arkitektforum för att byta erfarenheter med varandra, tillägger samma 
projektledare. 

• Det finns även scrumforum för alla scrummaster, menar han.  
• Det finns leveransstyrningsmöte inför drift, berättar projektledaren nr 3.  
• Produktägaren tillsammans med områdesspecialisten bokar möten med 

verksamheten för att fånga behovet, förklarar projektledaren nr 3.  
• Produktägaremöten sker mellan produktägarna, berättar projektledare nr 1. 

Produktchefer styr på övergripande nivå. De flesta av projektledarna är med på 
produktägaremöten. De har även egna möten för att stötta varandra.  

• Varje vecka har produktägaren ett avstämningsmöte med projektledaren, tillägger 
produktägare nr 1.  

• Det finns även en utökad styrgrupp bestående av projektledare och 
förvaltningsledare, för att klara av jobbet i stora eller komplexa projekt, berättar 
projektledare nr 3.  

• Två koordineringsmöten hölls med testansvariga; ett för de som är utanför teamet, 
och ett för egen personal, sammanfattar projektledare nr 3. 

 
Behovet av samverkansmöten, som litteraturen beskriver kan jämföras med 
koordineringsmöten. Megaplaneringsmöten, som litteraturen beskriver, kan jämföras med ett 
eget möte där man balanserar teamen mellan olika team. Scrum of scrum möten är ett möte 
som litteraturen nämner som viktigt. Detta möte nämns dock inte av respondenterna. Dessa 
möten kommer att väljas för projektstyrningsmodellen, eftersom att de kan behövas i olika 
sammanhang i olika projekt. 

Sammanfattning av möten med egenskaper  
Tabell 9 nedan sammanfattar möten med deltagande roller samt övriga möten som behövs. 

Möten med egenskaper enligt myndigheten 
Projektgruppsmöten Dagliga möten Övriga möten som behövs 
• Alla som är med i 

projektet ska delta 
• Uppdragsledare bör 

vara med 

• Alla som behövs är med 
• Alla är inte med utan de 

som behövs kallas vid 
behov 

• Bara utvecklar e och 
testare är med 

• Sprintplaneringsmöten 
• Demomöten 
• Retrospektiva möten  
• Refinmentmöten 
• Kundmöten på högre nivå 
• Styrgruppsmöten 
• Samverkansmöten (PO, SM, PL, verksamhet) 
• Ett möte för balansera kompetenser mellan team 
• Testforum 
• Utvecklarforum 
• Arkitektforum 
• Koordineringsmöten 
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• Leveransstyrningsmöte inför drift 
• Produktägaremöte 
• Avstämningsmöte; projektledare, produktägare 
• Koordineringsmöte för testansvariga  

Tabell 9: Översikt av möten med egenskaper som behövs. 

5.4 Styrkor och svagheter i agile – och traditionella metoder 

5.4.1 Styrkor i den agila metoden  
Respondenterna påpekar att det finns fördelar med att köra det agile arbetssättet i ett IT-
projekt. Det underlättar att ha nära samarbete med scrummaster och projektledare, menar 
produktägare nr 2. Det är bättre att jobba agilt med utpekade roller, menar scrummaster nr 2. 
Man kan känna teamkänsla när man jobbar agilt, par-programmering funkar också bra, 
påpekar scrummaster nr 2. Kommunikationen blir bättre och man dokumenterar det man 
verkligen behöver. När man jobbar agilt slipper projektet dessutom överlämning till 
förvaltningen, menar projektledare nr 3. Fokus blir på leverabler som ska levereras. Man får 
effektivare verkstad vilket är bra. Styrning och struktur behövs fortfarande men man blir 
flexibel och öppen för tyckande samt missnöje. Par-programmering, teamkänsla, 
kommunikation och överlämning är också sådant som ses positivt enligt litteraturen, och 
kommer därför att väljas som agila aktiviteter för projektstyrningsmodellen. 

5.4.2 Svagheter i den agila metoden 
Respondenterna anser även att det finns svagheter med att köra agilt arbetssätt i ett IT-projekt. 
Myndigheten har svårigheter med gränsdragningar vid agilt arbete, menar projektledare nr 2. 
Som projektledare har man svårare att påverka projektet när man jobbar agilt, anser 
projektledare nr 1. Enligt litteraturen ska teamet tillsammans med projektledaren komma 
överens om projektet ska bedrivas agilt eller inte. Precis som respondenterna påpekar även 
litteraturen att det behövs en planering innan, för att bestämma vilket arbetssätt som passar 
projektet och som teamet ska välja. Projektledare nr 3 berättar att projekten är bemannade 
utan att kommunicera kulturförändringar, och vissa projektledare tror att man har rätt att 
delegera uppgifterna som ledare. Litteraturen påpekar att det behövs en anpassning av rollen 
projektledare, vilket kommer att föreslås för projektstyrningsmodellen. 
 
Det kan läggas för lite fokus på dokumentation när man jobbar agilt. Bättre dokumentation 
behövs i stora organisationer, påpekar både produktägare nr 1 och scrummaster nr 3. Idag är 
man bara intresserad av att få leverans på det som tillhör projektet och inte hela backloggen, 
vilket är negativt, menar projektledare nr 1. Men man måste se helhetens behov och inte bara 
sitt eget. Om man jobbar på övergripande nivå med prioriteringar kommer man att se vilka 
projekt som har det största behovet. Myndigheten får sämre kontroll över vad som händer när 
man jobbar agilt på övergripande nivå, konstaterar både produktägare nr 1 och 2. Många 
beställningar går till flera olika objekt och produktägare. Myndigheten tycks inte ha koll på 
projektet längre. Även litteraturen påpekar att det finns risk att det dokumenteras för lite när 
man jobbar agilt och att det kan vara svårt att se helheten. Jag kommer inte att ta med minskad 
dokumentation som förslag till min projektstyrningsmodell, eftersom att det påpekas som en 
svaghet.  
 
Det går inte att bara jobba agilt i stora projekt, påpekar produktägare nr 3. Linjeaktiviteter 
passar inte i det agila sättet att tänka. Metoden kan istället skapa personlig stress. Scrummas-
ter nr 1 önskar bättre prioriteringar och backlogg på lägre nivå när det gäller stora uppdrag, 
men det måste man jobba med själv anser han. Lite mer nerbrytning krävs. Svårt med priorite-
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ringar vid flera projekt samtidigt. Det är också svårt att jobba med gemensamt prioriterade 
backloggar och jobba mot en och samma backlogg, bekräftar även projektledare nr 3. Även 
litteraturen påpekar att det inte går att jobba agilt i stora eller komplexa projekt. Här påpekas 
det igen att det kan bli svårt att ha en överblick över hela backloggen. Därför kan en 
chefsproduktägare vara lösningen på problemet som även litteraturen föreslår. Det som inte 
påpekas av respondenterna är däremot att agilt arbetssätt skapar personberoende, vilket inte är 
bra. Här kan också valet av bättre dokumentation vara lösningen på problemet. 

5.4.3 Styrkor i den traditionella metoden 
Respondenterna fortsätter att ge synpunkter på traditionella metoder och vilka fördelar de har 
i projektsammanhang. Det är lättare att styra ett traditionellt projekt, enligt projektledare nr 2. 
För det är projektledaren som måste ta ansvar för att säkerställa att det som lovas blir gjort. 
Kompetenserna som tillhör projektet blir lättare att hantera. Det blir lättare att prioritera inom 
sitt projekt. Att hantera ekonomin blir lättare. Det blir även tydligare med projektledarskap 
och styrning. Man får bättre helhetssyn på övergripande nivå i projektet. Som projektledare 
har man lättare att påverka projektet när man jobbar traditionellt. Ekonomihantering och kon-
troll av projektet är några styrkor som även nämns inom den vetenskapliga litteraturen, vilket 
kommer att väljas som aktivitet för projektstyrningsmodellen.  

5.4.4 Svagheter i den traditionella metoden 
Det finns även risker med att jobba traditionellt. Det finns risk för tung dokumentation, påpe-
kar projektledare nr 1. Det finns en otydlig bild när det gäller leveranser. Överlämning till 
förvaltningen tar längre tid. Inget förslag på flexibilitet för ändringar anges. Flexibilitet, tydli-
gare leveranser och överlämning nämns även i litteraturen. Dessa områden kommer att väljas 
agilt för projektstyrningsmodellen, eftersom att dessa är styrkor som skapar effektivitet. 

Urval av styrkor för projektstyrningsmodellen 

Nedanstående tabell (tabell 7) visar urval av styrkor, enligt myndighetens rekommendationer. 

Urval av styrkor från agila – och traditionella metoder enligt myndigheten 
 
Agila Traditionella 

• Teamkänsla 
• Par-programmering 
• Kommunikation och samarbete i team 
• Lättare överlämning 
• Flexibelt 
• Tydligare leveranser 

• Bättre dokumentation 
• Hantering av kompetenser 
• Kol på ekonomi 
• Planenligt, följer deadline 
• Bättre ledning, styrning 
• Helhetsbild 
• Bättre planering 
• Kontrollerad 

Tabell 7: Urval av styrkor av agile – och traditionelle metoder. 
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6 Konsultbolagens rekommendationer för projektstyrningsmodell 
Konsultbolaget har mer än 20 000 yrkesverksamma i 15 länder varav 1150 personer finns i 
Sverige utspridda på 21 kontor. För konsultbolaget är det viktigt att finnas nära kunden. Or-
ganisationen framställer sig som enkel, flexibel och att den drivs av ett tydligt entreprenörs-
kap. Konsultbolaget arbetar decentraliserat och entreprenörsdrivet men ser till att dela kun-
skap och nyttja all tillgänglig kompetens både nationellt och globalt. Organisationen har fokus 
på IT och samarbetar med kunderna, gör mätning av kundförväntningar före projektstart och 
mätning av kundnöjdhet efter projektavslut. Konsultbolaget har IT-projektledare som jobbar 
med andra organisationer som konsulter (Konsultbolag, 2015). Konsultbolaget känner också 
till de agila – och traditionella metoderna och har erfarna scrummaster, projektledare samt 
produktägare. Dessa kompetenser hyrs ut till olika organisationer för att jobba inom olika IT-
projekt. De deltar även på agila - och traditionella möten. 
 
Precis som kapitel 5 kommer jag även här att göra ett antal val av aktiviteter när det gäller 
projektstyrningsmodellen med styrkor samt val av roller och möten med dess egenskaper som 
behövs för att skapa min projektstyrningsmodell. Jag kommer att göra mina val efter att jag 
har jämförd de teoretiska rekommendationerna med de empiriska. Tabellerna på detta kapitel 
är skapade på samma sätt som kapitel 5. Ytterligare beskrivning av tabeller kommer därför 
inte att göras.  

6.1 Aktiviteter som bör ske agilt eller traditionellt 
Respondenterna rekommenderar vissa anpassningar av projektstyrningsmodellen på 
övergripande nivå. Projektledare nr 1 menar att organisationen måste se över vilka delar man 
ska driva agilt eller traditionellt. Det är viktigt att alla vet vad som gäller (projektledare nr 1). 
Projektets behov kan avgöra vilken metod man ska använda eftersom varje projekt är unikt, 
tillägger projektledare nr 1. I början av projektet kan man tillsammans med teamet besluta om 
man ska driva projektet agilt eller inte (projektledare nr 2). Även litteraturen påpekar att varje 
projekt är unikt och att hybridmetoden och därmed projektstyrningsmodellen bör anpassas till 
projektets behov. Uppföljningar kan förbättra metoden, menar produktägaren. Genom att in-
tegrera ett traditionellt arbetssätt med ett agilt arbetssätt kan man lyfta upp det bästa och an-
vända det som en styrka, tillägger både projektledare nr 1 och produktägaren.  Litteraturen 
beskriver också att styrkorna från båda metoderna förstärker projektstyrningsmodellen. Det är 
även därför jag valt att innefatta dessa i min projektstyrningsmodell. 
 
Här berättar projektledare nr 2 om hur man ska tänka när det gäller tidstyrt projekt. Projektle-
dare nr 2 menar att det inte funkar att jobba agilt fullt ut om det finns en fast tid som ska följas 
i ett projekt. Även litteraturen påpekar att ett projekt inte kan bedrivas agilt om projektet har 
en fast tid som måste hållas, och att det krävs rätt och kunniga personal för att genomföra ett 
projektet agilt.   
 
Respondenterna tar även upp kunskapen hos anställda. Kunskap är viktigt hos enskild medar-
betare så att det inte skapas extra arbete vid kompetensbrist, tillägger projektledare nr 1. Om 
man arbetar agilt i ett projekt blir det viktigare med rätt kompetenser, anser projektledare nr 2. 
Kunskapsbehov när det gäller kompetenser, tidsaspekten och kompetensbehov, beskrivs också 
i den vetenskapliga litteraturen.  
 
Dessa är några viktiga områden som ska finnas med i projektstyrningsmodellen. Här berättar 
respondenterna på konsultbolaget vilka aktiviteter i ett projekt som bör ske agilt eller traditio-
nellt i början av projektet vid planeringsfasen. En analysfas behövs i början av projektet och 
kan bedrivas traditionellt för att kunna styra utvecklingsprojektet, berättar projektledare nr 1. 
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Detta för att också ha kontroll på vad det är som ska utvecklas. Man blir duktig på analysfasen 
genom att jobba med den traditionellt, för att sedan jobba agilt med utvecklingen. Förarbete i 
projektet behöver bedrivas på ett traditionellt sätt, menar scrummaster. Det behöver dock fin-
nas flexibilitet och struktur, tillägger projektledare nr 1. Man behöver ha ett öppnare tänk och 
inte precisera planeringen från start, utan jobba iterativt och vara flexibelt, bekräftar även pro-
duktägare. Man bör beskriva gränssnitten väldigt tidigt i det traditionella arbetssättet, innan 
man börjar med ett agilt arbetssätt, berättar projektledare nr 2. Design och arkitektur bör ske 
traditionellt. Man måste bestämma sig för lösningen innan utvecklingen börjar. Design måste 
vara genomtänkt från början, bekräftar även produktägaren. Designen bör ske agilt, enligt 
litteraturen, men arkitekturen bör ske på ett traditionellt sätt. Jag väljer att följa litteraturens 
rekommendationer när det gäller design, för att den måste följa kraven på ett agilt sätt. Arki-
tekturarbetet kan ske traditionellt för att den bör tas fram tidigt i processen. Däremot kan den 
uppdateras iterativt under hela planeringsfasen. 
 
Här berättas det om hur kravarbete ska skötas i planerings - och genomförandefasen. Produkt-
ägaren anser att lite mer konkreta och detaljerade krav behövs. I ett agilt arbetssätt behöver 
man inte dokumentera så mycket. Kraven på övergripande nivå kan hanteras på ett traditio-
nellt sätt i början av projektet för att de inte kan hanteras agilt fullt ut, anser projektledare nr 1 
och produktägare. Man kan däremot iterativt jobba fram kraven mer detaljerat, tillägger pro-
jektledare nr 1.  Den teoretiska forskningen rekommenderar att kraven skapas traditionellt 
eftersom att det är en svaghet i den agila metoden. Jag kommer att följa respondenternas re-
kommendationer och köra kraven traditionellt i början. Detta kan dock sedan uppdateras agilt. 
 
Projektledare nr 1 anser att den agila metoden måste användas för det som verkligen ska leve-
reras. Fokus måste ligga på snabbare leveranser, tilläger scrummaster. Utvecklingsarbe-
tet/kodning kan ske iterativt i projektet, bekräftar båda projektledarna och produktägaren, vil-
ket också bekräftas av den vetenskaplig litteratur. Det som uppges ovan avviker inte heller 
från litteraturbeskrivningen. Kodning behöver skötas iterativt i samband med tester då det blir 
lättare att upptäcka felen i tid. 

Sammanfattning av aktiviteter  

För tragil projektstyrningsmodell 
Sker agilt Sker traditionellt 

• Kundtänkt, kundsamverkan 
• Iterativa leveranser 
• Flexibilitet 
• Test 
• Krav 
• Utveckling/kodning 

• Gränssnitt/prototyp 
• Design  
• Analysfas 
• Dokumentation 
• Hårdare styrning 
• Kontroll 
• Krav initialt 
• Arkitektur  
• Uppföljningar 

Tabell 10: Aktiviteter som bör ske agilt eller traditionellt för en detaljerad 
projektstyrningsmodell   
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6.2 Roller med egenskaper  

6.2.1 Projektledare 
Den traditionella projektledaren kan ej ersättas via andra roller som finns i den agila metoden, 
påpekar alla respondenter. Rollen behövs i stora eller komplexa projekt. En annan typ av 
ledning behövs dock när man integrerar båda metoderna med varandra, berättar projektledare 
nr 2. Projektledare behöver arbeta mer coachande och få utbildning, när man jobbar agilt. 
Man måste vara mer insatt i agilt arbetet. Projektledaren ska försöka föra en dialog med 
scrummastern och produktägaren för att veta vem som ska göra vad. Man ska ha ett kund- och 
leverantörsförhållande med berörda (projektledare nr 2). Litteraturen bekräftar att 
projektledaren behövs, detta nämndes även i kapitel 5. 
 
Projektledare nr 2 berättar om rollerna projektledare och produktägare. Projektledaren 
påpekar att det kan vara svårt att vara både styrande och - coachande projektledare i ett 
projekt. Det kan vara svårt att ställa om mellan två olika projektledarroller, om man integrerar 
de två metoderna med varandra. Organisationen behöver hitta gränser mellan olika roller. 
Rollerna projektledare och produktägare måste förtydligas annars är det risk för dubbelt 
arbete (projektledare nr 2). Den vetenskapliga litteraturen påpekar att det krävs anpassning av 
dessa två roller som också rekommenderas i kapitel 5.  
 
Respondenterna förtydligar projektledarrollen och berättar hur en projektledare ska kunna 
jobba. Man kan också vara agil projektledare fast man jobbar enligt vattenfallsmetoden, 
menar projektledare nr 1. Projektledaren tar ansvar för övergripande information som ingen 
annan har koll på. Scrummastern och produktägaren ansvarar däremot för detaljerad 
information. Man måste dock ha ett samarbete och informera varandra via kontinuerliga 
möten för att arbetet ska bli så bra som möjligt. Projektledare, scrummaster och produktägare 
bör försöka ändra sitt synsätt för att anpassa sig till den aktuella metoden (projektledare nr 1). 
Projektledaren ska inte detaljstyra och måste förstå båda metoderna, bekräftar också 
produktägaren. Men det kan vara en utmaning att komma fram till hur mycket projektledaren 
ska styra (produktägare). Ledning på detaljnivå behövs inte, beroende på vilken kunskap 
teamet har, tillägger scrummastern. En tydlig beskrivning av rollen projektledare krävs, som 
beskriver vad det innebär att jobba med ett team, anser produktägaren. Att projektledare ska 
styra på övergripande nivå, rekommenderar även litteraturen. Detta kommer att beskrivas som 
en av projektledarens arbetsuppgifter när rollen anpassas. Det skrivs dock inget om att 
projektledarrollen ska förtydligas när det gäller arbetsuppgifterna, vilket jag kommer att 
föreslå enligt respondenternas rekommendationer. Detta på grund av att det finns en risk för 
att arbetsuppgifterna kolliderar med arbetsuppgifterna för scrummaster och produktägare. 

6.2.2 Scrummaster 
Vissa arbetsuppgifter inom vissa roller krockar med varandra, tycker respondenterna. Projekt-
ledare och scrummaster bekräftar att de har samma typer av arbetsuppgifter i det vardagliga 
arbetet. Båda ska ha koll på att man ligger bra till enligt planen, båda ska ha avstämningar och 
se till att teamet ska göra det som det ska. Arbetssättet, att hitta arbetsmetodik för gruppen 
samt att ha tillbakadragen roll, är samma arbetsuppgifter som produktägare och projektledare 
har. Kommunikation i teamet är viktigt, någonting som båda rollerna tar hand om (scrummas-
ter och projektledare nr 2). Att leda möten och demomöten är också några av arbetsuppgifter-
na som båda har, tillägger scrummaster. Litteraturen beskriver inget om att scrummasters ar-
betsuppgifter krockar med andra roller, som också nämns i kapitel 5. Jag väljer dock att för-
tydliga arbetsuppgifterna för rollen. 



 
 

34 
 

6.2.3 Produktägare 
Alla respondenter är överens om att produktägaren är ansvarig för att prioritera och äga 
backloggen. Respondenterna berättar om arbetsuppgifterna och samarbetet med andra roller 
samt försöker förtydliga rollen produktägare. De arbetsuppgifter som är likadana för både 
projektledare och produktägare är att planera in datum för leveranser, påpekar produktägare 
och projektledarna. Projektledare nr 2 tycker att både produktägare och projektledare håller på 
med dokumentation och då måste man jobba nära varandra. Produktägare måste prioritera och 
ansvarar för prioriteringar, men projektledaren måste vara med för att veta hur mycket arbete 
som finns kvar (projektledare nr 2). Önskemål och prioriteringar är också arbetsuppgifter som 
projektledaren och produktägaren båda sysslar med, berättar produktägaren och projektledare 
nr 1. Det behövs anpassningar i produktägarerollen i stora IT-projekt, påpekar projektledaren. 
Det krävs ett brett samarbete med projektledaren för att kunna prioritera tillsammans 
(projektledare nr 1). Produktägare ska ha fokus på vad verksamheten vill ha gjort och 
prioritera rätt, samt ha en helhetssyn, menar scrummastern. Även litteraturen beskriver att 
samarbete krävs och att ansvaret ligger hos produktägaren när det gäller prioriteringar. Dessa 
egenskaper kommer därför att väljas för projektstyrningsmodellen. Kerzner (2009)  beskriver 
om att arbetsuppgifterna kolliderar med projektledares arbetsuppgifter som också nämns i 
kapitel 5. Respondenterna nämner däremot inget om att produktägaren ställer kraven utifrån 
kundens behov, vilket beskrivs av litteraturen. Därmed spelar kunden en viktig roll, vilket 
innebär att kundens behov måste finnas med i projektstyrningsmodellen. 

6.2.4 Teamet 
När det gäller teamets tillhörigheter har respondenterna olika åsikter. Teamet bör tillhöra 
projektet eller vara fristående och tillhöra linjen som har en chef med personalansvar, tycker 
projektledare nr 1. Teamet borde vara en resurs som bör tillhöra IT-avdelningen, tycker den 
andra projektledaren. Att kunna låna kompetenser från IT-avdelning, är kanske inte realistiskt, 
men skulle kunna funka (projektledare nr 1). Det är bra att teamet är en del av projektet, 
tycker produktägaren. Teamet bör tillhöra det aktuella projektet man jobbar i eller 
förvaltningsobjektet, berättar produktägaren. Om uppdraget bedrivs i form av projekt, bör 
kompetenserna tillhöra projekt, bekräftar också scrummaster. Projektledaren tycker att det är 
en utmaning att få teamet att vara självstyrande. Teamet bör själva kunna bedöma och 
bestämma vad som kommer att vara med till nästa sprint, enligt produktägaren. Det är teamet 
som vet vad som ska göras för att komma i mål. Teamet bör därför agera själva och fatta egna 
beslut när det gäller utvecklingsarbetet (produktägare). Litteraturen påpekar att teamet ska 
vara fristående och bestå av 7+- 2 personer, detta togs även upp i kapitel 5, som jag också 
kommer att välja som egenskap för teamet. 

6.2.5 Övriga roller 
Förutom scrummaster, produktägare och projektledare finns det även behov av övriga roller 
för att de stora eller komplexa IT-projekten ska kunna lyckas nå sitt mål:  
 

• Det behövs affärsanalytiker för att identifiera behovet och bestämma lösningar på 
affärsproblem, menar projektledare nr 1. 

• Delprojektledare, förutom huvudprojektledare, behövs som tar hand om delar av 
projektet i stora projekt, enligt projektledare nr 1. 

• Lösningsarkitekt behövs också för att ta fram övergripande arkitekturriktlinjer och 
planera realiseringen av IT-lösningar utifrån verksamhetens behov och existerande IT-
tjänster i organisationen, berättar projektledare nr 1.  

• Någon bör prioritera på högre nivå bland alla kundönskemål, tillägger projektledaren.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=search&rurl=translate.google.se&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Business_needs&usg=ALkJrhgvl7ejXyrw-9ViD9g2-VAEGeDNPg�
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• Det behövs även en mjukvaruarkitekt som håller koll på att man följer policyn och att 
koden skrivs på rätt sätt, anser projektledaren. Det är för att det ska bli enklare att 
hantera underhållsarbete (projektledare nr 1).  

• Leveransansvarig behövs, som även kan vara en chef, för att veta vad som behöver 
förändras, berättar produktägaren. Denna person behöver dock inte vara med i 
projektet, tillägger produktägaren.  

 
Litteraturen påpekar att det behövs en chefproduktägare. Någon bör prioritera på högre nivå, 
bekräftar också projektledare nr 1 enligt ovan. Detta nämns även i kapitel 5. Litteraturen 
nämner däremot inte övriga rollerna, som dock nämns av respondenterna enligt ovan. Jag 
kommer att ta med dessa roller för att de kan behövas i olika projekt. Detta på grund av att 
olika projekt kan ha olika behov av dessa roller. 

Sammanfattning av roller med egenskaper  

                               Sammanfattning av roller med egenskaper samt övriga roller  
Projektledare Scrummaster Produktägare Teamet Övriga roller som 

behövs 
• coachande i agilt 
• agera på övergripandenivå 
• information på övergripande 

nivå 
• avstämningar 
• kommunikation med berörda 
• leda möten 
• prioritera 
• dokumentera 
• samling av behov 
• kontakt med verksamheten 

• leveranser 
• avstämningar 
• står för 

arbetssättet 
• kommunikation 

med berörda 
• leda möten  
• demo 

• planering av 
datum för 
leveranser 

• prioritera 
• samling av 

behov 
• kontakt med 

verksamheten 

• projektet 
ska ha eget 
team 

• fristående 
med chef 
från linjen 

• kan agera 
själv och ta 
eget beslut 

• affärsanalytiker 
• delprojektledare 
• lösningsarkitekt 
• mjukvaruarkitekt 
• leveransansvarig 
• produktägarechef 

för att prioritera 
på högre nivå 

Tabell 12: Översikt av roller med egenskaper  

6.3 Möten med egenskaper  

6.3.1 Projektgruppsmöten 
Respondenterna tycker olika när det gäller deltagande av roller på projektgruppsmöten. 
Projektgruppsmöten är informationsmöten, påpekar projektledare nr 2. Scrummaster och 
produktägare bör vara med på projektgruppsmöten för att få ömsesidig information, bekräftar 
produktägaren och projektledare nr 1. De som är utanför det agila teamet på övergripande 
nivå ska delta på projektgruppsmöten, menar scrummaster. De som är från verksamheten bör 
också vara med, samt de kompetenser som inte deltar i dagliga möten, anser projektledare nr 
2. Vanliga lösningsarkitekter och testledare bör vara med i projektgruppsmöten (projektledare 
nr 2). På stora projektgruppsmöten ska alla projektmedlemmar vara med för att fånga in allt 
som är viktigt i början av ett traditionellt arbetssätt, tillägger projektledare nr 1. I och med att 
litteraturen inte nämner något om detta, kommer jag att följa respondenternas 
rekommendationer kring detta möte. Jag anser att det är viktigt med deltagande på 
projektgruppsmöten då alla i projektgruppen måste få information om projektet på 
övergripande nivå. Särskilt då denna information inte tas upp under de dagliga mötena. 

6.3.2 Dagliga möten 
Scrummaster och projektledre nr 1 berättar vem som bör delta i dessa möten. Sakkunniga bör 
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vara med i dagliga scrummöten och även testledaren, menar scrummaster och projektledare nr 
1. Utvecklingsinsatser bör skötas under dagliga möten. Alla som behövs ska delta i dagliga 
scrummöten (scrummaster). När det gäller utvecklingsarbetet bör mjukvaruarkitekt vara med i 
dagliga scrummöten, tillägger projektledare. Litteraturen påpekar att alla som behövs ska del-
ta i dagliga möten. Vilket är något som jag också har valt att beskriva, då alla som deltar i ut-
vecklingsarbetet ska vara uppdaterade om vad som pågår. 

6.3.3 Övriga möten 
Det behövs även övriga möten för att stora eller komplexa IT-projekt ska kunna bedrivas be-
kräftar respondenterna: 
 

• Ett av dessa möten är ett integrationsmöte där man pratar om lösningen och integratio-
nerna i hela processen, menar projektledare nr 1. Integrationsmötet behövs en gång i 
månaden med alla iblandade som man tycker har behov av information, för att får svar 
på sina frågor under mötet. 

• Prioriteringsmöten kan man ha beroende av projekts behov. Man bör anpassa sig bero-
ende på syftet, tycker projektledare nr 2.  

• Vid behov ska ett möte hållas med referenser tillsammans med verksamheten, tillägger 
produktägaren. Ett analysarbete behövs dock för att komma fram till vem som behöver 
vara med i det aktuella projektet.  

• Man ska ha samverkansmöten mellan scrummaster, produktägare och projektledare för 
att lyfta upp problem, anser projektledare nr 1.  

• Det kan dessutom bokas egna möten mellan projektledare och scrummaster, menar 
scrummaster.  

Behovet av samverkansmöten nämns även via den vetenskapliga litteraturen. Litteraturen 
nämner däremot inget om integrationsmöten. Jag kommer att välja alla dessa möten och 
nämna dem för att de kan behövas i olika sammanhang, i olika projekt. 

Sammanfattning av möten med egenskaper 
Möten med egenskaper enligt konsultbolaget 

Möten Egenskaper 
Projektgruppsmöten • Scrummaster och produktägare bör vara med 

• Alla som är utanför teamet ska vara med (t.ex lösningsarkitekt, 
testledare, verksamhetskunnig) 

• Alla som är med i projektet ska vara med 
Dagliga möten • Alla som behövs och är med i projektet ska vara med 
Övriga möten som 
behövs 

• Sprintplaneringsmöten 
• Demomöten 
• Retrospektiva möten  
• Refinmentmöten 
• Kundmöten på högre nivå 
• Styrgruppsmöten 
• Integrationsmöten 
• Prioriteringsmöten 
• Samverkansmöten med projektledare scrummaster, 

produktägare och affärsexperter 
• Avstämningar scrummaster/projektledare 

 
Tabell 13: Översikt på möten med egenskaper som behövs. 



 
 

37 
 

6.4 Styrkor och svagheter i agila - och traditionella metoder 

6.4.1 Styrkor i den agila metoden 
Respondenter på konsultbolaget nämner de styrkor den agila metoden har. Projektledare nr 2 
är positiv när det gäller den agila metoden. Hon tror att antalet projekt som bedrivs 
traditionellt kommer att minska i och med införandet av den agila metoden. 
Kommunikationen blir bättre med det agila arbetssättet (projektledare nr 2). Det som är bra 
med att arbeta agilt är att allting blir synligt, tillägger scrummaster. Trögheten finns inte i agilt 
arbete, då man måste leverera (scrummastern). Det blir tydligare vad man ska jobba med om 
man jobbar på ett agilt arbetssätt, menar scrummaster. I den agila metoden lägger man hela 
tiden till nya krav som upptäcks tidigt, och det är positivt, tillägger projektledare nr 2. Man får 
en tydligare bild av behoven i den agila metoden och får bättre behovsbeskrivning från 
kunden/användaren vid demomöten (projektledare). Även litteraturen påpekar styrkorna när 
det gäller flexibilitet, kommunikation och tydlighet, vilket jag även kommer att välja som 
styrkor.  ”Nya krav läggs till vid behov” förekommer även som en svaghet. Därför kommer 
jag inte att välja den som en styrka. Jag anser att man inte kan lägga till nya krav i projektet 
hur länge som helst. 

6.4.2 Svagheter i den agila metoden 
Det finns även svagheter med att köra ett agilt arbetssätt, som respondenterna påpekar. 
Produktägaren menar att det är svårt att införa agila metoder i en stor organisation. Det kan 
vara svårt att välja ut vilka delar som ska jobbas med agilt i ett stort IT-projekt, tillägger 
projektledare nr 2. Projektledare nr 1 menar att tidstyrda projekt inte passar agila metoder. 
Man måste få snabbare svar i ett agilt tänk. Det finns en risk för att arbetet annars avstannar. 
Man kan inte heller vara säker på att man får den produkten man önskar. Sedan berättar 
projektledaren om att det kan vara svårt att synka alla beroenden med varandra och få en 
helhetssyn i ett stort projekt som sköts agilt. Det kan vara svårt att se till att allt funkar ihop 
som helhet i stora IT-projekt (projektledare nr 1). Litteraturen påpekar att synkning och 
koordinering behövs i stora projekt och att produktbackloggen kan behöva delas upp i mindre 
delar och synkas, för att kunna tidsstyra projektet på övergripande nivå. Det beskrivs också att 
samordnings behövs mellan olika team i stora projekt. Litteraturen beskriver tidstyrningen 
som en styrka för den traditionella metoden. Detta är även någonting som jag kommer att 
välja, då den agila metoden kan anpassa tiden allt eftersom, och det arbetssättet passar inte in i 
stora organisationer som har en deadline. Det beskrivs också att synkning behövs för att se 
helheten i ett stort projekt. Jag anser att synkning behövs generellt i stora projekt för att t.ex. 
kunna driftsätta en produkt, samtidigt som många team är engagerade. Jag kommer därför att 
lyfta den som aktivitet i min projektstyrningsmodell. 
 
Här berättar respondenterna om de svagheter som finns när det gäller kompetenser i teamet. 
Kompetenserna måste jobba 50 % i projekt och 50 % i linjen, enligt produktägaren. Teamet 
behöver fokusera på ett av dessa områden. Man måste ha kontroll över hur många projekt som 
bedrivs och se till att det är ett projekt åt gången som bedrivs för att kompetenserna ska räcka 
till. Kompetenserna kommer annars att bli utspridda (produktägaren). Den vetenskapliga 
litteraturen poängterar bristerna kring kompetenser och teamet. Det påpekas att kompetenser 
måste ha kunskap inom området och att de finns ens risk för att de inte hinner med sina 
arbetsuppgifter om det hela tiden tillkommer nya krav. Resurs- och kunskapsbehovet är 
områden som myndigheten och litteraturen påpekat sedan tidigare i kapitel 5, som jag även 
kommer att skriva om i projektstyrningsmodellen. 
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6.4.3 Styrkor i den traditionella metoden 
Produktägare och scrummmaster tar upp ett antal punkter som styrkor när det gäller den 
traditionella metoden. Respondenterna berättar om prioriteringar och den gyllene triangeln 
som består av tid, kvalité och kostnad, vilket kan uppskattas i och med att tiden och 
kostnaderna är några områden som den agila metoden inte fångar upp. Det berättas även om 
att resursfrågor sköts bättre på ett traditionellt sätt, samt att rollen som projektledare blir 
tydligare. Detta kan också uppskattas i och med att koncentrationen ligger på ett enda projekt 
och att kompetenserna tillhör projektet. Projektgruppen prioriterar vad som är viktigast efter 
projektets behov, enligt produktägaren. Projektet följer tid, kostnad och kvalitet enligt det 
traditionella arbetssättet (produktägaren). Det är lättare att införa traditionella metoder i stora 
organisationer och i de projekten som är tidsstyrda, då de inte är flexibla, tycker projektledare 
nr 1. Enligt produktägaren är det lättare att hantera kompetenser om de tillhör projektet. Det 
blir också lättare att sköta sin roll som projektledare då projektledaren är en ledare och inte 
behöver tänka på vilken inställning hen ska ha vid olika tillfällen (produktägare). 
Respondenterna nämner däremot inget om att dokumentation minskar personberoende som 
styrka. Tid, kvalité och kostnad är även några viktiga områden som i litteraturen benämns som 
styrkor. Dessa är även områden som jag kommer att beskriva i projektstyrningsmodellen. 

6.4.4 Svagheter i den traditionella metoden 
Projektledaren påpekar nackdelarna med kravarbetet och att kommunikationen sköts sämre. 
Kraven blir frysta och verksamheten kan ej komma med förslag på nya krav efter en viss tid, 
berättar projektledare nr 1. Det är otydligt hur man jobbar med leveranserna. Behovet kan 
identifieras sent i projektet. Kommunikationen blir sämre med det traditionella arbetssättet 
(projektledare nr 1). Även den vetenskapliga litteraturen beskriver tung dokumentation och 
kommunikation som en svaghet. Jag anser att dokumentation behövs i stora organisationer, 
särskild inom myndigheter och det är viktigt att kommunikationen ska funka. Jag kommer 
därför föreslå att kommunikationen och dokumentationen sköts agilt, men att det så gott det 
går, måste dokumenteras iterativt.  

Urval av styrkor för den tragila projektstyrningsmodellen 

Urval av styrkor från den agila – och traditionella metoden enligt konsultbolaget 
Agila 
 

• Kommunikation 
• Tydligt, synligt 
• Flexibel 

Traditionella 
 

• Helhetstänk 
• Passar bättre på tidstyrt projekt 
• Kostnad, ekonomi 
• Kvalité 
• Bättre analys 
• Bättre resurskontroll 
• Projektledare har renodlad ledareroll 
• Dokumentation initialt 

Tabell 11: Urval av styrkor från agile – och traditionelle metoder. 
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7 Analys på tragila projektstyrningsmodellen 
Här analyseras den teoretiska och empiriska forskningen.  Analysen kommer att relatera till 
syftet och frågeställningarna samt tidigare forskning. I detta kapitel analyseras även den 
tragila projektstyrningsmodellen. Kapitlet är uppdelat i underrubriker på samma sätt som 
kapitel 4, 5 och 6. På detta sätt kan diskussioner inom samma områden föras och på så sätt 
göra det möjligt att följa den röda tråden. Här kommer ett urval av aktiviteter när det gäller 
projektstyrningsmodellen och ett urval av styrkor efter jämförelser mellan den teoretiska - och 
empiriska forskningen analyseras. Analyserna kommer även att ske på de val jag har gjort när 
det gäller roller som behövs med tillhörande egenskaper samt möten som behövs med 
tillhörande egenskaper. 
 
Det förekommer förslag på olika anpassningar när det gäller projektstyrningsmodellen. Både 
den teoretiska - och den empiriska forskningen rekommenderar att planering och förarbete bör 
ske traditionellt och att systemutvecklingen bör ske agilt, vilket jag håller med om. Den 
vetenskapliga litteraturen och myndigheten rekommenderar att det är viktigt att säkerställa 
kompetenserna, samt att det behövs anpassningar när det gäller milstolparna. Jag 
rekommenderar att dessa aktiviteter sker agilt då förutsättningarna kommer att ändras under 
pågående projekt. Det innebär att det måste göras justeringar inom dessa områden. Den 
vetenskapliga litteraturen tar hänsyn till ekonomin, tidsplanen och risker. Binder, Aillaud och 
Schilli, (2014) rekommenderar att dessa områden bör ske iterativt medan Lozo och Jovanović 
(2012) rekommenderar att tidsplanen och ekonomin sköts traditionellt. Det finns däremot 
ingen rekommendation av respondenterna som förklarar hur dessa områden ska hanteras. I 
min tragila projektstyrningsmodell rekommenderar jag att risker, tidsplanen och ekonomin 
skapas traditionellt och följs upp och uppdateras iterativt.  

7.1 Aktiviteter som bör ske agilt eller traditionellt 
Aktiviteterna som bör ske agilt eller traditionellt har identifierats för att ta fram den tragila 
projektstyrningsmodellen. Undersökningarna visar att den traditionella metoden behöver 
behållas för olika aktiviteter i analysfasen. Större anpassningar i metoden krävs dock då den 
inte kan användas helt traditionellt. Analyserna visar att genomförandefasen kan ske helt agilt, 
medan planeringsfasen kan ske både agilt och traditionellt. Men den traditionella metoden styr 
för det mesta när det gäller planeringsfasen. Tidigare forskningen visar däremot att både 
planeringsfasen och genomförandefasen kan genomföras både agilt och traditionellt. 

Både den teoretiska - och empiriska undersökningen visar att det är viktigt att planeringsfasen 
genomförs mer traditionell. En av de viktigaste aspekterna som kom fram är att ta hänsyn till 
kunden/användaren, som ska vara i centrum. Man ska tänka på kunden/användaren som den 
agile metoden påpekar. Kunden ska vara delaktig i projektaktiviteterna. Den andra viktiga 
aspekten är att den agila metoden inte tar hänsyn till ekonomin som är en mycket viktig del av 
projektets framgång. Detta gör dock den traditionella metoden. Tidigare forskning hänvisar 
bara till få aktiviteter som; tidsjustering, projektomfattning, resursfördelning, test och design. 
Men respondenterna rekommenderar integrationer inom flera andra aktiviteter. Det 
rekommenderas olika när det gäller prototyper, design, arkitektur och krav. Jag har dock valt 
att placera dessa aktiviteter traditionellt initialt, för att sedan genomföra dem agilt. Både 
empirin och teorin bekräftar att kodning kan skötas agilt. Den empiriska forskningen ger 
också rekommendationer angående analyser för testbehov, testfall osv. Den teoretiska 
forskningen tar exempelvis inte hänsyn till hur milstolparna ska kunna anpassas vid val av 
hybridmetod. Det gör dock den empiriska undersökningen. Den teoretiska forskningen 
rekommenderar några anpassningar av aktiviteter i ISO-standarden när det gäller 
projektstyrning. Det har däremot inte inkommit några observationer på standarder från 
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respondenterna. Det kan bero på att respondenterna inte tar hänsyn till standarder eller att jag 
inte har ställt en tydlig fråga inom detta område i intervjuerna. Både den teoretiska - och 
empiriska forskningen påpekar att varje IT-projekt eller organisation kan vara unik, i och med 
att varje projekt har sitt eget behov och kan ha egna kompetenser som genomför projektet på 
sitt sätt.  

7.2 Roller med egenskaper  

Projektledare 
Forskningen visar att projektledare behövs i stora och komplexa projekt. Den teoretiska 
forskningen ger bara rekommendationer om hur en projektledare ska agera vid hybridmetod. 
Den svarar däremot inte på hur en projektledare ska agera när det t. ex gäller prioriteringar, 
ansvar för gruppen, kundkontakt, resursfrågor, ledarrollen eller leveranser. För dessa 
aktiviteter sköts i vissa fall även av produktägare eller scrummaster. Någon tidigare forskning 
inom detta område har inte hittats. Jag har däremot genom respondenterna identifierat vilka 
arbetsuppgifter som är likadana för produktägare, scrummaster och projektledare, för att 
sedan kunna renodla arbetsuppgifterna och göra dem tydligare. Detta för att den ena rollen 
inte ska arbeta med samma arbetsuppgifter som den andra. Tidigare forskning visar heller inte 
någon rekommendation om att projektledaren ska samarbeta med produktägaren och 
scrummaster, vilket är ett måste när det gäller en hybridmetod. Analysen visar att 
projektledaren inte ska vara projektledare hela vägen under projektets gång, utan att hen ska 
agera som coach rörande teamets arbete när det gäller de agile aktiviteterna. 
Undersökningarna visar också att rollen projektledare inte kan väljas bort, utan ska finnas 
kvar för att driva IT-projekt. Den teoretiska forskningen beskriver inget om att projektledaren 
bör ha koll på leveranser. Det står heller inget om att projektledaren bör delta i 
sprintplaneringsmöten, andra scummöten eller hur projektledaren i övrigt ska informeras för 
att ha koll på hela projektet, vilket jag tycker är viktiga aspekter att beakta. 

Scrummaster 
Både den vetenskapliga och den teoretiska forskningen rekommenderar att scrummaster inte 
ska ha dubbla roller. Denne ska istället koncentrera sig på en enda roll. Scrummaster är ledare 
över det agila teamet och ska säkra teamets kompetenser och ansvara för teamets leveranser. 
En projektledare däremot är ledare över hela projektgruppen, säkrar projektets kompetenser 
och ska ansvara för projektets leveranser på övergripande nivå.  När det gäller leveranser och 
resursfrågor måste ett samarbete mellan scrummaster och projektledare ske. Även här finns 
det ingen tidigare forskning som berättar om hur man ska särskilja arbetsuppgifterna mellan 
scrummaster, produktägare och projektledare.  

Produktägare 
Det saknas tidigare forskning även för produktägare, som berättar om hur man ska särskilja 
arbetsuppgifterna mellan scrummaster, produktägare och projektledare. Kerzner (2009) näm-
ner dock att arbetsuppgifterna kolliderar med projektledarens roll. Här påpekas det bara av 
respondenterna på myndigheten att produktägaren inte ska ha dubbla roller. Både den teore-
tiska och empiriska forskningen påpekar att både produktägare och projektledare ska ha an-
svar för prioriteringar, kundkontakt och kontroll över att leverera det som beställs i tid. Kund-
ansvaret mellan projektledare och produktägare ligger på olika nivåer. Projektledare bör ha 
kundkontakt på högre nivå, medan en produktägare ska ha kundkontakt på lägre nivå. När det 
gäller prioriteringar måste ett samarbete mellan produktägare och projektledare ske för att 
komma överens om vad som ska prioriteras rörande projektets aktiviteter. 

Teamet 
Det råder delade meningar kring teamets tillhörighet. Den vetenskaplig litteratur anser att 
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teamet ska agera själva och vara fristående, samt ha ospecificerade roller. Alla som behövs 
ska tillhöra teamet. Även de flesta respondenter tycker att alla roller som behövs ska tillhöra 
teamet.  Konsultbolaget tycker att teamet ska tillhöra linjen och att teamet ska vara fristående, 
men att de stora eller komplexa projekten ska ha ett eget team för att kunna bedriva projekten 
effektivt. Respondenterna på myndigheten har annan uppfattning om teamets tillhörighet, allt 
från att teamet ska tillhöra projektet, förvaltningen, linjen till att teamet ska arbeta fristående. 
Allt eftersom jag har läst och jämfört de olika uppfattningarna, håller jag mig till den 
vetenskapliga litteraturen, vilket innebär att jag anser att teamet ska vara fristående som kan 
tillhöra linjen. Alla kompetenser som behövs ska tillhöra teamet. Här ingår det exempelvis 
även kravanalytiker och arkitekter. Sedan kan det finnas en period där man inte behöver 
tillhöra teamet. Den stora utmaningen är att de stora projekten kan koordinera, samordna och 
synka mellan de olika teamen som ingår i ett och samma projekt. Något som både litteraturen 
och respondenterna påpekar. Flexibilitet i ett team är något som även litteraturen och 
respondenter nämner. 

Övriga roller 
Även när det gäller vilka övriga roller som behövs uppkom det olika förslag. Den teoretiska 
forskningen rekommenderar release manager, moderator och chefproduktägare utöver rollerna 
scrummaster, produktägare och projektledare. Den teoretiska forskningen rekommenderar 
dock färre roller i jämförelse med den empiriska undersökningen. Konsultbolaget 
rekommenderar delprojektledare, lösningsarkitekt, mjukvaruarkitekt, leveransansvarig och 
produktchef. Myndigheten rekommenderar andra roller som bemanningsansvarig, 
uppdragsledare, kravledare och koordinator. Att rekommendationerna skiljer sig åt kan bero 
på att olika projekt har olika behov av kompetenser. Det rekommenderas därför vid starten av 
projektet att gå igenom dessa roller för att ta fram behovet av kompetenser. Detta för att inte 
missa vissa viktiga roller som ska vara på övergripande nivå. Stora projekten behöver ha 
kontroller och koordinering på högre nivå vid genomförandefasen när de flesta av 
aktiviteterna ska skötas agilt på lägre nivå. Både de teoretiska och de empiriska studierna 
visar att en produktchef på högre nivå behövs. Jag anser att det måste finnas någon eller några 
personer som prioriterar på högre nivå, med tanke på att det är många projekt som vill 
prioritera sitt och i slutändan har man samma kompetenser som gör jobbet. Det gör att 
kompetenserna inte räcker till, vilket leder till att man inte hinner införa alla förändringar som 
önskas.  

7.3 Möten med egenskaper  

Projektgruppsmöten 
Analysen visar att både de agila - och traditionella mötena ska vara kvar. Projektgruppsmöten 
är ett av de traditionella mötena som ska vara kvar. Syftet med projektgruppsmöten är att alla 
ska få den information man behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. För att kunna 
uppnå detta behöver man få svar på vilka roller som ska delta i detta möte. Tidigare forskning 
ger inte några rekommendationer om mötesdeltagande och inte Kerzner (2009) heller. Jag 
försökte därför få svar på detta via den empiriska undersökningen, vilket också gav olika svar. 
En av rekommendationerna är att alla kompetenser som är utanför teamet är med i projekt-
gruppsmöten. Alternativet är att alla projektmedlemmar är med på mötet för att få samma 
information. Jag tycker att båda dessa förslag är applicerbara för projektgruppsmöten. 

Dagliga möten 
Både den teoretiska - och empiriska forskningen ger svar på att alla kompetenser som behövs 
ska vara med i dagliga möten. Vissa respondenter tycker däremot att det är utvecklingsteamet 
(även kravanalytiker, arkitekter osv.) som ska vara med under dessa möten. Jag instämmer 
med majoriteten och tycker att alla som är med i utvecklingsarbetet ska delta i dessa möten 
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vid genomförandefasen. Detta för att inte behöva förse deltagarna med samma information på 
ett annat möte senare. Deltagandet behövs också för att t. ex stämma av hur långt man har 
kommit med krav och om kraven behöver uppdateras efter vissa ändringar. Annars finns det 
en risk för att kraven blir bortglömda och inte uppdaterade. 

Övriga möten 
Analysen visar att både den teoretiska - och empiriska forskningen ger olika svar om vilka 
övriga möten som behövs för att bedriva stora eller komplexa IT-projekt. Men det är tydligt 
att det behövs flera möten än den tidigare forskningen nämner. Den teoretiska forskningen 
visar bara ett antal möten som samverkansmöten med projektledare scrummaster, produktäga-
re och affärsexperter. Megaplaneringsmöten, scrum of scrum möten och “End of sprint” som 
är demomöte på högre nivå. Tidigare forskning ger ingen information om vilka andra möten 
som behövs. Det har bara konstaterats att kick off möten traditionellt ska finnas i början av 
projektet. Den teoretiska forskningen anser att agila möten eliminerar andra möten och för-
bättrar teamets kunskapsnivå på projektet. Den empiriska undersökningen visar att det behövs 
flera möten för att lyckas med ett komplext eller stort IT-projekt. Ett möte för att balansera 
kompetenser mellan team, olika forum, koordineringsmöten, leveransstyrningsmöte inför 
drift, produktägaremöte, avstämningsmöte med projektledare, produktägare och integrations-
möten är möten som har identifierats via intervjuerna. Möten som rekommenderas skiljer sig 
mellan respondenter som intervjuas på dessa två organisationerna. Myndigheten har olika 
förslag på möten. Men det ena svaret utesluter inte det andra. Skillnaderna i rekommendatio-
nerna kan bero på projektets unika behov och storlek eller komplexitet.  
Både den teoretiska - och den empiriska forskningen är överens om att avstämningsmö-
ten/samverkansmöten samt alla agila - och traditionella möten behövs. 

7.4 Urval av styrkor 
Det har inte framkommit många förslag på styrkor och svagheter från respondenterna när det 
gäller den traditionella metoden. Det kan bero på att jag inte har ställt en tydlig fråga inom 
detta område. Även i litteraturen framläggs färre exempel på styrkor relaterat till den 
traditionella metoden än den agila metoden. Det kan bero på den teoretiska forskningen jag 
har hittat. Eftersom att det är en trend att använda den agila metoden, så skrivs det mer om 
den i jämförelse med den traditionella metoden. Men de förslag som har kommit fram från 
respondenterna stämmer överens med den teoretiska forskningen. Jag lade också märke till att 
nackdelarna i den agila metoden är flera än den traditionella. Detta kan också bero på att 
organisationerna idag har större fokus på det agila arbetssättet än det traditionella.  
 
När jag har slagit samman styrkorna från den teoretiska - och empiriska forskningen har jag 
observerat att mycket av det som hade föreslagits som styrkor, även finns med under 
aktiviteter som behöver ske agilt eller traditionellt. Detta resultat förstärker min teori att 
styrkor behövs i projektstyrningsmodellen. Jag valde styrkorna som inte relaterade till 
svagheterna för att skapa högre andel lyckade IT-projekt, något som både den teoretiska och 
empiriska forskningen talar om. Den empiriska undersökningen uppmärksammar däremot inte 
att val av styrkor förstärker projektstyrningsmodellen och skapar högre värde för IT-projekten. 
De styrkor som har valts integreras med de aktiviteter som också blir en del av tragila 
projektstyrningsmodellen. 
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8 Tragila projektstyrningsmodellen  
Detta kapitel presenterar ett resultat som grundar sig i och knyts till frågeställningarna. Tabel-
lerna och figurerna nedan visar ett urval av olika aktiviteter som är sammanfattade utifrån 
rekommendationer av den vetenskapliga litteraturen och intervjuer med respondenterna. 
Dubbletter av vissa aktiviteter som återkom på olika ställen har tagits bort. Resultatet består 
av min egen tragil projektstyrningsmodell, möten och roller med egenskaper som behöver 
finnas med. Resultatet som visas här nedan är en utvecklad tragil projektstyrningsmodell ut-
ifrån hybridmetoden enligt figur 4 i kapitel 4. Detaljerade tabeller som sammanfattar den teo-
retiska och - empiriska undersökningen återfinns i bilaga 3. 
 
Figur 5 presenterar min tragila projektstyrningsmodell, som skapas i enlighet med de 
rekommendationer som framkom av den teoretiska - och empiriska undersökningen. 
Projektstyrningsmodellen är en sammanställning av rekommendationer av anpassningar när 
det gäller projektstyrningsmodellen, med aktiviteter som bör ske agilt eller traditionellt. Även 
styrkor, precis på samma sätt som tidigare beskrevs i figur 4, kapitel 4, finns med. De fyra 
faserna som visas i figur 5 nedan, visas enligt den traditionella modellen som finnas i bilaga 2. 
Tragila projektstyrningsmodellen är en integrering av den agila - och traditionella metoden 
d.v.s. ett resultat av hybridmetoden. Fokus läggs på förberedande - och genomförandefasen, 
då det i dessa faser sker flest projektaktiviteterna som måste integreras. Förstudie - och 
avslutandefasen kan utföras helt traditionellt. Kommunikation och information samt kund 
(användare), sträcker sig horisontellt över alla faser då dessa ska beaktas hela vägen. 
 

 
Figur 5: Min tragila projektstyrningsmodell som har skapats med hjälp av hybridmetoden  

8.1 Roller med egenskaper 
Tabell 14 visar ett antal förslag på anpassningar som bör göras för projektledare, scrummaster, 
produktledare samt teamet. Några egenskaper för varje roll har identifierats genom den 
teoretiska - och empiriska forskningen så att rollernas arbetsuppgifter blir tydligare. Här visas 
även övriga roller som behövs för att bedriva ett IT-projekt. Rollerna är en del av min modell 
som också visas enligt figur 4 i kap 4. 
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Projektledare Scrummaster Produktägare Teamet Övriga roller 
• coachande för agila 

teamet,  
• ledare på 

övergripandenivå 
• behöver utbildning i 

agilt 
• informerar på 

övergripande nivå 
• avstämningar med 

berörda 
• ledar projektmöten 
• dokumenterar 
• samlar behov 
• verksamhetskontakt 
• synkar mellan olika 

team 
• säkerställer 

kompetenser 
• säkerställer 

leveranser 
• ansvarar om 

projektets 
prioriteringar 

• tar hand om 
planeringar 

• ansvarar för 
projektgruppen 

• analyserar om 
projektet ska 
bedrivas agilt eller 
inte 

• avstämningar 
med berörda 

• kommunikation 
med berörda 

• leda 
scrummöten  

• säkerställa 
kompetenser 

• renodlat roll 
(inte ha dubbla 
roller) 

• en slags ledare 
• ansvarar för 

agila leveranser 

• samling av 
behov 

• prioriterar  
• kontakt med 

verksamheten 
• ansvarig för 

beställningar 
• planering av 

datum för 
leveranser  

• resursplanering 
• renodlat roll 

(inga dubbla 
roller) 

• stora projekt 
behöver eget 
team 

• team tillhör 
linjen 

• flexibelt team 
som byter 
arbetsuppgifter 
med varandra 

• självständigt, tar 
eget beslut ang. 
utveckling 

• kompetensutvec
klar sig 

• säkerställer 
kompetenser 

• delning av team 
till flera team vid 
större antal 
kompetens (7+- 
2) 

• samlas helst på 
samma plats 

• specialister som 
kan agila metod 

• rotation mellan 
teamen 

• behov av ett 
team som 
jobbar på 
övergripande 
nivå 

• behov av 
samordning 
mellan olika 
team 

• synkning av 
backlogg 

• affärsanalytiker 
• delprojektledare 
• lösningsarkitekt 
• mjukvaruarkitekt 
• övergripande 

leveransansvarig  
• produktchef 
• övergripande 

bemanningsansvarig  
• uppdragsledare 
• kravledare 
• incidentkoordinator 
• release manager 
• moderator 

Tabell 14: Roller med egenskaper för tragila projektstyrningsmodellen. 

8.2 Möten med egenskaper  
Figur 6 visar förslag på möten som har identifierats genom den teoretiska - och empiriska 
forskningen, uppdelad i agila – och traditionella möten, för den tragila 
projektstyrningsmodellen. Den blå färgen står för de möten som bör hållas agilt. Den gråa 
färgen står för de möten som bör hållas traditionellt. Möten är också en del av den tragila 
projektstyrningsmodellen som visas enligt figur 4, kapitel 4. 
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Figur 6: Möten som kan hållas agilt eller traditionellt. 
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9 Avslutande diskussioner 

9.1  Tragila projektstyrningsmodellen 
Syftet var att ta fram en detaljerad projektstyrningsmodell med hjälp av hybridmetoden för att 
kunna höja andelen lyckade IT-projekt i stora organisationer. Statistiken visar att varken agila 
- eller traditionella metoder är tillräckliga för att kunna genomföra ett lyckat IT-projekt. Det 
behövs därför en hybridmetod som integrerar båda de agila - och traditionella metoderna. Att 
skilja en hybridmetod från en projektstyrningsmodell visar sig vara svårt då de går i varandra. 
 
Min tragil projektstyrningsmodell är skapad som förslag för att bedriva IT-projekt utifrån 
mina erfarenheter och enligt teoretiska och empiriska rekommendationer. Det kan vara svårt 
att införa en standardiserad projektstyrningsmodell som passar alla organisationer, då olika 
organisationer kan ha olika förutsättningar och behov. Varje projekt kan också vara unikt och 
kan behöva anpassa sin projektstyrningsmodell. Jag rekommenderar dock en hybridmetod för 
stora eller komplexa IT-projekt, då den agila metoden inte täcker upp lika många områden 
som den traditionella gör. Den tragila projektstyrningsmodellen visar att planeringsfasen kan 
ske både agilt och traditionellt medan genomförandefasen kan ske helt agilt. Den tragila 
projektstyrningsmodellen kommer att hjälpa organisationerna att bedriva projekten enligt en 
hybridlösning. Modellen kommer också att relatera till anpassningar i den traditionella 
projektstyrningen, då den är traditionell och måste anpassas till det agila arbetssättet för att bli 
en hybridmodell. Den Tragila projektstyrningsmodellen är en vägledning för att veta vilka 
aktiviteter som ska köras agilt eller traditionellt under projektets gång. Vissa aktiviteter i 
projektstyrningsmodellen kan säkert flyttas mellan olika faser. Projektstyrningsmodellen 
kommer dock i grund och botten att vara den samma. Min förhoppning är att min tragila 
projektstyrningsmodell kommer underlätta arbetet för organisationer. Då det visar sig att 
varken den agila eller traditionella metoden täcker upp ett stort eller komplext projekts behov.   
 
Förtydligande och anpassningar av roller kommer att vägleda de stora organisationerna till att 
särskilja arbetsuppgifterna per roll och få kännedom om vilka roller som behövs för att 
bedriva stora eller komplexa IT-projekt. I samband med rollerna har anpassningar av möten 
som behövs, beskrivits som en vägledning för att avgöra vilka möten som behövs och vem 
som bör delta på mötena. 

9.2 Metod 
Jag anser att metoden jag har använt var tillräcklig för att skapa min rapport och för att 
uppfylla mitt syfte. Tillvägagångssättet hjälpte mig att hitta vetenskaplig litteratur för att få 
kvalité på min rapport, samt att få svar på mina frågor. Kvalitativ och hermeneutik forskning 
samt fallstudier gav mig möjlighet att ta fram en detaljerad projektstyrningsmodell. 
Respondenterna hade rollerna och erfarenheterna som krävdes för att jag skulle kunna få en 
helhetsbild av problemområdet och för att jag sedan skulle kunna föreslå integrationer av agil 
– och traditionell metod, för en hybridlösning.  

9.3 Framtida forskning 
Som framtida forskning vore det intressant att införa min projektstyrningsmodell i en stor 
organisation för att undersöka ifall den leder till fler lyckosamma IT-projekt i praktiken. Det 
rekommenderas även att göra en undersökning för förvaltningsorganisationerna. Detta för att 
undersöka hur hybridmetoden skulle kunna se ut för förvaltningen vid integration av både den 
agila – och traditionella metoden. Att göra en kvantitativ undersökning inom samma område 
vore inte heller helt fel för att se om hybridmetoden genererar samma resultat för en 
projektstyrningsmodell eller inte. 



 
 

47 
 

Referenser 
Allen, M, Alleyne, D, Farmer, C, McRae, A, & Turner, C. (2014). A Framework for Project 
Success. Journal Of Information Technology & Economic Development, 5(2). s. 1-17 

Ambler, S. W., & Lines, M. (2012). Disciplined Agile Delivery: A Practitioner‘s Guide to 
Agile Software Delivery in the Enterprise (1 edition.). Upper Saddle River, NJ: IBM Press. 

Avison, D. & Fitzgerald G. (1998) Information Systems Development: Methodologies, Tech-
niques and Tools. McGraw-Hill. 
 
Avison, D. & Fitzgerald, G. (2006) Information system development: methodologies, 
techniques & tools Berkshire: McGraw-Hill Education 

Ahern, T., Leavy, B., & Byrne, P.J (2014). Complex project management as complex problem 
solving: A distributed knowledge management perspective. Int. J. Proj. Manag 32, 1371–
1381. 
 
Andersen, E. S., Grude, K. V. & Haug, T. (1994) Målinriktad projektstyrning. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Barlow, J., Giboney, J., Keith, M., Wilson, D., Schuetzler, R., Lowry, P. & Vance, A. (2011). 
Overview and guidance on Agile development in large organizations. Communications of the 
Association for Information Systems, 29(2), 25-44. 
 
Bashir, M. S. & M. R. J. Qureshi (2012). “Hybrid Software Development Approach for Small 
to Medium Scale Projects: RUP, XP & SCRUM,” Science International (Lahore) 
24, 4 (2012), pp. 381-384. 

Batra, D. (2009). Modified agile practices for outsourced software projects. Communications 
of the ACM, September 2009, Vol.52(9), pp.143-148 [Peer Reviewed Journal] 

Batra, D., Xia, W., Vander-Meer, D., & Dutta, K. (2010). Balancing Agile and Structured De-
velopment Approaches to Successfully Manage. Large Distributed Software Projects: A Case 
Study from the Cruise Line Industry. Communications of AIS. 27 (21), 379-394. 
 
Binder, J., Aillaud, L., & Schilli, L. (2014). The Project Management Cocktail Model: An 
Approach for Balancing Agile and ISO 21500, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
2014, Vol.119, pp.182-191 

Björklund, M. & Paulsson, U. (2012) Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. 
Studentlitteratur, 2012. 

Cano, J, & Lido´n, I. (2011). Guided reflection on project definition. International Journal Of 
Project Management, 29(5), s. 525-536 

Cao et al. (2009) "A Framework for Adapting Agile Development Methodologies, European 
Journal of Information Systems (18)4, pp. 332–343. 

Castilla, D. (2014). A Hybrid Approach Using RUP and Scrum as a Software Development 
Strategy. Master's Thesis. College of Computing, Engineering & Construction. UNF Theses 
and Dissertations. Paper 514. 



 
 

48 
 

Chen, P., Chen, C & Chern, C. (2012). Software project team characteristics and team 
performance: Team motivation as a moderator. 

Collyer, S., Warren, C., Hemsley, B., & Stevens, C. (2010). Aim, fire, aim —project planning 
styles in dynamic environments. Proj. Manag. Journal. 41 (4), 108–121 

Conforto, E. C., & Amaral, D. C. (2010). Evaluating an agile method for planning and 
controlling innovative projects. Project Management Journal, 41(2), 73–80. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
sammhällsvetenskaperna (2 uppl). Lund Studentlitteratur. 

Dingsøyr, T., Nerur, S., Balijepally, V. G. & Moe, N. B. (2012). A decade of agile 
methodologies: Towards explaining agile software development. Journal of Systems and 
Software, 85(6), 1213-1221. 
 
Dooley, L.; Lupton, G ; O'Sullivan, D. (2005). Multiple project management: a modern 
competitive necessity.  Journal of Manufacturing Technology Management, 2005, Vol.16(5), 
p.466-482 [Peer Reviewed Journal].  
 
Drury-Gragon ML. (2014). Performance on agile teams: Relating iteration objectives and 
critical decisions to project management success factors. Information and Software 
Technology. Vol. 56(5) 506-5015 

Dyck, S. & T.A. Majchrzak (2012).  “Identifying Common Characteristics in Fundamental, 
Integrated, and Agile Software Development Methodologies,” System Science 
(HICSS), 2012 45th.  Hawaii International Conference, ( 4-7 January, 2012), pp. 
5299-5308. 

Engwall, M. & Sjögren Källqvist, A. (2001). Dynamics of a Multi-project Matrix: Conflicts 
and Coordination, Fenix WP 2001:7, Stockholm. 
 
Gandomani et al. (2013, a). "Obstacles to moving to agile software development; at a glance," 
Journal of Computer Science, vol. 9, pp. 620-625, 2013. 

Gandomani et al. (2013, b). "Important considerations for agile software development 
methods governance," Journal of Theoretical and Applied Information Technology, vol. 55, 
pp. 345-351, 2013. 

Gandomani et al. (2014). Exploring facilitators of transition and adoption to agile methods: a 
grounded theory study. Journal of Software, 2014, Vol.9(7), p.1666(13) [Peer Reviewed 
Journal]. 

Gustavsson, T. (2007) Agile – konsten att slutföra projekt. Karlstad: TUK Förlag 

Gustavsson, T. (2011). Agil projekledning. Stockholm: Sanoma utbildning AB. 

Gustavsson, T. (2013). Agile- konsten att slutföra projekt. 2. Uppl. Karlstad: TUK Förlag AB. 

Gonzalez, M. (2015). Learn About Scrum. https://www.scrumalliance.org/whyscrum 
(Hämtad, 2015-09-15). 

Görling, S. (2009). Att Arbeta Med IT-projekt. Studentlitteratur, Lund 

https://www.scrumalliance.org/whyscrum�


 
 

49 
 

Harris, M., R. Collins, & A. Hevner (2009). "Control of Flexible Software Development 
Under Uncertainty, Information Systems Research (20)3, pp. 400–419. 

Hayata, T. & Han, J. (2011). A hybrid model for IT project with Scrum. Proceedings of 2011. 
IEEE International Conference on Service Operations, Logistics and Informatics. 

Hughes, B & Cotterell, M. (2009). Software Project Management. 5. uppl. Glasgow: 
McGraw- Hill Education. 

Ioannis Christou, Stavros Ponis & Eleni Palaiologou (2010). “Using the Agile Unified 
Process in Banking”, IEEE Software, Vol. 27, Nr 3, 2010, s. 72-79. 

Jahr M. (2014). A Hybrid Approach to Quantitative Software Project Scheduling Within 
Agile. Frameworks. Article first published online: 3 JUN 2014 

Jansson T. (2015). Agila projektledningsmetoder och motivation. Varför man blir produktiv av 
att flytta lappar på en whiteboard. Doktorsavhandling. Karlstad University Studies. 2015:9 

Jansson, T. & Ljung, L. (2013). Strategic Project Archetypes for Effective Project Steering. 
Procedia- Social and Behavioral Sciences, 74, 112-122. 

Keith, C. (2010). Agile Game Development with Scrum. Boston: Pearson Education, Inc. 

Kerzner, H. (2009) PROJEKT MANAGEMENT – A System Approach to Planning, 
Scheduling, and Controlling. 10th edition. New York: Wiley 

Khan, R & Spang, K. (2011). Critical Success Factors for International Projects. 

Kloppenborg, T.J., Manolis, C. & Tesch, D. (2009). Successful project sponsor behaviors 
during project initiation: an empirical investigation. J. Manag. Issues 21 (1), 140–159. 

Kruchten, P. (2013). Contextualizing agile software development. Journal of Software: Evolu-
tion and Process, 25(4), 351-361. doi: 10.1002/smr.572. 
 
Laanti, Maarit, Salo, Outi  & Abrahamsson, Pekka (2011).  Agile methods rapidly replacing 
traditional methods at Nokia: A survey of opinions on agile transformation. Information and 
Software Technology.  Vol.53(3), pp.276-290 [Peer Reviewed Journal] 

Larsson, A-C. & Larsson, R., (2005). Projektledarrollen i praktiken – Några grunder i att 
leda och delta i projekt. Uppsala: Uppsala Publishing House AB, Halmstad Bulls Tryckeri. 
 

Lee, G. & Xia, W. (2010). Toward agile: an integrated analysis of quantitative and qualitative 
field data on software development agility. MIS Quarterly. 34 (1), 87-114. 

Leffingwell, D. (2011). Agile Software Requirements. Upper Saddle River, NJ: Addison-
Wesley. 

Lozo, G. & Jovanović, S. (2012). A Flexible Hybrid Method for IT Project Management. 
Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 3(7), pp.1027- 
1036. 
 
Li Jianwei & Wang Xunan (2010). “Software Technology and Engineering”. Research and 
practice og agile uni-fied process. Vol. 2, 2010, s. 340-343.  
 



 
 

50 
 

Li, F & Wang, Y. (2009). How does project managers´personality matter?: building the 
linkage between project managers personality and the success of software development 
projects. 24th ACM SIGPLAN conference companion, (OOPSLA '09), 2009. pp. 867- 874.   

Lyon, R. & Evans, M. (2008), “Scaling up pushing scrum out of its comfort zone”.  Agile 
2008 Conference pp. 395–400. 

McLeod, L. & MacDonell, S. G. (2011). Factors that affect software systems development 
project outcomes: A survey of research. ACM Comput. Surv. 43(4) Article 24 (October 2011), 
56 s. 

Maranzato et al., (2011).  Moving back to scrum and scaling to scrum of scrums in less than 
one year. Object oriented programming systems languages and applications companion: Pro-
ceedings of the ACM international conference companion, (OOPSLA '11), 2011, pp.125-130 

Martinsuo, M. (2013). Project portfolio management in practice and context. Int. J. Proj. 
Manag. 31, 794–803. 
Maruping, L. M., Zhang, X., & Venkatesh, V. (2009a). Role of collective ownership and 
coding standards in coordinating expertise in software project teams. European Journal of 
Information Systems, 18(4), 355–371. 

Maruping, L. M., Venkatesh, V., & Agarwal, R. (2009b). A control theory perspective on 
Agile methodology use and changing user requirements. Information Systems Research, 
20(3), 377–399. 

Mahadevan, Lakshman; Kettinger, William J.; & Meservy, Thomas O. (2015) "Running on 
Hybrid: Control Changes when Introducing an Agile Methodology in a Traditional “Water-
fall” System Development Environment," Communications of the Association for Information 
Systems: Vol. 36, Article 5. 
 
Miller, A. (2008), ‘A hundred days of continuous integration’, Agile 2008 Conference 
pp. 289–293. 
 
Millett, S., Blankenship J. & Bussa M. (2011). Pro Agile .NET Development with SCRUM. 
Berkeley, CA: Apress. 
 
Mishra, Deepti ; Mishra, Alok (2011). Complex software project development: agile methods 
adoption. Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, 2011, 
Vol.23(8), pp.549-564 [Peer Reviewed Journal]. 

Moe, N.-B., Dingsøyr, T. & Dybå, T. (2009). A teamwork model for understanding an agile. 
team: A case study of a Scrum project. Information and Software Technology, 52, 480-491. 
 
Moe, N, Dingsøyr, T, & Dybå, T (2010). A teamwork model for understanding an agile team: 
A case study of a Scrum project. Information And Software Technology, 52, TAIC-PART 2008, 
s. 480-491 

Moore, E. & Spens, J. (2008). Scaling agile: Finding your agile tribe.  Agile 2008 Conference 
pp. 121–124. 
 
Nationalencyklopedin (2015). Hybrid. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hybrid (hämtad 2015-10-30) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hybrid�


 
 

51 
 

 
Nisa, S. U. & M. R. J. Qureshi (2012). “Empirical Estimation of Hybrid Model: A Controlled 
Case Study,” International Journal of Information Technology and Computer 
Science (IJITCS) 4, 8 (2012), pp. 43-50. 

Nishijima, R. T. & J. G. Dos Santos (2013). “The Challenge of Implementing Scrum 
Methodology in a Traditional Development Environment,” International Journal 
of Computing & Technology 5, 2 (May-June, 2013), pp. 98-108. 

O'Connor, C. P. (2011) "Anatomy and physiology of an Agile Transition," in Agile 
Conference, Agile 2011, Salt Lake City, UT, 2011, pp. 302-306. 

Patel R, & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, Studentlitteratur, Lund. 

Pham, A & Pham P.V. (2012). Scrum in Action. Boston: Course Technology. 

Paasivaara, M. & Lassenius, C. (2014). Communities of practice in a large distributed agile 
software development organization – Case Ericsson. Information and Software Information 
and Software Technology, 2014, Vol.56(12), pp.1556-1577 [Peer Reviewed Journal]. 

Pearson, R.W. (2010). Statistical Persuasion: How to Collect, Analyze, and Present 
Data…Accurately, Honestly, and Persuasively. USA: SAGE Publications, Inc. 

Pedreira, Oscar; García, Félix; Luaces, Miguel Rodríguez & Piattini, Mario (2010). The 
Journal of Systems & Software, 2010, Vol.83(10), pp.1662-1677 [Peer Reviewed Journal] 

Pries, K.H. & Quigley, J.M. (2011). Scrum project management. Boca Raton: CRC Press. 

Rehman, I., Rauf, A., Shahid, A & Ullah, S. (2010). Scope management in agile versus 
traditional software development methods. National Software Engineering Conference. 

Rodriguez, G, Soria, Á, & Campo, M. (2015). Virtual Scrum: A teaching aid to introduce un-
dergraduate software engineering students to Scrum. Computer Applications In Engi-neering 
Education, 23(1), s. 147-156. 

Rosengren, L. (2014). De 10 viktigaste tekniktrenderna: Computer Sweden, 2014 Okt. 10. 

Santos, V., Goldman, A. & De Souza, C. (2015). Fostering effective inter-team knowledge 
sharing in agile software development. Empirical Software Engineering, 2015, Vol. 20 (4), 
pp.1006-1051 [Peer Reviewed Journal] 
 
Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2012). Research Methods for Business Students.  
Financial Times/Prentice Hall, upplaga 6. 
 
Schwaber, K., (2004), Agile Project Management With Scrum, Redmond: Microsoft Press. 

Schwaber, K., Kubacki, R. & Sutherland, J. (2012) Software in 30 Days : How Agile 
Managers Beat the Odds, Delight Their Customers, and Leave Competitors in the Dust. 
Hoboken, NJ, USA: Wiley. 

Schwaber, K. & Sutherland, J. (2015). The Scrum Guide. 
 http://www.scrumguides.org/  (Hämtad, 2015-10-30) 

http://mitt-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Paasivaara%2C+Maria+&vl(13500398�
http://mitt-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Lassenius%2C+Casper&vl(13500398�
http://www.scrumguides.org/�


 
 

52 
 

Scrum Alliance (2015). Scrum Alliance.  
http://scrumalliance.org/ (Hämtad, 2015-10-30) 

Serrador, P. & Pinto, J. K. (2015). Does Agile work? — A quantitative analysis of agile project 
success . International Journal of Project Management, July 2015, Vol.33(5), pp.1040-1051 
[Peer Reviewed Journal] 

Sommerville, I. (2010). Software engineering. 9. uppl. Boston: Pearson Education. 

Špundak, M. (2014). Mixed Agile/Traditional Project Management Methodology – Reality or 
Illusion?, Procedia - Social And Behavioral Sciences, 119, s. 939-948 

Standish, G. (2013). CHAOS Manifesto 2013. Boston, MA: The Standish Group International, 
Inc. 

Stober, T. & Hansmann, U. (2009) Agile Software Development - Best Practices for Large 
Software Development Projects, Berlin: Springer 

Stoica M ; Mircea M. & Ghilic-Micu B (2014). Software Development : Agile vs. Traditional. 
Informatica Economica Journal, Vol 17, Iss 4, Pp 64-76 (2013) [Peer Reviewed Journal] 

Strode et al., (2012). Coordination in co-located agile software development projects.The 
Journal of Systems & Software, 2012, Vol.85(6), pp.1222-1238 [Peer Reviewed Journal] 

Subhas Chandra Misra ; Vinod Kumar & Uma Kumar (2010). Identifying some critical 
changes required in adopting agile practices in traditional software development projects. In-
ternational Journal of Quality & Reliability Management, 2010, Vol.27(4), p.451-474 [Peer 
Reviewed Journal] 

Thomas G. & Fernández G.(2008). Success in IT projects: a matter of definition, Internation-
al Journal of Project Management 26 (2008) 733–742. 
 
Tjäder, J. (1998).  Projektledaren och planen.   

Tonnquist, B. (2012). Projektledning. 4. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning. 

Vrajão, J, Dominguez, C, Ribeiro, P, & Paiva, A. (2014). Critical succes aspects in project 
management: Similarities and differences between the construction and the software industry. 
Tehnicki Vjesnik / Technical Gazette, 21(3), s. 583-589 

Wenell Management AB (2013). Kund/användare, Den eller de personer som använder 
uppdagets leverans.  
http://www.wenell.se/roller-och-samverkan/kundanvandare/ (Hämtad, 2015-09-30) 

Wenell T. (2001). Wenell om projekt. 

West, D. (2011). Water-Scrum-Fall Is The Reality Of Agile For Most Organizations Today. 
http://www.storycology.com/uploads/1/1/4/9/11495720/water-scrum-fall.pdf 
(Hämtad, 2015-09-23) 
 
Wilson, D, Brown, J, & Burke, A. (2013). LET'S Scrum! Learning digital media collabora-
tively. Technology & Engineering Teacher, 73(3), s. 16-22. 
 
Whitty, Stephen Jonathan ; Maylor, Harvey (2009). And then came Complex Project 

http://www.storycology.com/uploads/1/1/4/9/11495720/water-scrum-fall.pdf�


 
 

53 
 

Management (revised). International Journal of Project Management, 2009, Vol.27(3), 
pp.304-310 [Peer Reviewed Journal] 

Yin, R, K. (2009) Case Study Research: Design and Methods. Sage, Thousand Oaks, CA. 

Zang L. & Shao D. (2012). Research on Combining Scrum with CMMI in Small and Medium 
Organizations. International Conference on Computer Science and Electronics Engineering. P 
554-557. 



 

 
 

Bilagor  
Bilaga 1: Definitioner av begrepp 
 
Agile metoder 
Agile metoder har fått ett samlingsnamn som heter agila (Ioannis, Ponis & Palaiologou, 
2010). Agile betyder smidighet eller rörlighet. Det innebär i hög grad ett iterativt och 
inkrementellt arbetssätt genom de korta sprintar/etapper av arbete som projektet hela tiden 
genomgår, enligt (Barlow et al., 2011; Zang och Shao, 2012).  
 
Scrum 
Scrum är en utvecklingsmetod inom det agila metoderna. Moe et al. (2010) skriver scrum som 
utvecklingsmetod som lämpar sig bäst till mindre projektteam eftersom dessa ofta involverar 
utvecklingsfaser i form av sprintar (Zang & Shao, 2012). 
 
Agile projektledare 
Agile projektledning är en allmänt känd som en metod. Agile projektledning gör att 
projektledningen blir enklare, flexibel och iterativ för att uppnå bättre prestanda när det gäller 
kostnad, tid och kvalitet, med mindre förvaltning och mervärde för kunden (Conforto & 
Amaral, 2010).  
 
Scrumroller 
Srumrollerna är produktägare, och scrumteam (Rodriguez et al, 2015; Wilson et al, 2013). 
 
Produkägare: Produktägaren har som huvuduppgift att ansvara för att höja produktens värde 
och utvecklingslagets arbete samt hantera backlogg. Hen ansvarar för alla uppgifter som finns 
prioriterade och har ett kundvärde (Leffingwell, 2011; Rodriguez et al, 2015; Schwaber & 
Sutherland 2013; Wilson et al, 2013).   
 
 Scrummaster: Scrummasterns uppgift är att se till att teamet följer de regler som satts upp 
(Tonnquist, 2012). Hen verifierar att teamet har blir klart med sprinten (Leffingwell, 2011). 
Scrummaster måste kunna hantera intressenter, förväntningar och prioriteringar i projektet. 
(Pham & Pham 2012).  
 
Teamet: Teamet består av olika roller som behövs i projektet och arbetar iterativt och 
inkrementellt i backloggen. Iterationen fokus möjliggör att agile team att anpassa sig och 
reagera snabbt på förändrade krav för varje iteration. (Drury-Gragon, 2014). Teamet närvarar 
på de dagliga scrummöterna (Pries & Quigley 2011). 
 
Scrumaktiviteter 
Sprint: En sprint kan ses som ett delprojekt för att åstadkoma ett levererbart 
produktinkrement (Leffingwell, 2011; Schwaber & Sutherland, 2013; Zang och Shao, 2012).  
 
Produktbacklogg: Produktbackloggen kan enkelt förklaras som projektets ”att göra lista”. Vid 
varje tidpunkt estimeras den totala mängd arbete som krävs för att uppnå projektets slutmål 
genom att summera återstående arbete (Millett et al., 2011; Schwaber & Sutherland, 2013). 
En produktbacklogg är en prioriterad lista på det arbetet som kunden förväntar sig att utföras 
(Gustavsson, 2011).  
 



 
 

 
 

Sprintbacklog: Sprintbacklog är en del av produktbacklogen som väljs för den aktuella 
iterationen och skapas under sprintplaneringsmötet (Schwaber & Sutherland 2013).  
 
Scrummöten 
Sprintplaneringsmöten: Scrummaster, teamet och produktägaren träffas på detta möte för att 
förstå vad produktägaren behöver och att deltagarna ska förstå varandra. Mötet handlar också 
om hur man ska uppfylla kraven från kunden. (Schwaber & Sutherland, 2013; Wilson et al., 
2013).  
 
Demomöten: Det är ett möte i slutet av varje sprint där den nya utvecklade versionen visas 
och utvärderas av teamet, produkägare och användarrepresentanter som slutanvändare 
(Schwaber, 2004; Schwaber & Sutherland, 2013; Tonnquist, 2012; Wilson et al., 2013). 
 
Retrospective, (Sprintåterblick): Detta möte hölls direkt efter demomöten. Mötet är till för att 
granska och utvärdera erfarenheter som gjorts under sprinten (Millett et al., 2011; Schwaber 
& Sutherland 2013).   
  
Dagliga möten: Deltagarna är scrummastern som leder möten, scrumteamet och 
projektägaren (Gustavsson, 2011). Syftet med mötet är få en överblick på hur utvecklingen 
går och vilka hinder man stöter på.  
 
Refinmentmöten: Genomförs med hjälp av diskussionsgrupper (flera timmar kan behövas) 
där teamet tillsammans med scrummaster och produktägare diskuterar ett krav för att förfina 
den, samt för att uppskatta storlek/svarighet med produktägare (Scrum Alliance, 2015). 
 
Traditionella metoder 
De traditionella metoderna har en statisk plan att följa, från planering till implementering som 
ofta följer en strikt budget (Ambler & Lines, 2012).  
 
Vattenfallsmetoden 
Vattenfallsmetoden har tydliga mål för varje fas. Dokumentation framställas i varje fas. De 
olika faserna enligt Sommerville (2010) är beskrivning av krav, system- och mjukvarudesign, 
genomförande av tester samt drift och underhåll.  
 
Traditionellt projekt 
Enligt Görling (2009) ett traditionellt projekt är en tidsbegränsad och har olika kompetenser i 
team som ska lösa en specifik uppgift. När uppgiften är färdigställd upplöses projektet, 
tillägger (Cano & Lido´n, 2011).  
 
Traditionell projektledare 
Projektledare är en administrativ och finansiell ledare för projektet. Hen har till uppgift att ta 
fram projektets mål samt de ekonomiska ramarna. Projektledaren planerar och hanterar 
projektet samt sammanställer ett projektresultat och överlämnar det till mottagare (Wenell, 
2013).   
 
Traditionella projektmöten 
Projektmöten är nödvändiga för att klarlägga och dokumentera delarna av ett projekt samt 
registrera utvecklingen av projektet. Det finns tre typer av projektmöten: Projektmöten, 
styrgruppsmöten, kundmöten (Kerzner, 2009).  
 



 
 

 
 

Fördjupad beskrivning av traditionella - och agile metoder finns att läsa som bilaga 2. 
Bilaga 2: Beskrivning av agile och traditionella metoder 
Det finns huvudsakligen två metoder som används inom mjukvaruutveckling, de traditionella 
och de agila metoder (Rehman et al. 2010) 

Agile metod 
Ändringar i agile sker snabbt för att möta nya krav och önskemål (Pries & Quigley, 2011).  
Baserat på iterativ och inkrementell mjukvaruutveckling, har agila metoder skapats för att 
stödja små grupper som arbetar i ett enda team och rum ansikte mot ansikte (Paasivaara &  
Lassenius, 2014 ).  
 
Gustavsson (2011) menar att agile passar bra om kunden vill få ut snabba resultat och om 
kraven inte är tydlig eller där kraven inte finns specificerade i början samt om förutsättningar-
na för projektet kan ändras radikalt. Man kan välja agilt projekt om det är svårt att se ett tyd-
ligt mål av slutresultat.  (Gustavsson 2011). Enligt Jansson och Ljung (2013) passar agile bra 
om t.ex. det teamet är samlokaliserade och om projektresultatet inte är en teknisk produkt som 
kan byggas bit för bit. 
 
År 2001, publicerade mjukvaruutvecklare manifestet för Agile Software Development. Agile 
Manifesto har följande principer som jag väljer att visa i tabellform: Barlow et al., (2011). 
 

Agile principer Beskrivning 

En stark fokus på kunden hela 
utvecklingsprocessen 
 

Kundsamarbeten över kontraktsförhandling. 
Minskar formaliteter för att starta och avsluta 
snabbare 

Individer och interaktioner framför processer och 
verktyg 

Förbättra kommunikationen inom teamet och 
undanröja hinder 

Fungerande programvara framför omfattande 
dokumentation 

Utvecklare tillbringar mer tid för kodning och 
testning än de gör att skriva omfattande 
dokumentation 

Reaktion på förändring i stället efter en plan Teamet har frihet att göra ändringar och 
anpassa sig till projektets behov 

 
Tabell 15: Fyra agile principer enligt Barlow et al. (2011). 

Agile projektledare 
Det är viktigt att det finns en bra relation mellan projektledare och utvecklingsteamet. Enligt, 
Chen och Chern (2012), Pinkowska (2011), Khan och Spang (2011) menar att relationen 
mellan utvecklingsteamet och projektledaren är viktig aspekt för att lyckas.  

Scrum 
Scrum bygger på att involvera intressenter samt att leverera täta resultat (Tonnquist 2012). 
Zang och Shao (2012) menar att det är en stor utmaning att använda scrum i ett stort projekt. 
Genom kombination av aktiviteter såsom testplanering, kontinuerlig integration och 
användning av funktionsorienterat team, har scrum skalats att arbeta i större projekt. Ur ett 
systemteknik perspektiv, är dessa aktiviteter utmanande för stora, komplexa projekt (Zang & 
Shao, 2012).   
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Scrumroller 
Produkägare: Produktägaren möjliggör att utvecklarna jobbar med rätt uppgifter. Hen 
säkerställer att teamet vet vad som ska arbetas med till nästa sprint i rätt tid. Samtliga 
önskningar hanteras av produktägaren (Schwaber & Sutherland, 2013). Gustavsson (2011) 
menar att det är produktägaren som är ansvarig för verksamheten och ställer kraven utifrån 
kundens behov, vilket innebär kontakt med kunden. Produktägaren måste ta fram tydliga 
användarhistorier som hjälp till teamet. Produktägare träffar både projektteamet och kunden, 
därför ska denne vara en god organisatör och kommunikatör som representerar alla i 
projektet. Pham och Pham (2012) menar att produktägaren tar fram en release- och sprintplan 
och är konstruktivt stödjande till teamet däremot är passiv under själva sprinten. 
Produktägaren har ansvar för en eller flera informationssystem. Hen fattar beslut om 
systemens förvaltning och är ansvarig för informationssäkerhet. 

Scrummaster: Gustavsson (2011) skriver att en scrummaster inte har mandat att besluta om 
kompetenser. Hen tar hand om teamet så det inte störs från externa aktörer. Rollen 
scrummaster ska stödja teamets arbetsprocess så att teamet följer den agila metoden på ett 
lämpligt sätt (Schwaber & Sutherland 2013). Men det saknas förklaring för hur detta ska gå 
till i praktiken (Jansson, 2015).  

Scrammaster ska även ha följande egenskaper: 

Bra kunskap om scrum både teoretiskt och praktiskt (Pham & Pham 2012). 
Lära ut metoden om organisationen tidigare inte har använt scrum. 
Kommunicera med olika sorters människor i projektet (Pries& Quigley 2011). 
Ska fungera som en coach och motivera scrumteamet till att göra sitt bästa (Gustavsson, 
2011). Bra kommunikation med sitt scrumteam och med produktägaren. Ska kunna utnyttja 
den tvärfunktionalitet som finns i ett team och använda den på bästa sätt (Scrum Alliance, 
2013). 
 
Scrummaster ska kunna lösa konflikter. Han ska kunna ta hand om arbetsprocesser, alltså hur 
teamet ska arbeta i projektet. Daglig kontroll över arbetet och att ha insikt om vad som har 
gjorts och var som ska göras, är viktig för denna roll. Scrummaster kartlägger erfarenhet och 
lärdomar som har gjorts inför nästa sprint och tar bort alla hinder mellan scrumteamet och 
produktägaren. Hen uppmuntrar kreativitet och självbestämmande. Rollen skall lära teamet 
affärsverksamheten. Att fundera på olika lösningar som kan hjälpa teamet att förbättrar 
produktivitet (Gustavsson, 2011). 
 
Teamet: Det är viktigt att ingen resurs i teamet byts ut under pågående projekt (Schwaber, 
2004).  Teamet brukar bestå av 7 ± 2 personer. (Zang & Shao, 2012).  

Scrummaster och productägare är med vid sidan om (Leffingwell, 2011). Samlokalisering av 
teamet anges inte som ett krav enligt, Jansson (2015). Moore och Spens (2008) 
rekommenderar samplacering av team. Teamet en gemensam miljö att arbeta i för att 
underlätta samarbete och produktivitet. Även Ifall delar av projektet sprids geografiskt ska 
man se till att samplacera och gruppera de team som arbetar med samma funktion. Miller 
(2008) menar att det går då snabbare att fatta beslut. 

Scrumaktiviteter 
Det finns vissa aktiviteter i det agile arbetssättet som minimerar behovet av sammanträden 
som inte definierats av arbetsprocessen (Schwaber & Sutherland, 2013). Dessa är sprint, 
produkbacklog och sprintbacklog. 



 
 

 
 

 
Sprint: En sprints tidsperiod brukar vara mellan två till fyra veckor. Under sprinten hölls ett 
sprintplaneringsmöte, dagliga scrummöten, ett demonstrationsmöte och en retrospektiv 
(Schwaber & Sutherland, 2013). Dessa möten förklaras längre ner i rapporten. 

 

 

Figur 7: Visar hur en sprint enligt Scrum är uppbyggd (Gonzalez, 2015).  

 
Produktbacklogg: Buggar, krav, defekter och andra tekniska uppgifter registreras i 
produktbackloggen (Scrum Alliance, 2013).  

Sprintbacklog: Det är teamet som ändrar sprintbacklogen under pågående sprint. (Schwaber 
& Sutherland 2013).  

Scrummöten 
Sprintplaneringsmöten: Scrummaster, teamet och produktägaren träffas på detta möte för att 
besvara följande frågor: Vad ska levereras nästa sprint? 
Hur ska arbetet utföras för att lyckas med nästa inkrement utföras? 
Första delen syftar till att teamet ska förstå vad produktägaren behöver och att deltagarna ska 
förstå varandra. Andra delen av mötet handlar om hur uppgiften uppfylls. (Schwaber & 
Sutherland, 2013; Wilson et al., 2013).  
 
Demomöten (Sprintgranskningsmöten): Detta möte är till för att ge varandra återkoppling på 
funktionalitet i produkten. Mötet skapar samarbete med projektets intressenter (Schwaber & 
Sutherland, 2013; Schwaber, 2004; Tonnquist, 2012; Wilson et al., 2013). 

Retrospective, (Sprintåterblick): Gruppen beslutar om de ska göra några anpassningar i 
systemet och hur nästa sprint ska genomföras. Det tas fram en plan för sådana anpassningar 
(Millett et al., 2011; Schwaber & Sutherland 2013).    

Dagliga möten: Varje teammedlem berättar om arbetet som utförts från föregående möte, vad 
denne ska arbeta med fram till nästa möte och vilka eventuella hinder som finns. Längden på 
det korta mötet ska vara ungefär 15 minuter (Schwaber & Sutherland, 2013; Wilson et al., 
2013).  

Traditionell metod (vattenfallsmodell) 



 
 

 
 

Den traditionella systemutvecklingens livscykel som metod har flera namn, exempelvis kon-
ventionell systemanalys, traditionell systemanalys och vattenfallsmodellen (Avison och Fitz-
gerald, 1994). De traditionella metoder eftersträvar ett mål som kräver resultat som skall fast-
ställas i förväg (Collyer et al., 2010).  Traditionella metoder används när det behövs detaljer i 
projektet som ska definieras före kodning eller om projekten är stabila och kraven kända se-
dan tidigare (Stoica et al., 2014). 
 
Faserna i vattenfallsmodellen (metoden) utförs systematiskt i en sekventiell ordning enligt 
Sommarville (2010). Modellen har tydliga mål för varje fas. Dokumentation framställas i var-
je fas. Detta gör det synligt för projektledare som kan övervaka framstegen mot utvecklings-
planen. Varje fas ska avslutas innan nästa påbörjas. De olika faserna är en beskrivning av krav, 
system- och mjukvarudesign, genomförande av tester samt drift och underhåll (Sommerville, 
2010).  
 
Tonnquist (2012) beskriver att ett traditionell vattensfallsmodell består av fyra faser: 

 

 
  

Figur 8: Traditionella projektstyrningsmodellen visar projektets livscykel enligt Tonnquist 
(2012).  

Traditionell projektledare 
Verktyg och processer som behövs, används för att åstadkomma ett unikt projekt inom sär-
skilda ramar som består av tid, budget och kvalitetskontroller som skapar den gyllene triang-
eln som kan betyda framgång. Det är projektledares uppgift att identifiera projektets intressen-
ter och mål. Projektledaren bör fungera som en ledare för utvecklingsteamet och se varje indi-
vids styrkor och svagheter (Drury-Gragon, 2014; Hughes & Cotterell, 2009). Att styra ett pro-
jekt, genom andra iblandade genomföra och utföra planer och uppdrag är nödvändiga för att 
uppnå projektets mål (Tonnquist, 2007). Projektledaren skaffar nödvändiga kompetenser, ut-
nyttjar ändamålsenligt system för övervakning och rapportering (Kerzner, 2009).  
 
Projektledarens framgång mäts med hjälp av traditionella metoder och ofta används mått på 
tid (mall), kostnad (budget) och kvalitet. Dessa "gyllene triangeln" avser projektledarens 
framgångsfaktorer som tid, budget för hela projektet och kvalitet på slutprodukten (Drury-
Gragon, 2014). Projektets framgångsfaktorer är när ett projekt slutförts i tid, inom sin budget 
och i enlighet med kvalitetskraven. En studie har visat projektledarnas rangordning när det 
gäller val av triangeln från mest till minst viktigt. Resultatet blev följande: Kvalitet av projekt-
resultatet möter kundernas förväntningar, projektet slutförs inom den planerade tidsramen och 
projektet avslutas inom ramen av budget. Dessutom har vissa forskare visat fyra dimensioner 
av ett lyckat projekt: projektledarens färdigheter och kunskaper, organisationsstruktur, mätsy-



 
 

 
 

stem, och förvaltningspraxis (Drury-Gragon, 2014). Även Thomas (2008) bekräftar att den 
traditionella triangeln är en framgångsfaktor för projektledning eftersom det anses vara den 
dominerande metoden för att mäta projektlednings framgång i framgångsrapporter och i orga-
nisationer. Många forskare uppges att den gyllene triangeln är en nödvändig metod för att 
mäta framgång (Drury- Gragon, 2014). Det är fördel om projektledaren tar fram projektets 
mål och sätter upp de ekonomiska ramarna. Hen planerar och hanterar projektet samt sam-
manställer ett projektresultat och överlämnar det till mottagare (Wenell, 2013). Det är även 
bra att IT-projektledare hanterarkompetenser både finansiellt och med arbetskraft samt följer 
upp projektet (Allen et al., 2014;Varajão et al., 2014). 
 
Traditionella projektmöten 
Projektmöten är nödvändiga för att klarlägga och dokumentera delarna av ett projekt samt 
registrera utvecklingen av projektet. Det finns tre typer av projektmöten (Kerzner, 2009). 
 
Projektgruppsmöte: hölls varje vecka, varannan månad eller varje månad, där projektledaren 
informerar arbetsgruppen om projektets status. Dessa möten är flexibla vilket betyder att de 
hölls om de gynnar laget eller arbetsgruppen. Projektgruppsmöten är nödvändiga för att klar-
lägga och dokumentera delarna av ett projekt samt registrera utvecklingen av projektet (Kerz-
ner, 2009). 
 
Styrelsemöten: styrelsen har rätten till att ha månatliga möten där statusgenomgång för pro-
jektet tas upp om inte status för projektet kan identifieras vid andra mötestillfällen (Kerzner, 
2009). 
 
Kundmöten: dessa möten är ofta kritiska och har fast struktur i schemauppläggningen. Väl 
förberedelse krävs inför mötet för att kunna visa kunden utvecklingen i projektet och diskute-
ra eventuella problem (Kerzner, 2009).  
 
Bilaga 3: Översikt av teoretisk - och empirisk data i tabeller 
 
Integrationer av aktiviteter med roller och möten enligt teori och empiri 
 
Sammanfattning av aktiviteter för tragilprojektstyrningsmodellen   

Urval av styrkor av agile – och traditionella metoder 
Agile projekt Traditionellt projekt 

• Fokus på kund 
• Bra kommunikation och samarbete i team 
• Tydligt mål, för vad som ska göras 
• Flexibelt 
• Små uppdrag ger bättre översikt, bättre att uppskatta tid 
• Effektiv användning av utvecklingskompetens  
• Nya krav välkomnas 
• Feedback genom täta leveranser 
• Teamkänsla 
• Svarigheter fångas upp dag för dag för att förhindra fel i tid 
• Iterativt  
• Lättare överlämning 
• Par-programmering 

• Planerad arkitektur 
• Dokumentation  
• Minskning av 

personberoende 
• Tydlig slutprodukt 
• Bättre 

konfigurationshantering 
• Struktur 
• Följer tid, deadline 
• Kontrollerad 
• Koll på ekonomi 

 

Tabell 16: Översikt på aktiviteter enligt teoretisk - och empirisk forskning. 

 



 
 

 
 

 
Sammanfattning av roller enligt teori och empiri 

Teori Empiri 

Roller Teori Myndighet  Konsultbolag 
Projektledare • Från ledare till coach 

och koordinator 
• Utbildning behövs 
• Ansvarar för teamet 
• Leveranser i tid 
• Tar beslut om projektet 

ska bedrivas agilt eller 
inte 

• Har kundkontakt 
• Ansvarar för 

prioriteringar 
 

• coachande  
• agera på övergripandenivå 
• koordinator och beställare 
• synka mellan olika team för 

en hel leverans 
• resursfrågor 
• säkerställa leveranser 
• prioriteringar 
• planeringar 

kontakt med kund 

• coachande i agilt 
• ledare på 

övergripandenivå 
• utbildning i agilt 
• agera på 

övergripandenivå 
• information på 

övergripande nivå 
• avstämningar 
• står för arbetssättet  
• kommunikation med 

berörda 
• leda möten 
• demo 
• prioritera 
• dokumentera 
• samling av behov 
• kontakt med 

verksamheten 

Scrummaster • Renodlat roll (inte ha 
dubbla roller) 

• En slags ledare 
• Ansvarar för gruppen  
• Leveranser 

 

• säkerställa leveranser 
• Ledare 
• säkerställa kompetenser 
• renodlat roll 

• leveranser 
• avstämningar 
• står för arbetssättet 
• kommunikation med 

berörda 
• leda scummöten  

Produktägare • Har kundkontakt 
• Ansvarar för 

prioriteringar  
• Leveranser i tid 

• Prioriteringar 
• beställningar 
• planering av datum för 

leveranser Kontakt med kund 
• Resursplanering 
• Renodlat roll (inga dubbla 

roller) 

• planering av datum för 
leveranser 

• prioritera 
• samling av behov 
• kontakt med 

verksamheten 



 
 

 
 

Team • Agerar själv, tar eget 
beslut ang. utveckling 

• Ett fristående team 
(7+-2 personer) 

• Delning av team till 
flera team vid större 
antal kompetenser 

• Ospecificerade roller 
• Teamet sitter helst på 

samma plats 
• Erfarna personer som 

kan agile metod 
• Rotation mellan 

teamen 
• Ett team som jobbar 

på övergripande nivå 
• Samordning mellan 

olika team 
• Synkning av backlogg 

• Eget team för stora projekt 
• Flexibelt team som kan byta 

arbetsuppgifter med varandra 
• specialister 
• Team under förvaltning 
• Team under linjen 
• Självständigt team som 

utförare 
• Jobba med 

kompetensutveckling 
• Säkerställa kompetenser 
• Dela teamet 7_+ 2 vid behov 

• Projektet ska ha eget 
team 

• fristående med chef från 
linjen 

Övriga valda 
roller 

• Release manager 
• Moderator 
• Chefproduktägare 

 

• Produktchef(över 
produktägare) 

• Bemanningsansvarig för alla 
kompetenser 

• Uppdragsledare 
• Kravledare 
• incidentkoordinator 

• Business Analyst 
• Delprojektledare 
• Lösningsarkitekt 
• Mjukvaruarkitekt 
• Leveransansvarig på 

övergripande nivå 
• Produktägarechef för 

prioritera på högre nivå 

Tabell 17: Översikt av roller enligt teoretisk - och empirisk forskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Sammanfattning av möten enligt teori och empiri (Myndighet, Konsultbolag) 
                            Teori  Empiri 

Möten Teori Myndighet  Konsultbolag 

Projektmöten • De hölls för information 
• Klarlägger delar av 

projektet 
• Dokumenterar delar av 

projektet (hittar ingen 
annan information om 
anpassning) 

• Alla som är med i 
projektet ska delta 

• Uppdragsledare bör vara 
med 

• Scrummaster och 
produktägare bör vara 
med 

• Alla som är utanför teamet 
ska vara med (t.ex 
lösningsarkitekt, 
testledare, 
verksamhetskunnig) 

• Alla som är med i projektet 
ska vara med 

Dagliga 
scrummöten 

• Alla som behövs deltar. 
Tex arkitekter, 
programmerare, 
analytiker, experter, 
testare, designers, etc 

• Alla som behövs är med 
• Alla är inte med utan de 

som behövs kallas vid 
behov 

• Bara utvecklar e och 
testare är med 

Alla som behövs och är med i 
projektet ska vara med 

Övriga möten • Kickoffmöte 
• Sprintplaneringsmöten 
• Refinmentmöten 
• Demomöten 
• Retrospektiva möten  
• Kundmöten på högre 

nivå 
• Styrgruppsmöten 
• Samverkansmöten med 

projektledare 
scrummaster, 
produktägare och 
affärsexperter 

• Megaplaneringsmöten 
• Scrum of scrum möten 
• “End of Sprint” 

(demomöte) 

• Sprintplaneringsmöten 
• Refinmentmöten 
• Demomöten 
• Retrospektiva möten  
• Kundmöten på högre nivå 
• Styrgruppsmöten 
• Samverkansmöten med 

projektledare 
scrummaster, 
produktägare och 
affärsexperter 

• Ett möte för balansera 
kompetenser mellan team 

• Testforum 
• Utvecklarforum 
• Arkitektforum 
• Koordineringsmöten 
• Leveransstyrningsmöte 

inför drift 
• Produktägaremöte 
• Avstämningsmöte; 

projektledare, 
produktägare 

• Koordineringsmöte för 
testansvariga med teamet 

• Koordineringsmöte 
testansvariga utanför 
teamet 

• Sprintplaneringsmöten 
• Refinmentmöten 
• Demomöten 
• Retrospektiva möten  
• Kundmöten på högre nivå 
• Styrgruppsmöten 
• Integrationsmöten 
• Prioriteringsmöten 
• Samverkansmöten med 

projektledare scrummaster, 
produktägare och 
affärsexperter 

• Avstämningar 
scrummaster/projektledare 



 
 

 
 

Tabell 18: Sammanfattning av möten enligt teori och empiri 
 
Anpassning av möten med egenskaper  

Anpassning av möten enligt teori och empiri 

Projektmöten Dagliga 
scrummöten 

Övriga möten som behövs 

• Alla som är med i projektet 
ska vara med 

• Alla som är utanför teamet 
ska vara med (t.ex 
lösningsarkitekt, testledare, 
verksamhetskunnig, 
uppdragsledare) 

• De hölls för information 
• Klarlägger delar av 

projektet 
• Dokumenterar delar av 

projektet (hittar ingen 
annan information om 
anpassning) 

• Alla som behövs 
deltar. T.ex 
arkitekter, 
programmerare, 
analytiker, 
experter, testare, 
designers, etc. 

• Kickoffmöte 
• Megaplaneringsmöten 
• Scrum of scrum möten 
• “End of Sprint” (demomöte) 
• Sprintplaneringsmöten 
• Refinmentmöten 
• Demomöten 
• Retrospektiva möten  
• Kundmöten på högre nivå 
• Styrgruppsmöten 
• Samverkansmöten med projektledare 

scrummaster, produktägare och affärsexperter 
• Ett möte för balansera kompetenser mellan team 
• Testforum 
• Utvecklarforum 
• Arkitektforum 
• Koordineringsmöten 
• Leveransstyrningsmöte inför drift 
• Produktägaremöte 
• Avstämningsmöte; projektledare, produktägare 
• Koordineringsmöte för testansvariga med teamet 
• Koordineringsmöte testansvariga utanför teamet 
• Integrationsmöten 
• Avstämningar med scrummaster/projektledare 

Tabell 19: Anpassning av möten enligt teori och empiri 

 
Bilaga 4: Intervjufrågor 
Frågorna ställdes till scrummaster, produktägare, projektledare för att fånga in allas åsikter om 
hur man kan integrera traditionella och agile metoder för att får en hybridmetod för stora och 
komplexa IT-projekt. 

Inledningsfrågor 
1. Hur länge har du jobbat som denna roll/dessa roller? 
2. Har du jobbat med agile metoder? Hur länge? 
3. Har du jobbat med traditionella metoder? Hur länge?  
4. Är du med i stort eller små projekt?  
5. Är du med i agilt - eller traditionellt projekt? 

Huvudfrågor 
Roller 

1. Vad innefattar dina arbetsuppgifter?  
2. Har det uppstått konflikter mellan din roll och andra roller? På vilket sätt?  



 
 

 
 

3. Vad skulle du vilja ändra i dina arbetsuppgifter som du tycker inte hör hemma 
med din roll?  
4. Hur tycker du tillämpningen av agile arbetssättet påverkar de traditionella 
projekten?  
5. Hur kan traditionellt projekt anpassas till det agile projektet? 
6. Hur kan traditionell projektledning anpassas till agile? 
7. Vem tycker du ska äga den agile teamet? Projektet, förvaltningen eller linjen,  
8. Vem ska teamet bestå av?  
9. Hur ska teamet jobba i en anpassad metod? 
10. Är det några av dessa roller (scrummaster, produktägare, projektledare) som 
bemannas av samma person vilka? Fungerar det bra att ha dubbla roller? 
11. Kan du se några arbetsuppgifter som är samma för projektledare och 
produktägare?  
12. Kan du se några arbetsuppgifter som är samma för projektledare och 
Scrummaster? 
13. Kan produktägaren eller scrummastern ersätta den traditionella projektledaren? I 
så fall, på vilket sätt?  
14. Vem tycker du ska vara ansvarig för att prioritera? Vem ska äga backloggen?  
15. Hur ska scrummaster, produktägare, projektledare samarbeta när det gäller 
prioriteringar, backlogg eller resursfrågor? 
16. Finns det någon av dessa roller som du tycker inte behövs? Vilken/vilka? 
17. Finns det andra roller som behövs för att de stora projekten ska kunna komma i 
mål? 
 

Vilka anpassningar krävs 
1. Vilka anpassningar krävs i agile systemutvecklingsmetoden för att anpassa sig 
till traditionella projekt?  
2. Vilka anpassningar krävs i traditionella projekt för att anpassa sig till agile 
metoden?  
3. Vilka anpassningar krävs i projektstyrningsmodellen i stora projekt när man 
integrerar det agile metoden med traditionella projekt?  
4. Vilka anpassningar krävs i projektledning när man integrerar den agile med 
traditionella metoden?  
5. Vilka anpassningar behöver göras i Scrummaster rollen för att anpassa sig till 
stora projekten?  
6. Vilka anpassningar behöver göras i produktägarerollen för att anpassa sig till 
stora projekten?  
7. Vilka anpassningar behöver göras i projektledarerollen för att anpassa sig till 
stora projekten?  
8. Krav, design och test; hur hanteras det i stora projekt? Vilken/vilka hanteras 
traditionellt och vilken/vilka agilt?  
 

Möten 
1. Vilka möten har ni när det gäller stora IT-projekt och vem deltar i dessa möten?  
2. När ni tillämpar den agile metoden i stora projekt, vilka anpassningar behöver göras i 

mötesagendan och med deltagande av roller i möten?  
3. Behöver det agile arbetssättet anpassas till vissa möten med innehåll och roller när det 

gäller projektgruppsmöten? På vilket sätt? 
4. Finns det några möten inom projekt eller inom det agile metoden, som ni har tagit 

bort? Vilken/vilka? 



 
 

 
 

5. Finns det andra möten som ni har lagt till som är viktiga för att de stora projekten ska 
kunna komma i mål? 
 

Styrkor och svagheter 
1. Vilka svagheter har du stöttat på genom att bedriva ett traditionellt IT-projekt 
med ett agilt arbetssätt?  
2. Finns det svagheter med att jobba bara agilt i en stor organisation när det gäller 
stora och komplexa IT-projekt?  
3. Finns det styrkor med att integrera ett traditionellt IT-projekt med ett agilt 
arbetssätt?  
4. Finns det styrkor med att jobba bara agilt i en stor organisation när det gäller 
stora och komplexa IT-projekt? 
5. Vilka styrkor respektive svagheter ser du med att ha din roll i stora och 
komplexa IT-projekt?  

 
Avslutningsfrågor 

1. Finns det andra problemområden respektive styrkor som du vill lyfta upp som 
du vill lyfta upp inom det agile eller traditionella arbetssättet? 
2. Finns det något annat du vill lyfta upp som de stora organisationerna ska tänka 
på när de använder dessa två metoder samtidigt? 
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