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Abstract

Agile Scaling for Distributed Scrum Teams

Fredrik Norberg

The purpose of this study is to examine
how large organizations can stay
competitive in a more digital market. A
major Swedish bank has been used used as
an example, to see how they try to meet
the challenge. Nordea has begun ways to
scale agile methods through their
organization with the aid of a pre-made
scaling framework (SAFe). Inspired by this
framework 7 methods/best practices has
been selected to study their suitability
to be implemented at a unit
(Digitalisation) within Nordea's digital
bank. The unit consists of 4 distributed
agile teams, which work in isolation from
each other, spread over Scandinavia. The
approach has been to conduct a case study
with an inductively explorative nature.

Nordea has realized that they must change
to stay competitive. To improve their unit
through scaling they must make them more
uniform. The management is spending to
much time trying to change the teams, when
they rather should be looking at the
organization as a whole. They need to make
a proper analysis, with external aid, to
reach a higher degree of maturity before
they can really take the next step.To turn
against the agile methods can be a good
strategy, for any large organisation, but
it does not come without risks.
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Populärvetenskaplig Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur stora organisationer ska kunna hålla sig 

konkurrenskraftiga på en mer digitalt fokuserad världsmarknad. I detta examensarbete kommer 

en svensk storbank att användas som fall för att se till hur de försöker möta utmaningen att 

konkurrera mot nya moderna uppstickare. Storbanken Nordea har börjat söka metoder för att 

skala upp sin agila verksamhet genom hela organisationer och har börjat att testa ett färdiggjort 

ramverk (SAFe) i detta syfte. Inspirerat ur detta ramverk så har 7st metoder/best practices, för agil 

uppskalning, valts ut för att studera deras lämplighet att implementeras hos enheten 

Digitalisation. Enheten består av 4st distribuerade agila team, vilka arbetar isolerat från varandra, 

utspridda över Norden. Tillvägagångssättet har varit att genomföra en fallstudie på Nordea Digital 

Banking, för att finna vilken motivering ledningen har att vilja förändras och lämpligheten att 

implementera de 7 metoderna/best practices. Metoden har haft en induktivt explorativ karaktär, 

där information har inhämtats genom intervjuer och observationer. 

  

En första slutsats är att Nordea har insett att de måste förändras om de vill hålla sig 

konkurrenskraftiga och börjat leta efter nya metoder. Motivering till förändring i den studerade 

enheten är att göra dem mer produktiva, leverera bättre kvalité, spendera mindre tid på att göra 

fel saker och att de vill finna lämpliga mätmetoder för att se till deras sysselsättning. Vägen dit 

verkar dock spela mindre roll. Ledningen fokuserar mycket på att försöka förändra själva teamen 

men mindre på att förändra en mer övergripande del av organisationen. En andra slutsats som kan 

dras är att flera men inte alla komponenter ur metoderna/best practices är lämpliga att 

implementera om ledningen vill börja optimera via synergieffekter. Att implementera hela 

ramverket SAFe är inte heller att rekommendera då enheten är för liten med för få beroenden. 

Det saknas även en mognad för att göra en komplett agil skalning, vilken skulle kunna påskyndas 

genom att göra en ordentlig analys av nuläget och framtida målsättning. 

 

Blickar vi utåt från Nordea till stora organisationer generellt som vill modernisera sin organisation 

så finns det ett antal viktiga slutsatser att hämta i detta arbete. För att bli mer konkurrenskraftiga 

bör de börja söka efter nya metoder och filosofier. De måste inse att digitala tillgångar har blivit en 

stor inkomstkälla och anpassa sig efter det. Att vända sig mot det agila kan vara en bra strategi 

men det kommer inte utan risker. T.e.x. så kommer de möta mycket motstånd om de försöker 

skala upp arbetet hos distribuerade agila team om de inte är enhetliga, och för att uppnå det 

måste en viss mognad att ha uppnåtts.  
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Terminologi 

Best practices  En metod eller teknik som konsekvent har visat resultat överlägsna dem 

som uppnås med andra medel, och som används som riktmärke av experter. 

  

Fintech  Förkortning av Financial Technology som beskriver en uppkommande finansiell 

tjänstesektor som grundas i digitala tjänster. 

  

Kanban  (Anslagstavla på Japanska) är ett schemaläggningssystem för att stödja ett 

produktionssystem som en helhet och som främjar förbättring. 

  

Lean  Är en produktion och ledningsfilosofi som anser att alla delar av en organisation som 

inte direkt adderar något vill värdet av slutprodukten är överflödiga och bör elimineras. 

  

Work in progress  Produkter som är delvis färdiga och vilka väntar på att färdigställas för 

att föras vidare i värdekedjan eller säljas. 

  

Release planning  Planeringsprocessen som omringar lanseringen av en mjukvaruprodukt 

  

Road Mapping  En plan som matchar kort och långsiktiga mål med specifika teknologiska 

lösningar för dessa mål 

  

Scope Creep  När storleken av ett projekt bara fortsätter att växa och ledningen inte längre 

kan kontrollera den. Detta kan ske när omfattningen av projektet är dåligt definierat, 

dokumenterat och kontrollerat. 

  

Scrumofscrums  En teknik för att skala upp Scrum för flera team som arbetar med samma 

produkt, tillåter team att diskutera framsteg, fokuserar på att koordinera leveranser av 

mjukvara där överlappningar sker. 

  



Stagegate  En projektledningsteknik där varje projekt är uppdelat i delar som skiljs åt 

genom gates. I varje gate tas ett beslut om man ska gå vidare till nästa del eller stanna kvar. 

  

Town hall meeting  Ett informellt möte som är öppet för alla som vill komma och lyssna 

eller dina sina åsikter. 

  

Vattenfallsmodellen  Är en traditionell sekventiell systemutvecklingsprocess där man ser 

framstegen som ett flöde (likt ett vattenfall) nedåt genom olika faser: förberedelse, 

etablering, analys, design, konstruktion, test, produktionssättning och underhåll. 

Lista över figurer 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen av mjukvara har idag blivit av högsta vikt då applikation- och onlinetjänster blivit 

betydelsefulla inkomstkällor för många företag. Det är inte bara företagen som arbetar med att utveckla 

dessa IT-tjänster, utan även traditionella näringar är på väg att digitaliseras. I en artikel från McKinsey & 

CO (2016) konstateras att digitala tillgångar, över hela ekonomin, har fördubblats över de senaste 15 

åren, då företag inte bara har investerat i IT utan även har digitaliserat fysiska tillgångar. Ett konkret 

exempel kan ges om man studerar förlagsbranschen, en bransch som tidigare helt försörjt sig på fysiskt 

tryckta utgåvor men där nu digitala utgåvor står för en stor del av intäkterna (New York Times, 2016).  

 

Det moderna samhället har ständigt nya krav på digitala produkter/tjänster och för att företagen ska 

kunna svara upp mot dessa krav behöver de en modern organisation. Ett faktum är att de som leder den 

digitala utvecklingen införskaffar inte bara tillgångar så som datorer, servrar, nätverk och mjukvara - de 

sätter det digitala i arbete genom att engagera kunder, leverantörer och får sina anställda att använda 

digitala verktyg i sina dagliga aktiviteter (Harvard Business Review, 2016).  

 

Bankerna står inte utanför detta fenomen utan de har  en stor utmaning framför sig. Kunderna vill ha 

enkla, transparenta tjänster med realtidsuppdateringar. Tjänsterna ska även vara tillgängliga mellan 

enheter och överallt i världen (Financial Times, 2013). Den moderna bankkunden vill helst inte ens 

besöka bankkontoren, utan vill kunna använda sig av alla bankens tjänster vart de än befinner sig i 

världen. Dessa tjänster - ofta mobila tjänster – erbjuder inte bara flexibilitet och bekvämlighet åt 

användarna, utan ger även potential att öka antalet kunder och omsättningen för bankerna (McKinsey & 

CO, 2014).  Mellan 20-40% av banktjänsterna har digitaliserats och denna trend måste rimligtvis fortsätta 

för att göra sina kunder nöjda (ibid). Dock kan det vara enklare sagt än gjort då bankerna är hårt 

reglerade och måste strängt följa regelverk kring bland annat säkerhet och redovisning.  

 

Nystartade s.k fintech-bolag (Financial Technology) har fördelen att kunna vara flexibla och bygga sina 

organisationer, plattformar och arbetsmetoder för att anpassa sig till den raska tekniska utvecklingen 

(Accenture, 2015). Bankerna har inte samma förutsättningar - då de har äldre affärsmodeller och 

strukturer - och är inte redo att moderniseras till en sån grad att de kan konkurrera med nystartade 

fintech-bolag (McKinsey, 2014). Bankerna må fortfarande ha en “monopolställning” (The Financial Brand, 
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2015) när det kommer till att ge ut stora lån men uppstickarna kan ta marknadsandelar av tilläggstjänster 

så som fakturering, överföringar av pengar och rådgivning (Forbes, 2015). Att studera det 

svenskgrundade finansbolaget Klarna är ett bra exempel på hur ett litet men nytänkande företag kan bli 

en av de stora betaltjänsterna i ett land (Klarna Historia,2016). 

 

Konfronterade med processerna av accelererad produktutveckling från användare, som har högre krav 

än någonsin på pålitlig mjukvara, så har bankerna varit på jakt efter ett sätt att möta utmaningen 

(Boehm, 2002). De klassiska utvecklingsmetoderna har förespråkat noggrann planering, kodifierade 

processer och rigorös återanvändning för att göra utveckling till en effektiv och förutsägbar aktivitet som 

gradvis når perfektion (ibid). Samtidigt har en ny generation av utvecklare pekat på trögheten av 

företagsbyråkrati, den snabba förändringstakten inom IT, och den människoförminskade effekten av den 

detaljerade plandrivna utveckling som anledning till att revolutionera (ibid). Som en konsekvens av dessa 

åsikter växte nya metoder fram - agila metoder. 

 

Många studier och undersökning har gjorts kring uppkomsten av agila metoder. Majoriteten av dessa 

studier har fokuserat på begränsningarna hos traditionella metoder som anledningen till att de agila 

metoderna uppstod (Abbas et al, 2008). Larman & Basili (2003) påstår att det agila metoderna använts 

redan på 1950-talet men att det tog flera decennier innan de började att diskuteras på allvar. Då forskare 

och utövare inom IT-utveckling börjat irritera sig på att de traditionella metoderna inte kunde svara på 

snabba förändringar och att ett för litet fokus låg på utvecklarna och användarna, så påbörjades 

sökandet efter nya metoder (Abbas et al, 2008).  Som svar började mer flexibla metoder att framträda, 

vilka hade ett större fokus på utvecklarna och kunderna. År 2001 bildade en grupp av forskare och 

utövare det agila manifestet, vilket har blivit det populäraste synsättet för att arbeta mer flexibelt och 

produktdrivet då det visat sig att vara ett effektivt sätt att utveckla nya IT-tjänster, samtidigt som det tar 

hänsyn till förändringar, gruppen och individen (Agilemanifesto, 2016). Grunderna i det agila manifestet 

består av 4 punkter, dessa är: Individer och interaktioner över processer och verktyg, fungerande 

mjukvara över omfattande dokumentation, kundinvolvering över förhandling om kontrakt samt reagera 

på förändringar över att följa en plan (ibid). Att arbeta agilt innebär alltså att snabbt leverera värdefull 

och fungerande mjukvara samtidigt som man välkomnar förändringar i projektet genom hela 

utvecklingsprocessen. Detta menar Salo & Abrahamsson (2007) kan möjliggöras genom ett effektivt 

samarbete mellan team, vilka har en balanserad och synkroniserad arbetsbelastning. Samtidigt minskar 

kontrollen för ledningen, mer utbildning krävs, mindre dokumentation förs och det är svårare att byta ut 

anställda (Rico & Sayani, 2009).  
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Bankerna - stora organisationer generellt - står idag inför ett skifte där inte bara delar av IT-utvecklingen 

sker agilt utan hela organisationen formas att arbeta mer flexibelt. Bankerna tvingas att, inom nuvarande 

och nya områden som förr inte haft behov av mjukvara, utveckla nya smarta lösningar för att klara av 

komplexiteten som uppstått och kraven från dess kunder (van Waardenburg & van Vliet, 2013). För att 

att effektivt kunna arbeta fram de nya IT-lösningarna så räcker det inte längre med att ha några få agila 

team utan det krävs större antal som arbetar tillsammans. De senaste dryga 15 åren har utmaningen 

framförallt legat i att utveckla metodik och få team att mogna i det agila arbetssättet (Miroslaw et al, 

2012). Nästa steg har nu blivit att få det agila att passa in med andra delar av organisationen; program-

/portfölj-/systemnivå, där även teamen kan vara lokaliserade i flera länder (Lee & Yong, 2009). Det agila 

arbetssättet måste skalas upp så fler team kan arbeta synkroniserat med varandra och ledningen - men 

samtidigt inte förlora dess agila natur (van Waardenburg & van Vliet, 2013).  

1.2 Beskrivning av problemet 

Stora organisatoiner - inte minst bankerna - rekommenderas att börja digitalisera mer av sin verksamhet 

om de fortsatt ska behålla sin position på marknaden (McKinsey, 2015; van Waardenburg & van Vliet, 

2013; Lee & Yong, 2009). En väg framåt verkar att kunna vara att se på sina flexibla utvecklingsteam, lära 

sig av dem och ta med det vidare ut i organisationen. Majoriteten av alla banker har redan många agila 

team men de arbetar oftast någorlunda isolerat från resten av organisationen. Som tidigare beskrivits så 

kan det agila arbetssättet skalas upp för att sprida det flexibla systemet genom hela organisationen 

(Laanti, 2014; Heussew, 2015). Det finns dock ett grundläggande problem med uppskalningen: den agila 

arbetsmetodiken är skapad för få små samlokaliserade team och inte för stora organisationer där 

teamen kan vara utspridda över flera länder (Boehm & Turner, 2005). Som ett exempel tar agila metoder 

hänsyn till individen och interaktioner över processer och verktyg. Vilket är förträffligt och går alldeles 

utmärkt om det är mellan 8-10 personer som ska samarbeta. Men om det ska sprida sig genom 

organisationen: hur ska flera 1000 individer kommunicera och samarbeta på daglig basis? 

 

De agila teamens natur är att vara självständiga, flexibla och kreativa med att testa nya lösningar. Att 

försöka implementera detta system genom en hel organisation där, flera delar kan vara väldigt rigorösa, 

skapar konflikter (ibid; Larman & Vodde, 2013). Som en respons på detta har ett antal aktörer svarat 

med att försöka göra övergången till en mer agil organisationen så friktionsfri som möjligt genom att 

skapa s.k ramverk (framework). Dessa ramverk ska fungera som styrsystem för att kontrollera, övervaka 

och mäta teamen utan att deras flexibilitet ska ta skada (Agilescaling, 2016). Även då storleken och 

strukturen varierar för varje IT-projekt så finns det ett antal gemensamma faktorer som ramverken 

adresserar: management av multipla team, planering på programnivå, organisationsstyrning, delade 
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resurser, specialteam för integration, klar auktoritet och management av work in progress (Armani, 

2014). Ett av dessa ramverk - SAFe - kommer att ligga till grunden av undersökningen som sker i detta 

examensarbete.   

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur stora organisationer ska kunna hålla sig konkurrenskraftiga 

på en mer digitalt fokuserad världsmarknad. I detta examensarbete kommer en svensk storbank att 

användas som fall för att se till hur de försöker tackla utmaningen. Storbanken Nordea har börjat söka 

metoder för att skala upp sin agila verksamhet genom hela organisationer och har börjat att testa ett 

färdiggjort ramverk i detta syfte. I detta examensarbete så kommer enheten Digitalisation, bestående av 

4 distribuerade Scrumteam som arbetar isolerat från varandra i Norden, att undersökas för att besvara 

syftet. 

1.4 Frågeställningar 

Då en enhet inom Nordeas digitala bank har implementerat ramverket SAFe så har Digitalisations 

ledningen blivit sporrade att påbörja sin agila uppskalning. Inspirerat ur SAFe så har 7st metoder/best 

practices formulerats. För att ge rekommendationer till hur Digitalisation kan skala sin agila verksamhet 

så kommer lämpligheten att implementera dessa metoder/best practices att utvärderas. Genom att 

identifiera varför Nordea vill förändras och vilka rekommendationer som kan ges så kan detta 

examensarbete bidra med ett fall för hur stora organisationer kan utvecklas för att göra sig mer 

konkurrenskraftiga på en digital marknad. Frågeställningen är därför följande:  

 

Vad har Digitalisation för motivering till att vilja förändra sig? 

Hur skulle den undersökta enheten påverkas av att implementera föjande metoder/best practices? 

 

 Gemensamma roller och arbetsbeskrivning 

 Gemensam terminologi och definitioner  

 Gemensam hantering av backlog 

 Kontinuerliga planeringsmöten för alla team 

 Kadens, starta och avsluta sprintar synkat 

 Gemensamma centrala team 

 Gemensamma mätmetoder av arbetsprestanda 

 

  Skulle övriga relevanta metoder/best practices att visa sig i resultatet kommer även de att presenteras. 
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1.5 Avgränsningar 

I detta arbete kommer en grupp av Nordeas digitala bank team (Digitalisation), ungefär 40 personer, att 

studeras. Antalet personer är på gränsen till att uppfylla kravet för att skalas upp enligt ett färdigt 

ramverk, enligt t.ex. SAFe. Därför kommer studien framförallt att ske på ledningsnivåerna (projekt- och 

programnivå). Vad teamen arbetar med specifikt kommer inte att presenteras p.g.a. krav från Nordea. 

Detta kommer dock inte ha en direkt påverkan på arbetet, utan det räcker med att veta att de arbetar 

med att utveckla Nordeas digitala bank. Ramverket SAFe kommer att presenteras i sin helhet, för att 

skapa en förståelse, men analysen kommer enbart att beröra frågeställningarna och inte alla 

komponenter i SAFe då det skulle bli för omfattande. Om SAFe, som helhet, är ett recept till framgång 

kommer inte heller att utvärderas, utan istället huruvida intervjuobjekten förhåller sig till det. 

 

Att analysera hur agila teamen arbetar blir inte ett fokus i arbetet, de påstår sig att göra det och 

slutsatser kommer att göras därefter. Dock kan det ha en påverkan på vad som kan krävas för att Nordea 

enklare ska kunna skala sin agila verksamhet så därför kommer det att kommenteras och finnas material 

för det i Appendix. Även tips på hur de kan bli mer agila om det skulle vara nödvändigt. 

1.6 Organisation för fallstudie 

Nordea är för tillfället den 17:nde största banken i Europa mätt efter totala tillgångar (Relbanks, 2016), 

med 10 miljoner privatkunder och 0.6 miljoner företagskunder i Q3 2015. Med 30.000 anställda 

placerade på ca 650 olika grenar och flera olika kontor är banken representerad i 16 olika länder runtom 

i världen. Deras största verksamhet bedrivs i Norden och huvudkontoret är lokaliserat i Stockholm 

(Nordea short facts, 2016). 

 

2014 så ökade Nordea sina investeringar i Digital Banking, en av deras avdelningar som redan används av 

5.9 miljoner kunder online med över 260 miljoner betalningar per år (Ivar Jacobson International, 2015). 

Som en konsekvens av de nya investeringarna så startades en ny enhet för Digital Banking för att 

utveckla nya plattformar och mobila applikationer för slutkunden.  Enheten har också resultatansvar för 

sina processer och för digitalisering och automatisering av nya kunders onboarding (Maria Lloyd, 2016 

Intervju).  

 

Efter att SAFe, enligt Nordea själva, har visat positiva resultat efter att det implementerats på en del av 

deras avdelning för Digital Banking (Ivar Jacobsson International, 2015) så finns det interna aktörer som 

är intresserade av att sprida ramverket vidare i organisationen.  
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2. Metod 

2.1 Introduktion 

Examensarbetet är utfört på Nordeas avdelning för Digital Banking. Genom ett talangnätverk skickades 

en förfrågan om en plats för examensarbete, vilket i sin tur ledde till ett inledande möte. Vid mötet, med 

Maria Lloyd Deputy Manager to Digital Stream Manager (titel förklaras i empiri), presenterades ett 

förslag på vad Nordea ville ha hjälp med att undersöka. Lloyd presenterade ett ramverk för agil 

uppskalning (SAFe) som Nordea, under det senaste 1.5 året implementerat på en del av sin avdelning för 

Digital Banking. Efter att ha fått en introduktion, om organisationen och SAFe, kom förslag på 

examensarbete: att undersöka lämpligheten för detta ramverk att implementeras på en annan del av 

organisationen i Digital Banking. Lloyd förklarade att SAFe-ramverket egentligen är skapat för minst 50 

personer och helst betydligt fler än så. I den delen av organisationen som skulle studeras så uppmätes 

antalet personer till cirka 40 - det vill säga för få för att kunna implementera SAFe i sin helhet. Det Lloyd 

föreslog var dock att, inspirerat ur SAFe, undersöka 7st metoder/best practices kring hur det agila 

systemet skulle kunna skalas upp hos teamen. Metoderna/best practices skulle undersökas genom att 

intervjua program- och projektledarna för teamen, ett deltagande på en kick-off med föreläsningar och 

workshops, samt en workshop och en intervju med 2st agila coacher. 

2.2 Vetenskaplig ansats 

Vid en vetenskaplig forskningsstudie är det viktigt att ta hänsyn till vad som kan betraktas som godtagbar 

kunskap inom ett specifikt ämnesområde. Inom forskningsvärlden kan man då vända sig till två 

grundläggande men olika vetenskapliga huvudinriktningar: positivism och hermeneutik (Hartman,1998).  

 

Hermeneutik utgår från ett humanistiskt ideal genom en tolkningslära som går ut på att förstå och inte 

bara koppla intellektuellt (Hartman, 1998). Hermeneutiska studier baseras på människor och deras 

uppfattning av den sociala verklighet de existerar och agerar inom (Rosengren & Arvidson, 2002). 

Motsatt till positivismen, som har en mer naturvetenskaplig karaktär, så är forskaren även en central del 

av undersökningen och kan ej särskiljas från det undersökta fenomenet. Tolkning och förståelse om 

fenomenet och dess omgivning är centralt för att förståelse ska uppnås (Andersson, 1979).  
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I detta examensarbete kommer den vetenskapliga ansatsen att utgå ifrån den hermeneutisk 

inriktningen. Motiveringen är att datainhämtningen kommer att ske genom en fallstudie med kvalitativa 

intervjuer, där respondentens uppfattning är relevant.  

2.3 Forskningsansats 

Med den vetenskapliga forskningsansatsen ska forskarens förhållande till sambandet mellan teori och 

empiri, och hur slutsatser ska dras, förklarar (Thurén, 2007). Inom västerländskt tänkande har metoder 

för insamling och utveckling av kunskap varit centrala. De mest centrala har historiskt varit induktion, 

deduktion och abduktion (ibid). 

 

Om forskningen utgår från undersökningar av verkligheten och fokus ligger på upptäckandet av mönster 

som kan förklaras och struktureras genom modeller och teorier, så används en induktiv metod 

(Andersén,1994). I den induktiva forskningsprocessen inhämtas fakta, genom olika hjälpmedel, om ett 

samband mellan begrepp som redan är kända för forskaren. Enligt Andersén (1994) och Wallén (1996) 

genereras teori genom en forskningsinsats där slutsatser och teorier utgår i ren empiri. Forskaren samlar 

in aktuell information om den studerande verkligheten och utformar teorier utifrån det empiriska 

materialet som inhämtats (Wallén, 1996). Vid analytisk induktion undviker forskaren teoretiserande vid 

datainsamlingen utan samlar först in data och analyserar den för att få fram en teori (Harman, 1998).  

 

I detta examensarbete kommer ett induktivt angreppssätt att bedrivas då forskningen kommer att utgå 

från undersökningar av verkligheten samt att antaganden kommer att formuleras utifrån specifik data. 

Forskningen kommer att utgå med att all kunskap börjar som en serie enskilda upplevelser och då är den 

induktiva processen passande. Arbetet kommer att vara av mer teoriutvecklande än teoriprövande 

karaktär, vilket föredrar den induktiva processen. Detta får konsekvensen att en inledande undersökning 

av företaget, arbetsmetoder och det agila uppskalningsramverket, SAFe, kommer att studeras. Efter 

undersökningen kommer teori insamlas genom att studera nuvarande forskning som finns generellt kring 

ämnet agil uppskalning samt ett djupdyk i distribuerade team. 

2.4 Undersökningsansats 

Det finns tre huvudsakliga undersökningsansatser inom forskningsmetodiken: deskriptiv-, explanativ och 

explorativ ansats (Patel & Tebelius, 1987:10-15). Den explorativa ansatsens ändamål är att inhämta och 

undersöka mycket information inom ett specifikt område. Den explorativa processen används ofta när 

företeelsen eller fenomenet inte är särskilt känt eller kunskapen är bristfällig inom området (Patel & 
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Davidson, 1994; Rosengren & Arvidson:62). Då den befintliga kunskapen inom området - agil uppskalning 

- är bristfällig, kommer därav en explorativ ansats att testas. 

 

Utifrån frågeställningarna kunde 3 specifika fördjupningsområden urskiljas: 

 

 Agila metoder - En studie av agila metoder ansågs nödvändig för att förstå dess 

egenskaper och användningsområden. För att finna dessa genomfördes en 

litteraturstudie. Hos Nordea användes den agila arbetsmetodiken Scrum, vilken kom att 

studeras närmare. 

 

 Uppskalning av agila metoder - Området kom att betraktas av huvudsakligen två 

anledningar: För att förstå vad Nordea ville uppnå och vilka värden som teorin 

omnämner kan genereras av att skala agila metoder. För att undersöka den första 

anledningen så intervjuades programledare - projektledarnas chefer - för att förstå 

Nordeas motiv. Den andra anledningen via en litteraturstudie, för att undersöka varför 

företag vill/behöver skala upp den agila arbetsmetodiken. Utifrån litteraturstudien så 

kunde även det teoretiska ramverket bildas och med vilket som lämpligheten att 

implementera någon av frågeställningarna eller övrigt relevanta resultat kunde 

analyseras.  

  

 Lämpligheten att implementera frågeställningarna inspirerade ur ramverket SAFe - För 

att studera lämpligheten så krävdes först en förståelse för organisationen, agil 

uppskalning medföljande ramverk samt en gren inom agil skalning: distribuerade agila 

team. Genom Nordeas intranät, möten med handledare Maria Lloyd, en litteraturstudie, 

de agila coacherna och via ramverket SAFes informationstäta hemsida ( 

www.scaledagileframework.com ) samlades den informationen in. Ytterligare 

information samlades in genom att hålla semi-strukturerade intervjuer med de olika 

teamens program- och projektledare samt via en kick-off och workshops.  

2.5 Undersökningsmetod 

Inom samhällsvetenskapliga studier används huvudsakligen 2 olika undersökningsmetoder: Kvantitativa 

och kvalitativa (Hartman, 1988). Det som avgör valet om en studie ska vara kvantitativ eller kvalitativ är i 

första fall studiens syfte och den problematik som syftas att angripas (ibid). 

 

http://www.scaledagileframework.com/
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Kvalitativa studier används när en djupare förståelse för en situation, ett specifikt ämne eller en händelse 

vill uppnås (Andersen, 1994). Utgångspunkten i kvalitativa metoder är att varje fenomen består av en 

unik kombination av egenskaper och beskaffenheter, därav kan de ej anses vara mätbar data (ibid). 

Enligt Hartman (1998) så definieras metoden enligt följande: “kvalitativa undersökningar karaktäriseras 

av att man försöker nå en förståelse för verkligheten hos en eller en grupp av individer”. Kvalitativa 

metoder har generellt ett utredande syfte, där forskningssyftet är att förstå komplexa orsaker till 

människors beteende. Vanliga insamlingsmetoder är fallstudier, fokusgrupper och intervjuer (Bryman & 

Bell, 2005).  

 

I detta arbete kommer en fallstudie att äga rum hos Nordea och därav lämpar sig en kvalitativ 

undersökningsmetod. Då ett fenomen - agil uppskalning - ska undersökas är även kvalitativa metoder att 

föredra. Majoriteten av all datainsamling kommer att ske via intervjuer där personliga erfarenheter och 

handlingar kommer att belysas. 

2.6 Insamling av data 

Andersen (1994) delar in datainsamlingen i två kategorier: primär och sekundär data. Sekundär data är 

data insamlad av andra forskare under ett annat tidigare skede. Primärdata är sådan information 

forskaren självt har samlat in under arbetets gång. Primärdata går att samla in genom huvudsakligen två 

tillvägagångssätt: observation eller att direkt fråga intervjuobjektet (Rosengren & Arvidson, 2005). Valet 

av metod bestäms av arbetets syfte, problemformulering, den empiriska grunden, tid och vilka resurser 

som finns att tillgå (Andersen, 1994). I detta arbete kommer, som tidigare nämnt, en fallstudie att 

genomföras.  

 

En fallstudie, definieras av Yin (2007), som en detaljerad och intensiv analys av ett fall, vanligtvis på ett 

företag eller en specifik händelse. Genom en fallstudie ges möjligheten att på djupet studera en 

avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad tid. Enligt Bell (2006) används fallstudier ofta för 

att identifiera egenskaper, belysa samspelsprocesser, visa hur dessa påverkar implementeringen av en 

ny process och hur organisationen reagerar.  

 

I fallstudien kommer s.k fallstudieintervjuer att äga rum. Dessa intervjuer kan beskrivas som olika former 

av utfrågningar som kan ske genom personlig direktkontakt eller via elektroniska kommunikationsmedel 

(Yin, 2007). Syftet med en fallstudieintervju är att intervjuobjekten ska berätta om de egenskaper och 

processer som forskaren undersöker (Andersen, 1994). En intervju ger möjlighet till en djupare förståelse 
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där frågorna kan anpassas till varje unik respondent och forskaren får även möjlighet att erfara andra 

former av signaler än språkbruket (Bell, 2006). 

 

Fallstudieintervjuer kan delas upp i tre olika former: strukturerade, semi-strukturerade och 

ostrukturerade (ibid). Vid semi-strukturerade intervjuer har forskaren valt ut vilka specifika ämnen som 

ska diskuteras och till skillnad från strukturerade intervjuer har respondenten ett mer fritt utrymme att 

ange sina svar på (ibid).  

 

Även observationer går att använda sig av i fallstudier. Observationer, enligt Repstad (1999), är studier 

av människor i deras sociala verklighet och kan användas som komplement i undersökningen. Det finns 

två olika metoder, strukturerad och ostrukturerad, där den ostrukturerade kan jämföras med en 

kvalitativ intervju, med löst formulerade teman (Bryman & Bell, 2005). Som observatör måste forskaren, 

för att bilden inte ska bli ofördelaktig, vara medveten om att de personer som observerar inte 

nödvändigtvis säger vad de tycker, utan möjligen håller igen (ibid).  

 

I detta arbete har semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer använts då ett ämne 

ska utforskas men samtidigt ska några specifika frågeställningar kring ämnet diskuteras. På detta sätt 

kommer frågeställningarna att kunna besvaras samtidigt som helt ny information, forskaren ej förväntat 

sig, kan framkomma. Intervjuerna har hållits face-to-face samt via telefon. Digitala anteckningar har förts 

parallellt med intervjun och för att säkerställa säkerheten av korrekt tolkning så har det funnits möjlighet 

att kontakta intervjuobjekten efter intervjun ägt rum. Observationer har ägt rum på workshops och 

presentationer hos företaget. Informationen har insamlats via digitala anteckningar. 

2.6.1 Intervjuer 

Position Datum & Plats 

Deputy to Head of Digitalisation 8/3-2016 Nordea, Lindhagensgatan 

Projektledare (SE) 12/3-2016 Nordea, Lindhagensgatan 

Projektledare (FI) 15/3-2016 Nordea, Lindhagensgatan 

Digital Stream Manager 16/3-2016 Nordea, Lindhagensgatan 

Projektledare (NO) 22/3-2016 Telefon 
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Projektledare (DEN) 30/3-2016 Telefon 

Agile Coach 26/4-2016 Telefon 

Head of Digitalisation  1/5-2016 Telefon 

 

Figur 1. Intervjumatris 

 

Många möten/samtal har även ägt rum med handledare Maria Lloyd. Dessa har skett kontinuerligt via 

mail, telefon och face-to-face under hela examensarbetet. Lloyd har varit neutral i sina åsikter för att inte 

påverka forskningen och har kommit med information om organisationen. 

2.6.2 Workshops och Kick-Off 

En workshop kring Nordea Scaled Agile hölls den 21 April 2016 på Nordeas kontor i Stockholm av 

ledningen för Digitalisation. Vid workshopen närvarade DSM, Maria Lloyd och två agila coacher. Temat 

för workshopen var strategi kring agil skalning för Digitalisation distribuerade Scrumteam. Workshopen 

varade i ca 3 timmar. 

 

Den 11 April 2016 hölls en kick-off för Nordea Digitalisation och i princip alla teammedlemmar var 

närvarande. Dag 1 kretsade kring inspirationsföreläsningar och avslutades med en workshop med syftet 

att skapa en road map. Dag 2 bestod av finna framgångsrika arbetsmetoder och ramverket SAFe. Även 

dag 2 hölls en workshop men då gällande best practices. 

2.7 Analys av data 

Då kvalitativ data skall utvärderas kan det uppstå problem eftersom kvalitativa undersökningar kan 

generera ett stort och svårhanterligt datamaterial (Bell, 2006). Därför är det viktigt att genomföra en 

grundlig analys av datamaterialet så att teori kan formuleras utefter. Vid tolkningen av data är analytisk 

induktion och grundad teori två olika former av strategier som kan användas vid kvalitativa studier 

(Hartman, 1998).  

 

Vid analytisk induktion utgår forskaren från den induktiva processen och kategoriserar sitt material. 

Detta för att sedan sätta olika data i relation till varandra, för att få en bild över hur de olika 

meningsbärande företeelserna sammanhänger (Hartman, 1998). Med ett sådant förhållningssätt, menar 

Boolsen (2007), kan forskaren, efter att ha samlat in all information, uppnå mättnad i sin data.  
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I detta arbete kommer analytisk induktion att användas som förhållningssätt vid analysen av det 

empiriska materialet. Denna analaysstrategi valdes att appliceras då studien bygger på en induktiv 

metod och då alla data tolkas och analyseras först efter att den har samlats in. 

2.8 Kvalitetssäkringsmått 

2.8.1 Reliabilitet 

Om studien skulle återupprepas och samma resultat skulle uppnås, det vill säga resultat inte består av 

tillfälligheter, så har kvalitetsmåttet reliabilitet uppnåtts (Bryman & Bell, 2005). Reliabilitet delas in i två 

olika delar, extern och intern reliabilitet. Den externa delen innebär att forskaren bör gå tillväga så som 

forskare i tidigare studier gjort. Med den interna delen syftas likheten i tolkningen av samma studie, av 

olika forskare (ibid). I denna studie finns bara en forskare och därav kan reliabiliteten bli bristfällig. Detta 

är ett känt problem då detta kvalitetsmåttet i grunden är tänkt för kvantitativa studier men har bitit sig 

fast i forskarvärlden (Malterud, 1998). Intervjupersoner har kunnat kontaktas för att säkerställa att det 

som transkriberats är riktigt. 

2.8.2 Validitet 

Med kvalitetsmåttet validitet syftar forskaren att behandla huruvida en forskningsansats reflekterar 

verkligheten (Bryman & Bell, 2005). Även validitet delas in i interna och externa delar. Intern validitet 

innebär att ny forskning ska överstämma med de teorier som redan existerar inom området (ibid). Den 

externa validiteten handlar om hur resultaten av en studie går att överföra till andra studier, med hänsyn 

till hur respondenterna påverkas av att de är medvetna om att det är med i en studie (ibid). Då den 

befintliga kunskapen, i detta arbete, är bristfällig och en explorativ ansats har antagits kan även 

validiteten bli bristfällig. För att undvika detta har en så pass naturlig situation som möjligt eftersträvats 

vid intervjuerna. T.ex. har flera av intervjuerna hållits på respondenternas kontor. 

2.8.3 Generaliserbarhet 

I denna studie har det funnits en brist på generaliserbarhet då ett slumpmässigt urval inte har kunnat 

tillämpas. Anledningen till detta är att det finns en sådan liten grupp projekt- och programledare i de 

team som studeras. Dock ökar generaliserbarheten av att så många som möjligt, i detta fall alla möjliga, 

har intervjuats (ibid). Med kvalitativa intervjuer går inte resultaten att generalisera till en population 
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men detta är inte heller syftet då arbetets infallsvinkel är att utforska ett relativt outforskat område 

(Esaiasson, 2009). 

2.9 Operationalisering 

Detta examensarbete har utarbetats efter en induktiv forskningsansats, en analytisk induktiv 

forskningsprocess samt en explorativ undersökningsansats, vilket innebär att undersökningen har utgått 

från verkligheten där antaganden har formulerats utifrån specifik data. Arbetet tog fart ur ett första 

möte med handledare Maria Lloyd, ett möte vilket ledde till undersökningar kring SAFe, agil uppskalning 

och Nordeas organisation för Digitalisation. Efter att ha undersökt och en förståelse hade börjat formats 

hos forskaren, så togs 7 st frågeställningar fram. Dess frågeställningar arbetas fram med hjälp av 

handledaren och inspiration hämtades ur ramverket SAFe. Kontinuerlig avstämning har ägt rum med 

handledaren för att se till att arbetet håller sig enligt tidsschemat. 

 

Med utgångspunkt i frågeställningarna konstruerades de semi-strukturerade intervjuerna och möten 

med de olika projekt- och programledarna bokades in. Parallellt, med att hålla i intervjuerna och 

kodifiering, började teori kring agil uppskalning att eftersökas, med fokus på de 7 frågeställningarna. En 

bit in i arbetets gång insågs att en specifik del av agil skalning, distribuerade team, var av stort intresse 

att efterforska då den enhet som undersöktes var utspridd över de nordiska länderna. Huvudsökorden 

var följande: agil scaling, agil scaling in enterprises, agile scaling frameworks och agile distributed teams. 

Även mer precisa sökningar ägde rum för att innefatta alla frågeställningar, exempelvis agile distributed 

teams metrics. Efter att intervjuerna hållits inträffade även ett deltagande på en kick-off för de team som 

studerades. På kick-offen så hölls föreläsningar och workshops kring framtida strategi och gemensamma 

framgångsrika arbetsmetoder, som innehöll information relevant för arbetet. Även ett deltagande på en 

workshop med 2st agila coacher ägde rum.  

 

När all relevant information insamlats startades konstruktionen av analysmodellen, genom den teori som 

undersökts. Analysmodellen konstruerades på ett sådant sätt att bakgrund till agila metoder först 

introducerades för att ge läsaren nödvändig information för att förstå efterföljande avsnitt. Teorin 

övergick sedan i agil uppskalning och agila distribuerade team. Anledningen till att dessa teman valdes 

var för att kunna analysera Digitalisations situation och för att ge en motivering till valet av metoder och 

best practices. Med teorin kring agila distribuerade team så kunde en mer konkret analys att 

åstadkommas för den undersökta enheten. Då området agil uppskalning är relativt nytt så är den 

vetenskapliga kunskapen bristfällig och ingen färdiggjord modell har existerat. Därför har olika källor 

kombinerats för att skapa en egen analysmodell. 
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Med en färdigställd analysmodell så transkriberades all den empiri som insamlats. För att kunna sätta sig 

in i den undersökta enheten inleds empirin med en organisationsbeskrivning och sättet de bedriver 

projekt. Efterföljande empiri kom att bli en summering av SAFe. Även då inte hela ramverket skulle 

analyseras så ville forskaren skapa en förståelse för hur ett agilt uppskalningsramverk kan se ut och för 

att ge en bakgrund till inspirationen som hjälpte till att generera frågeställningarna. 

 

Resultaten presenterades direkt i analysmodellen för att undvika en upprepning och för att överflödig 

information kunde skalas bort mer naturligt. Analysen bestod av att kategorisera de olika resultaten 

efter relevant teori: utmaningar Digitalisation stött på och kan komma att stöta på, samt vilka 

lösningsförslag teorin erbjuder för de olika kategorierna av utmaningar. Då analysen färdigställts så 

kunde en diskussion föras. Huvudpunkter lyftes fram och rekommendationer om vad som borde 

implementeras för Digitalisation presenteras. Utifrån diskussionen så togs sedan slutsatser fram för 

examensarbetet. Ett antal generella och ett antal konkreta för just Digitalisation. För att säkerställa 

gjordes även en analys av kvalitetsmåtten. 
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3. Teori 

I detta kapitel så kommer den analysmodell som ska användas att presenteras. Teorin startar med en 

bakgrund till agila metoder och en särskild metod, Scrum, då det är den Nordea huvudsakligen använder 

sig av. I efterkommande del så presenteras agil uppskalning, The Agile Scaling Model  

(ASM), utmaningar med att skala agilt och råd kring dessa utmaningar. Teoriavsnittet avslutas med teori 

kring att arbeta med agila distribuerade team. 

3.1 Bakgrund till agila metoder 

3.1.1 Agila metoder 

Då agila metoder blir mer och mer populära har vissa sett iterativ, evolutionär och inkrementell 

mjukvaruutveckling - en grundpelare i dessa metoder - som den “moderna” ersättaren av de mer strikta 

traditionella metoderna. De agilas rötter går dock tillbaka flera decennier, förklarar Larman & Basili 

(2003) i sin artikel “Iterative and incremental development: A brief story”. De första exemplet på när de 

agila metoderna har använts var i början av 1950-talet. Det fick dock inte fotfäste i industrin för ens 

några årtionden senare (ibid). Under årtiondena 1970-1990 så började mer och mer forskning kring mer 

flexibla metoder att ta plats i forskarvärlden. Brooks (1986) publicerade sin - en klassiker inom den agila 

forskningsvärlden - bok No Silver Bullet där han skrev om bland annat de iterativa inkrementella 

metodernas fördel gentemot de traditionella metoderna. Den mest kända bland de traditionella 

metoderna är vattenfallsmodellen (vilken kommer användas som exempel mot de agila metoderna) men 

de finns även andra metoder så som V-modellen, Dual Vee-modellen, Prototyping och Spiralmodellen 

(Stober & Hansmann, 2010).  

 

Vattenfallsprocesserna kan beskrivas som en systemprocess där man ser framstegen som ett flöde (likt 

ett vattenfall) nedåt genom olika faser: förberedelse, etablering, analys, design, konstruktion, test, 

produktionssättning och underhåll (se figur.2). 
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Figur 2. Översikt över de 7 stegen i vattenfallsmodellen (Boehm, 1988). 

 

Brooks (1986) menar att vattenfallsprocsessen förlitar sig på att antagandet att man kan specificera hela 

systemet i förväg, få resurser för dess konstruktion, få det byggt och installera det; och att alla problem 

som uppstår inom vattenfallsledning består av den vanföreställningen. Parnas & Clements (1986) 

publicerade sin artikel “A Rational Design Process: How and Why to Fake IT”, där de konstaterade att, 

även om de tror på idealen inom vattenfallsmodellen (genomgående, korrekta och klara specifikationer 

före utveckling), så är den opraktiskt: 1) En användare vet sällan exakt vad de vill ha eller har förmågan 

att förklara det 2) även om alla krav skulle kunna specificeras, så är det många detaljer som bara kan 

upptäckas under implementationen 3) Även om alla dessa detaljer skulle vara kända, blir det för 

komplext för människor att förstå 4) Även om de inte var för komplext så kommer de finnas externa 

krafter som leder till att förändringar i projektet sker, vilka kommer ogiltigförklara det uttänkta 

systemet(ibid). Så även om de finns positiva aspekter inom vattenfallsmetoderna konstaterades i slutet 

på 1980-talet att det visat sig finnas bättre metoder. Att bygga ett minimalt system och låta det växa hos 

användarna är enklare, säkrasre och även ett snabbare sätt att utveckla komplexa mjukvaror (Brooks, 

1986). 

 

I början på 1990-talet introducerade den strategiska ledning- och tillverkningslitteraturen Agility 

(Salmela et al, 2015). Goldman et al. (1995) konstaterade i deras forskning, under 90-talet, att det fanns 
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ett behov för företag att inte bara komma ifrån vattenfallsmetoderna utan bli ännu mer flexibla, än vad 

de varit tidigare, för att svara på nya möjligheter och hålla sig steget före sina konkurrenter.  

 

Det agila arbetssätten började under samma årtionde ta fart med hjälp av nya utvecklingsmetoder så 

som Scrum (Schwaber & Beedle, 2001) och eXtreme programming (Beck,1999). Tanken med dessa 

metoder var att fungera tvärtom de traditionella metoderna och istället försöka anpassa sig till att man 

inte kan specificera ett helt system i förväg och att förändring kommer att vara en del av 

utvecklingsprocessen. De nya metoderna ansågs iterativa, inkrementella och involverade användarna på 

en helt annan nivå(Salmela et al, 2015). 

 

Vid millennieskiftet, som respons på det ökade forskningsintresset och användningen av agila 

arbetsmetoder, arrangerades ett möte med forskare och utövare som tillsammans skapade the Agile 

Alliance och a Manifesto for Agile Software Development (Fowler & Highsmith, 2001). Ledorden ur det 

agila manifestet är: 

  

  Individuals and interactions over processes and tools 

  Working software over comprehensive documentation 

  Customer collaboration over contract negotiation 

  Responding to change over following a plan 

  (Beck et al, 2001) 

 

Även om posterna till höger är värdefulla, så värderas de till vänster högre (AgileManifesto.org, 2016). 

Principerna som bygger upp det agila manifestet är (ibid):  

 

- Högsta prioritet är att göra kunden nöjd genom tidiga och kontinuerliga leveranser av värdefull 

mjukvara - på det sättet kan kundvärde uppfyllas.  

 

- Välkomna förändringar i kravspecifikationen, även sent i utvecklingen. Agila processer utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel - Istället för att jobba emot förändringar, strävar det 

agila förhållningssättet att förbereda sig för förändringar samtidigt som man bibehåller en 

försiktighet för dess konsekvenser. 

 

- Leverera fungerande mjukvara frekvent, från ett par veckor till ett par månader, med företräde 

för den kortare tidsskalan - olika delar av organisationen kan ha olika åsikter kring hur hur en 
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produkt/tjänst ska levereras men i det agila förhållningssättet så prioriteras nyttan av att 

utvärdera och lära sig av en växande produkt. 

 

- Affärsmänniskor och utvecklare arbetar tillsammans på daglig basis genom projektet - Istället för 

att sätta en detaljerad kravspecifikation direkt i starten så väljs mer övergripande krav som 

frekvent kan förändras. För att sedan minska glappet mellan de mer övergripande kraven och 

faktiskt design och kod så krävs det att affärsmänniskorna och utvecklarna arbetar tillsammans 

och tar ett gemensamt ansvar. 

 

- Bygga upp projekt kring motiverade individer, ge dem den miljö och det stöd de behöver och lita 

på att de får arbetet gjort - För många människor är förtroende det svåraste att ge. Beslut måste 

tas av de personer som vet mest om situationen. Detta innebär att ledningen måste våga lita på 

sina anställda att göra de beslut som de betalar dem för att göra. 

 

- Den mest effektiva metoden att dela information inom ett utvecklingsteam är face-to-face 

konversation -  I agila metoder så tror man inte på att all kunskap kan överföras från tankar till 

dokumentation utan att kunskap sprider sig bäst vid interaktion. Detta betyder inte att man ska 

undvika dokumentation utan snarare att man inte ska fastna i att försöka överföra för mycket 

information via dokumentation. 

 

- Fungerande mjukvara är det primära måttet på framsteg - I många mjukvaruprojekt så kan 

majoriteten av alla delar vara uppfyllda enligt planen men testande och integration tar nästan 

alltid längre tid än vad som förväntas. Därför är det viktigt att konstant testa mjukvaran som 

utvecklas. Det är de enda riktiga sättet att mäta framsteg på, då det oftast blir för komplext för 

att ge tydliga indikationer om hur långt projektet har gått. 

 

- Agila processer förespråkar hållbar utveckling. Sponsorerna, utvecklarna och användarna ska 

kunna hålla en konstant takt hela tiden - Istället för att sitta och korrigera fel som gjorts sena 

nätter så förlitar sig de agila på personer som är alerta och kreativa. Med hållbar utveckling 

menas det att hitta en arbetstakt som teamen kan hålla över en längre tid och hålla sig friska. 

 

- Kontinuerlig uppmärksamhet på teknisk kvalité och god design ökar agility - Det agila betonar 

kvalité på design bland de mest essentiella för att behålla agility. Eftersom förändringar sker 

kontinuerligt måste designen vara skapad för att även den kunna justeras.  
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- Enkelhet - konsten att maximera mängden arbete som inte görs - är essentiell - Enkla metoder är 

enklare att förändra och det är enklare att lägga till nytt istället för att försöka ta bort något i en 

komplex metod. Ingen metod kan adressera all den komplexitet som existerar i modern 

mjukvara. Att ge människor ett enkelt regelverk och uppmuntra deras kreativitet kommer 

generera bättre resultat än att tvinga på komplexa, stränga regler. 

 

- Den bästa arkitekturen, kraven och designen uppstår från självorganiserade teams - Den bästa 

designen kommer från iterativ utveckling och inte från en tidig plan. Innovation och kreativitet 

genereras bäst från självorganiserade team med mycket interaktion och få processregler. 

 

- Med jämna intervall ska teamen reflektera på hur de kan bli mer effektiva och 

förändrar sig enligt - Agila metoder är inget som ska följas slaviskt. Man kan starta med 

en av metoderna men måste känna igen att olika situationer kräver olika processer. 

Varje agilt team måste reflektera och mogna med projektet det arbetar i. 

 

Att arbeta agilt innebär alltså att snabbt leverera värdefull och fungerande mjukvara samtidigt som 

välkomnar förändringar i projektet genom hela utvecklingsprocessen (Salo & Abrahamsson, 2007). Agila 

metoder är idag, 2016, ett av de mest använda systemen vid mjukvaruutveckling och har även börjat 

sprida sig till andra industrier så som design, marknadsföring, förlagsverksamhet och finans (Pope-Ruark, 

2015). 

 

Hittills har det agila presenterats som om det bara var guld och gröna skogar men självklart, som med 

allt, så finns det även baksidor med att använda sig av det agila systemet. Några exempel är följande:  1) 

Om kunden inte har möjlighet att involvera sig till den grad som behövs försvinner många av fördelarna 

kring förändringar i krav 2) om teamen inte kan arbeta face-to-face uppstår problem med att dela 

kunskap i den hastighet som krävs 3) det är svårt att övervaka många team samtidigt och göra mätningar 

på dem 4) svårt att ha offshore team 5) svårt att förmedla kunskap då det är en mindre fokus på 

dokumentation 6)  Scope Creep 7) kräver mycket utbildning 8) mycket testande som kan bli dyrt i 

längden (Nageswara et al, 2011; Fowler (2006); Abrahamsson et al, 2009) 

3.1.2 Scrum 

En av de nya metoderna som introducerades på 1990-talet är den vilken Digitalisation använder sig av i 

sina agila team: Scrum. Scrum är en agil iterativ metod som är mest vanlig i mjukvaruutveckling men 
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även applicerbar i olika typer av projekt för att arbeta agilt(Scrum.org, 2016). Ordet Scrum kommer från 

rugbyn och är själva momentet när bollen sätts i spel. Takeuchi & Nonaka (1986) använde sig av sporten 

för att beskriva en speciell stil av utveckling. Liknelsen till rugby syftar till ett att korsfunktionellt team 

utvecklar en produkt likt rugbylag spelar tillsammans, i stafettliknande processer, för att föra bollen 

uppför spelfältet. I dessa processer färdigställs arbetet i funktionella faser med klara överlämningar när 

arbetet går från en fas till en annan (ibid). Scrum började tillämpas på mitten av 1990-talet och blev 

populärt då det visade sig på ett effektivt sätt att fördela arbetsuppgifter med bibehållet fokus på att 

leverera affärsnytta från utvecklingsteamen. Metoden omfamnar förändringar i önskemål från kunden 

genom leverans av korta inkrement av fungerande programvara (Scrum.org, 2016).  

 

De olika rollerna och händelserna i Scrum kommer att presenteras i listform lite senare men för att sätta 

det i kontext så ges först en kort förklaring av metoden. I början på ett nytt inkrement samlas teamet, i 

en s.k sprint planning session, och går igenom vad som måste göras från en s.k backlog (Scrumalliance, 

2012). Tiden de har på sig att bli klara är redan förutbestämd i s.k sprints, som vanligtvis är mellan 1-3 

veckor långa. De delar upp uppgifterna bland teammedlemmarna och sätter genast igång med arbetet. 

Varje morgon (kan vara med större mellanrum) sker det s.k Scrum Meeting där teamet träffas - gärna 

ståendes - och går igenom kort vad de har gjort, vad de ska göra under dagen och om de behöver hjälp 

med något (ibid). I slutet av sprinten så körs en demo av vad teamet har levererat för deras Product 

Owner, som är ansvarig för projektet och kommunikationen mellan teamen och kunden. Kunder och 

användare är även välkomna, inte bara på demo, utan de ska involveras i rimlig grad (dock ej störa 

teamen för mycket) genom hela projektet, för att vara med och påverka slutprodukten (ibid). Efter demo 

så hålls ett s.k Retrospective där teamet går igenom hur det har gått och vad som kan göras bättre tills 

nästa gång. Teamet har hjälp av en s.k Scrum Master som ska fungera som coach och rådgivare för 

utvecklarna (ibid).  

 

Ett vanligt misstag, enligt Hunter (2012), är att tänka att en Scrum Master motsvarar en traditionell 

projektledare - men så är inte fallet. Traditionellt är en projektledare en ledare, beslutsfattare, planerare, 

någon som styr teamet och har en skyldighet mot affärssidan fatt färdigställa projektobjektiv (Hunter, 

2012). Rollen av en Scrum Master är bättre beskriven som en coach och rådgivare, en roll mellan 

projektet och kunderna. En Scrum Master är inte en chef över teamen utan istället ett stöd åt Product 

Owner, ger teamen råd och ser till att de följer Scrumprocesserna (ibid). Ser man till Product Owners, så 

har högsta ansvar över projektet, sköta Product Backlog, möta krav och förändringar samt 

kommunikation (ibid). Man skulle kunna säga att den traditionella projektledarens uppgifter har delats 

upp mellan dessa två i Scrumsystemet, men även att andra ansvarsområden även tillkommit (ibid). 
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Arbetssättet vid projekt som använder sig av Scrum involverar ofta (ibid): 

 

Roller 

 

● Product Owner - som har yttersta ansvar för projektet och som förmedlar visionen till teamet 

och kundernas önskemål genom huvudsakligen en product backlog. 

● Scrum Master - vars ansvar är att hålla teamen på banan och underlätta att mål uppnås genom 

att fungera som coach och rådgivare. 

● Developers - som är ansvariga för själva utförandet av de inkrement som sker under varje sprint. 

Ett team består typiskt av 5-9 tvärfunktionella medlemmar, som har alla de kunskaper som krävs 

för det aktuella projektet. 

 

Händelser 

 

● Sprint - som hänvisar till den tidsperiod som börjar efter varje planning session och slutar vid 

sprint review och retrospective sesion och består oftast av 2-4 veckor under vilka uppgifter ur 

sprint backlog levereras. 

 Sprint Planning Sessions - som hålls i början av varje sprint, där varje medlem i teamet är med. 

Majoriteten av mötet går åt att att analysera product backlog och prioritera vad som ska flyttas 

till sprint backlog. 

 Daily Scrums - dagliga möten vilka används för att bedöma status och utvecklingen i den aktuella 

sprinten. 

 I slutet av varje sprint - bör det finnas en fungerande produkt vilken är potentiellt redo för 

leverans, som antingen kan levereras till intressenten eller lagras för ytterligare förbättring. 

 Sprint Review & Retrospective Session - som används för att analysera tidigare sprint, lära av 

det och potentiellt förbättra utnyttjad metod för nästa sprint. 

 

Verktyg 

 

 Product Backlog - vilken är en prioriterad lista med krav och funktioner som måste levereras till 

en gångbar produkt. 

 Sprint Backlog - som är en lista över objekt som ett team ska utföra följande sprint. 
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 Figur 3. Illustration över en Scrum projektmodell (Scrumalliance.org, 2016) 

 

Att förstå hela systemet tar viss tid och tankekraft. I Figur 3. ges en överblick över en sprint och dess 

olika komponenter, vilken förhoppningsvis skapar lite mer förståelse. 

3.2 Uppskalning av agilt arbete i organsationen 

Traditionella metoder för att utveckla IT har visat sig vara tunga, långsamma, för lite interaktion mellan 

kunden och utvecklingsteamen (Salo & Abrahamsson, 2008). Organisationer, stora som små, har 

experimenterat och lyckats med att använda sig av agila metoder på teamnivå, vilka visat sig bättre än 

traditionella metoder utifrån flera aspekter. De agila metoderna har visat sig bättre på att anpassa sig 

efter kunden genom att omfamna förändringar snarare än att försöka specificera hela systemet på 

förhand, samtidigt som det även ökat hastigheten på produktionen av mjukvara (ibid).  Men bara för att 

det genomsnittliga agila teamet är mer framgångsrikt betyder inte det att organisationen utnyttjar den 

potentialen och blir mer framgångsrikt (Ambler, 2009).  Organisationerna står inför deras nästa utmaning 

med att skala upp det agila genom hela organisationen (Vaidya, 2014). Några huvudsakliga anledningar 

till att göra en uppskalning kan vara 1) att organisationen sett att de agila varit framgångsrikt och vill 

återskapa det i flera delar 2) om det finns många agila team som måste koordineras och de stötts på 

hinder, fördröjningar och misslyckanden då de behövt samarbeta eller om de inte utnyttjar varandras 
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samarbete 3) om organisationen behöver producera mycket mjukvara på kort tid (Reifer et al, 

2003;Turner et al, 2013). 

 

Att göra en uppskalning är dock inget som bara sker över en natt - det finns många utmaningar som 

måste bemötas (Reifer, 2003). Utmaningarna kan exempelvis komma från att 1) expandera program mot 

flera team eller att agila team arbetar mot icke-agila delar i organisationen 2) uppskalningsprocessen 

skapar oundvikligen förvirring då parter som tillämpar olika arbetsmetodik möter varandra 3) de agila 

teamen kommer inte att vara lika flexibla om de måste förhålla sig till andra delar av organisationen 4) 

det är svårt att integrera ett bra testsystem för alla team att testa sina olika komponenter med varandra 

i 5) de olika teamen måste förhålla sig till sin lokala miljö och kanske inte kan översätta sina system att 

passa andra 6) koordinering av alla team med konkreta problem så som att arrangera kontinuerliga 

möten som avbryter utvecklingen (Reifer, 2003; Vaidya, 2014).  Introduktionen av agila metoder utmanar 

existerade strukturer och metoder, och för fram frågor kring traditionella roller, ansvarsområden och 

förväntningar (Vaidya, 2014). Ska organisationer försöka finslipa sina nuvarande metoder eller ska de 

försöka förlänga de agila metoderna, är en fråga som växt fram naturligt i detta scenario. 

 

Ambler (2010) som studerat agil uppskalning hos IBM, delar in uppskalningen i två huvudsakliga 

aspekter. Den första är att skala agila metoder på projektnivå och adressera de unika utmaningarna som 

individer möter i projekten. Den andra aspekten är att skala sin agila strategi över en hel IT-avdelning. 

Det är hyfsat enkelt att applicera på ett fåtal projekt, men kan bli svårt att utveckla sin 

organisationskultur och struktur att anpassa sig efter ett agilt arbetssätt (ibid).  

 

En kommentar gällande agil uppskalning (Amblers (2010) andra aspekt) är att bara för att team tror att 

de arbetar agilt så är de inte säkert att de uppfyller alla kriterier egentligen (Ambler, 2009; Vaidya, 2014).  

För att förtydliga detta står en tabell över kriterier som ska uppfyllas för att ett team ska anses arbeta 

agilt att finna i Appendix B. Även en tabell över hur en organisation kan bli så agil som möjligt (se 

Appendix A). 

3.2.1 The Agile Scaling Model  

I en tidigare artikel från Ambler (2009) så presenterar han The Agile Scaling Model (ASM), vilket är ett 

kontextuellt ramverk för att effektivt anpassa och skräddarsy agila metoder att möta de unika 

utmaningarna ett leveransteam, av vilken storlek som helst, möter.  
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Figur 4. En överblick över ASM (Ambler, 2009) 

 

 ASM skiljer mellan 3 skalningskategorier (Ambler, 2009): 

 

 Core Agile Development (CAD) - Agila kärnmetoder, så som Scrum, är självstyrda, har 

värdedrivna systemutvecklingslivscyklar. Dessa metoder, så som daily stand up meetings och 

retrospectives, är optimerade för små, samlokaliserade team som utvecklar ganska 

okomplicerade system. 

 Disciplined Agile Delivery (DAD) - Går ett steg längre genom att täcka hela mjukvaruutvecklingen. 

Leveransprocesserna i DAD är självorganiserade inom ett lämpligt förvaltningsramverk och tar 

både en risk- och värdedriven inställning till livscykeln genom att exempelvis adressera 

gemensamma projektrisker så som att komma till konsensus med intressenter kring visioner och 

bevisa arkitekturen tidigt i livscykeln.  DAD fokuserar också på små samlokaliserade team som 

levererar enkla system. På denna nivå krävs dock att ett antal traditionella metoder måste 

kombineras med kärnmetoderna eller utökas likt i Scrum-of-scrums. 

 Agility at Scale (AS) - Denna kategori fokuserar på DAD där en eller flera skalfaktorer (vilka 

presenteras nedan) är tillämpliga. Alla skalfaktorer är inte applicerbara utan måste skräddarsys 

för organisationen. 

 

Första steget i att skala agilt, enligt ASM, är att gå ifrån kärnmetoderna och skräddarsy dem för att passa 

in i en större kontext. Det andra steget är att känna igen sin grad av komplexitet. Kärnmetoderna 
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fungerar troligtvis som de ska men det organisationen måste inse är att när teamen växer eller blir 

distribuerade så är de inte lika enkelt (Ambler, 2009). De 8 skalningsfaktorerna i ASM är följande 

(Ambler, 2009): 

 

 Teamstorlek - Då ditt team växer ökar risken för sämre kommunikation och koordination. 

 Geografisk distribution - Då teamen sprids ut blir samarbete svårare. 

 Krav att regler följs- Då team blivit utspridda kan olika standarder och lagar börja gälla. 

 Domänkomplexitet - Mer komplexa domäner kräver större betoning på prospektering och 

experimentering gällande prototyper, modeller och simulering. 

 Organisatorisk distribution - Då olika typer av enheter måste arbeta tillsammans kolliderar olika 

värderingar och prioriteringar. 

 Teknisk komplexitet - Då system måste köras från flera olika plattformar, särskilt legacy systems, 

uppstår problem med att kombinera dem. 

 Organisatorisk komplexitet - Olika enheter inom organisationen har anpassat sig efter olika 

arbetsmetoder, t.ex. vattenfallsmodeller, och kommer sätta sig emot nya metoder. 

 Företagsdisciplin - De flesta organisationerna vill använda sig av samma infrastruktur vilket kan 

skapa ett problem då de agila systemet är skapat för ständig förändring, vilket leder till att 

responstiden blir för lång. 

 

Det är av högsta vikt att inse att varje skalningsfaktor representerar olika typer av utmaningar och att 

varje organisation kommer stöta på olika kombinationer. De 4 första faktorerna är relativt enkla att lösa 

genom att adressera disciplin, införa lämplig teknologi och skräddarsydda metoder för deras unika 

behov. De sista 4 skalningsfaktorerna är mer avancerade att anpassa sig efter då det handlar om en 

organisatorisk mogenhet, som organisationen ofta tror att de har uppnått men vilket de inte har då tar 

en lång tid att skapa (Ambler, 2009). Strategin för att klara detta är att skala upp kärnmetoderna, 

exempelvis använda Scrum-of-scrums istället för bara Scrum. Det gäller även att anta nya metoder och 

verktyg, t.ex. geografiskt distribuerade team kan organisera sig som komponenter av samma 

leveransteam och dela kunskap med varandra (ibid). Det viktiga är dock inte att de agila leveransteamen 

väljer de absolut senaste metoderna och verktygen utan att de fokuserar på att skapa värde. En 

undersökning av vad som kan implementeras - se färdiggjorda ramverk som en bra start men följ dem 

inte slaviskt - och att få de små samlokaliserade team inser att de tillhör något större är en bra start på 

sin agila omvandling (ibid). 
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3.3 Utmaningar med agil uppskalning och råd kring dessa utmaningar 

Som komplement till ASM så presenteras ytterligare en modell som fokuserar på utmaningarna med att 

skala agilt. Boehm och Turner (2005) har skrivit artikeln “Management Challanges to Implement Agile 

Processes in Traditional Development Organisations”, där de delat in utmaningarna med att skala agilt i 3 

olika kategorier. En övergripande figur presenteras nedan (beskrivning av varje konflikt och lösning står 

att finna i Appendix C) : 

 

 

 

   Figur 5. Boehm & Turners (2009) 3 skalningskategorier med konflikter och lösningar 

3.3.1 Processutveckling 

Detta är det första och kanske det mest uppenbara området av svårighet. Hur sammanfogar man de 

existerande processerna och strukturen utan att ha ihjäl agility eller underminerar åren man lagt på att 

definiera de nuvarande systemet och mjukvaruprocesserna? För att lyckas krävs det att ledningen måste 

vara kreativa kring att möta utmaningarna och våga experimentera med olika metoder, exempelvis 

pilotprogram av nya idéer (Boehm & Turner, 2010). Empiriska studier har visat att små pilotprogram - 

som antingen varit isolerade eller kombinerade med traditionella metoder, har lyckats men att agility 

inte har spridit sig så mycket som varit önskat (ibid). Konflikter när de kommer till att utveckla system i 

reglerade miljöer - legacy system - har även visat sig relativt stora då kvalitetssäkringsmåtten vänder sig 
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mot processer och inte produktdrivna processer. Det finns dock pilotstudier som har visat sig 

framgångsrika inom detta område (Fitzgerald et al, 2013). 

 

Arkitekturen är en av  de viktigaste aspekterna när det kommer till att skala upp agilt. Nord et al (2014) 

menar att agility möjliggörs av arkitekturen och arkitekturen möjliggörs av agility. Strukturen på 

systemen, utvecklings- och produktionsinfrastrukturen är de 3 aspekterna som är viktigast och de måste 

vara väl utformade för att en skalning ska kunna ske (ibid).  

 

Även lean-agila metoder har visat sig framgångsrika, när de kommer till att skala upp agilt. Då 

organisationer traditionellt är vana att ha tydliga mät- och brytningspunkter, via exempelvis stage-gate-

modeller, så har lean - med vanligtvis kanban - blivit ett mer passande substitut. Lean produktion är en 

filosofi om hur man hanterar resurser med syftet att identifiera och eliminera alla faktorer som inte 

skapar värde för slutkunden (Scheerer, 2014). Till skillnad från vattenfallsmodeller så har kombinationen 

med lean och agilt skiftat komplexitet och volatilitet till metoder mer drivna av samarbete. Den stora 

skillnaden är att lean, likt agila metoder, förespråkar självstyrda team som kan ledas och styras med 

andra mer passande metoder (ibid). Ytterligare en fördel är att det går att samordna arbetet smidigare, 

exempelvis synkronisera arbete genom att låta teamen ha gemensamma sprintar (Ken & Starr, 2008). 

 

Ett vanligt förekommande problem är hur de agila teamens arbeta kan mätas. Då teamen kan bli av med 

och få nya medlemmar så ändras deras hastighet. Det blir även svårt att mäta mellan team då de är av 

olika mognadsgrad och kan ha olika arbetsmetoder (McMahon, 2005). Ett sätt att möta detta är att inte 

försöka förutspå hur mycket ett team kommer ha tillverkat på en viss tid utan istället låta de arbeta i 

korta tidsbestämda iterationer och efter några sprintcykler se vilken hastighet det aktuella teamet har 

arbetat i. Det är då man kan börja ge korrekta tidsramar (ibid). 

3.3.2 Affärsprocesser 

En ofta förbisedd skillnad mellan agila och traditionella processer är hur affärsprocesser behandlas. 

Estimation, resursbelastning och slackberäkningar kan variera signifikant. Osäkerheter uppstår när det är 

svårt att planera då affärsverksamheter ber om så exakta estimat som möjlig, vilket är en utmaning då 

agila processer är iterativa och även om de kan mäta långsiktigt så är de svårt att ge kortare estimat 

(Boehm & Turner, 2010). Infrastrukturen mellan affärssidan och den agila utvecklingsdelen passar inte 

överens och måste därför förändras (Nord et al, 2014).  
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I storskalig utveckling så är behovet av koordination stort och uppenbarar sig på två nivåer - teamnivå 

och mellan teamet och resten av företaget (Dingsöyr & Moe, 2014). Teammedlemmarna måste kunna 

arbete väl inom teamet men även kommunicera med andra delar av organisationen. För att en skalning 

ska kunna genomföras krävs det ett effektivt kunskapsnätverk så att de olika parterna kan förstå 

varandra (ibid). Dingsöyr & Moe (2014) föreslår Scrum-of-scrums-liknande möten där även affärsparten 

involveras för att få en förståelse för varandra, arbeta fram gemensamma normer och bygga ett effektivt 

kunskapsnätverk inom företaget (ibid). 

 

Traditionell portföljhantering och backloghantering består av ett set av projekt som ska drivas isolerat 

från varandra (Sweetman et al, 2014). Detta traditionella sätt passar inte överens med agila metoder där 

projekten ska vara flexibla, feedbackdrivna och omfamna förändringar. Detta stämmer inte överens med 

klassisk budgethantering där det ska vara tydliga tidsramar och mål. På grund av detta uppstår ofta 

konflikter och det är svårt för de agila teamen att redovisa sitt arbete och ge tydliga deadlines (ibid). 

Kontinuerlig feedback från portfölj- till och med teamnivå möjliggör för teamen att ta beslut som 

stämmer överens med de storskaliga målen företagen har. Det möjliggör även förändringar i 

portföljhanteringen för att optimera värdet i portföljen (ibid). 

3.3.3 Medarbetare 

Problem med medarbetare är den mest viktiga aspekten att ta hänsyn till i processen att förbättra 

ledningen av utvecklingsteam. Att adressera dem är vitalt för att integrera agila metoder genom 

organisationen. Människor är hjärtat av de agila och mycket av det handlar om att bemyndiga individer 

genom att stötta rimliga mål, kortare feedbackcykler, ägarskap och flexibilitet (Boehm & Turner, 2010).  

Paasivaara et al (2012) fokuserar på att finna och definiera gemensamma värden i en övergripande agil 

omvandling. Detta kan göras via exempelvis workshops  där alla i teamen möts, diskuterar och kommer 

överens om framgångsrika arbetssätt och målbilder (ibid). Nyfjord et al (2014) har en liknande approach 

vilken handlar om att etablera gemensamma normer så som definitioner av terminologi, för att få 

teamen mer synkade.  

 

Power (2014) argumenterar för att det finns 3 kontexter för att skala agilt: 1) agil användning i stora 

organisationer 2) agil användning i stora utvecklingsprojekt 3) att den stora organisationen i sig själv är 

agil. Att förstå dessa kontexter är essentiellt när det kommer till att välja rätt approach. Eklund et al 

(2014) argumenterar för att skalning av agila mjukvaruprojekt kan delas upp i 2 dimensioner: Först att 

öka antalet involverade team och använda agila metoder för medel- och långtidsplanering så som 

release planning och road mapping. För de andra, att skala aktiviteterna i systemutvecklingen i varje 
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sprint, att få ett äkta agilt tillvägagångssätt, istället för mer stage-gate-liknande metoder. För att detta 

ska kunna möjliggöras krävs det att teamen måste vara korsfunktionella och måste kunna se utanför sina 

vanliga arbetsaktiviteter och föra in skalningen som ytterligare en kompetens (ibid).  För att underlätta 

för teamen så måste det komma beskrivningar om kontexten för att skala agilt och hur de kan förbättra 

organisationen (Dingsöyr & Moe, 2014).  

3.4 Distribuerade agila team 

Geografiskt utspridda team är en av Amblers (2009) skalningsfaktorer och vilken är av stor relevans för 

Nordea Digitalisation. Denna skalningsfaktor har valt att studeras närmre för att analysera Digitalisations 

unika utmaningar. 

3.4.1 Introduktion till distribuerade agila team 

Samtidigt som agila metoder har fått en större acceptans så har även distribuerad mjukvaruutveckling 

blivit en annan trend, då det blivit enklare att arbeta utspritt över världen (Lee & Yong, 2009). Moderna 

mjukvaruorganisationer som arbetar med storskaliga utvecklingsbara system i en distribuerad kontext är 

utsatta för en snabb ökning i komplexitet relaterade till en växande mängd kunder, ökad komplexitet i 

mjukvara och en ökande storlek av organisationen (Moe, 2014). För att möta denna komplexitet så, 

återigen, använder företag agila metoder. De agila principerna betonar face-to-face kommunikation, 

självorganiserade team, samarbete, förändrade krav, frekvent leverans, teknisk förträfflighet och 

retroperspektiv etc. Den viktigaste aspekten är face-to-face kommunikation mellan och i team samt med 

kunder. Den agila naturen gör, som tidigare omnämnts, det svårt att skala upp arbetsmetodiken (Lee & 

Yong, 2009). Även då det är svårt att skala upp i en distribuerad miljö så finns det flera IT-organisationer 

som gjort det i olika former (Ågerfalk & Fitzgerald, 2006; Lee et al, 2006; Ramesh et al, 2006; Jain, 2008) 

då det har visat sig effektivt (Abrahamsson et al, 2002; Cohn 2004; Dybå & Dyngsöyr, 2008). 

3.4.2 Distribuerade Scrum Strategier  

Sutherland et al (2008) identifierade 3 olika distribuerade Scrum-modeller, som används i praktiken. 

Dessa kan användas för att kategorisera vilken nivå ens team befinner sig på. 

 

 Isolerade Scrumteam: Team är isolerade över flera platser. I de flesta fallen är teamen inte 

korsfunktionella och använder inte nödvändigtvis Scrumprocesser. 

 Distribuerad Scrum of Scrums: Scrumteamen är isolerade över flera platser och är integrerade 

genom en Scrum-of-scrums som möts regelbundet över de olika platserna. 
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 Fullt distribuerad Scrum: Scrumteamen är korsfunktionella med medlemmar utspridda över 

flera platser. 

 

Isolerade Scrumteam används mest när offshore eller outsourcade teams inte är korsfunktionella och ej 

agila. Dessa typer av projekt har ofta problem med kommunikation och teamrelationer. Distribuerade 

Scrums-of-scrums är en best practice rekommenderad av Scrum Alliance. Modellen partitionerar arbete 

över korsfunktionella, isolerade Scrumteams samtidigt som den eliminerar de flesta beroenderna. 

Scrum-of-scrums länkar samman Scrumteam genom att Scrum Masters möter varandra kontinuerligt. 

Den fullt distribuerade Scrummodellen har alla team fullt spridda och varje team har medlemmar över 

flera platser. Denna modell föreslås för erfarna agila team, vilka är utspridda över ett flertal platser, på 

grund av att de förväntas att leverera lika bra som samlokaliserade (Sutherland et al, 2007,2008). 

3.4.3 Utmaningar med att ha agila distribuerade team 

Utmaningarna med att ha agila distribuerade team är många. I en artikel skriven av Lee & Yong (2009) 

har de undersökt företaget “Yahoo!” och deras distribuerade team för att identifiera dessa utmaningar 

och finna framgångsrika metoder för ledningen att implementera agila arbetssätt. I följande figur kan 

dessa utmaningar och metoder beskådas. 

 

 

Figur 6. Kartläggning av utmaningar och framgångsrika metoder (Lee & Yong, 2009) 
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För att lyckas med dessa metoder är nyckeln att ledningen, produkt- och utvecklingsteam engagerar och 

förpliktar sig till detta. Mjukvaruutveckling är inte en definierad process, eftersom det fundamentala 

sättet att utveckla är av människor. Frekventa oplanerade face-to-face möten, oplanerade samtal och 

meddelanden  bryter ner barriärerna för att kunna lita på varandra. När barriärerna för pålitlighet är helt 

borta, genom frekvent personlig kontakt, då finns potentialen för att nå fullt framgångsrika projekt (Lee 

& Yong, 2009). 

 

Ytterligare några best practices, som framarbetats av Sureshchandra & Jagadish (2008), för distribuerade 

team är: Dela upp user stories efter funktionalitet och inte kompetens för att minska 

kommunikationsproblem. Träffas och gör en Design Structure Matrix för att se beroenden och arbeta 

bort konflikter. Frekvent rotation mellan teammedlemmar för att distribuera kunskap. Besök från 

seniora utvecklare/chefer/affärsfolk för att öka hastighet och skapa mer förståelse för kultur, mind-set 

och vardagliga problem. Ha många videokonferenser för att förbättra kommunikation. Ha rent tekniska 

Scrummöten för att klargöra kod och design. Träffas regelbundet för att skapa kollektivt ägande. Ha en 

bildvägg på alla platser för att skapa familjaritet. 

 

Dingsöyr & Moe (2014) menar också att nyckeln med att kunna arbeta distribuerat och agilt på samma 

gång är att mötas, genom t.ex. workshops. På dessa kan man skapa gemensamma målbilder och visioner 

för att skapa en gemenskap hos teamen. De behöver inte nödvändigtvis arbeta med samma uppgifter 

men det viktiga är att de förstår att de arbetar tillsammans oavsett. Det är även viktigt att ha kontinuitet 

på träffarna och användas sig av uppföljning för att de inte ska genereras endast temporära 

förbättringar. De anställda behöver se och ta del av framgången hos alla team (ibid). Martini et al (2013) 

menar också att det är viktigt att de distribuerade teamen möts kontinuerligt och planerar sin framtid. 

Det är även ett tillfälle att hålla möten som ändå måste ske face-to-face. 

  

McMahon (2005) tar upp vikten av att det finns stöd för de distribuerade teamen i organisationen.S.k 

Super-Leads kan fungera som ett centralt team för de övriga teamen och har i uppdrag att övervaka och 

stödja. Deras primära uppdrag är att förbättra kommunikation, vara mentorer, ge feedback, forma och 

kontrollera. Det är viktigt att de inte styr teamen utan istället hjälper dem att mogna och inte försöker 

implementera allt som går utan skräddarsyr lösningar. Med hjälp av super-leads så förenklas mätningen 

av prestanda och synligheten hos teamen. De kan även användas som substitut till kundrollen för att 

förbättra kommunikationen inom företaget. Medlemmarna i super-lead-teamet kan bestå av seniora 

utvecklare/projektledare/coacher, som har mycket erfarenhet (ibid). 
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4. Empiri 

4.1 Organisation 

I detta avsnitt kommer organisationsstrukturen och hur arbetet bedrivs att behandlas. Figurerna 

förklarar det mesta och syftet med detta avsnitt är för att läsaren ska få en överblick för att kunna sätta 

saker i rätt kontext när resultaten presenteras. 

4.1.1 Organisationsstruktur 

 

Figur 7. Organisationsstruktur över Nordea Digitalisation 

 

Under Nordeas enhet Solution & IT så ligger Digitalisation som en av dess grenarna. Det finns fler 

kopplingar än vad som visas i figur 7. då vissa personer har fler uppdrag och befattningar, dessa är dock 

inte relevanta för denna studie. Figur 7. redovisar att organisationsstrukturen är en leveransstruktur och 

inte en linjeorganisation (Lloyd, 2016). 
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Delivery Stream Manager (DSM) är leveransansvarig och bestämmer hur de ska leverera, vilka team, 

vilka länder, tidsplaner och säkerställer att enheten håller sig inom budget, d.v.s. - HUR, NÄR, AV och 

VEM projekten utförs. Till sin hjälp har DSM en deputy som i detta fall är handledare Maria Lloyd. Head 

of Digitalisation (HD) är uppdragsgivare åt DSM och representerar affärssidan. Även HD har en deputy. 

De är ansvariga för affärsplanen och budget, d.v.s. - VARFÖR och VAD i projekten (Lloyd, 2016). 

 

Varje nordiskt team har en respektive projektledare som är ansvarig för teamens leveranser och 

rapportera till DSM. Längst uppe till höger på figur 6. står Shaping Team att finna. Detta team består av 

ett fåtal personer från de olika teamen och har i uppdrag att göra teamen mer enhetliga. Detta team har 

tillkommit under examensarbetets gång och har inte studerats specifikt. 

 

DSM (2016) och Lloyd (2016) förklarar hur teamen är uppbyggda och hur de arbetar: Teamen består av 

7-10 medlemmar och arbetar i Scrum-liknande system, dock inte identiskt med varandra. De 

övergripande styrssystemet är av vattenfallsliknande metodik med s.k gates. Teamens uppdrag är att 

utföra själva arbetet, allt från systemarkitektur till front-end och back-end. Teamen arbetar oberoende 

av varandra och har egentligen ingen kontakt. Ibland delar de kunskap, då ett annat team ska göra exakt 

samma projekt, men de anser inte att de har så stor användning av det. Anledningen till detta är att de 

olika teamen arbetar med olika och daterade back-end system (Legacy Systems) som de inte kommer 

undan samt att de är olika lagar och restriktioner i de olika länderna.  

4.1.2 Struktur på arbetet i de nordiska länderna 

 

Figur 8. Bild över parallella projekt i de nordiska länderna 
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I figur 8. kan vi se hur de olika projekten drivs i de olika länderna. De olika projekten motsvarar varandra i 

de olika länderna, t.ex. Projekt A innebär samma i både Danmark och Finland. Vid en snabb överblick kan 

vi se att samma typ av projekt i princip aldrig bedrivs parallellt och att de är olika tidskrävande i de olika 

länderna.  

4.2 SAFe 

I detta avsnitt så kommer en summering av ramverket SAFe att presenteras. Syftet med detta är för att 

ge läsaren en inblick i hur dessa skalningsverktyg är uppbyggda och för att få en djupare förståelse till 

frågeställningarna, intervjuerna och analysen. 

4.2.1 Introduktion till SAFe 

Som respons på att företag behöver guidelines i skalning av agila metoder har ett antal ramverk skapats. 

Även då ramverken är av olika storlek och struktur, adresserar de några gemensamma faktorer så som; 

ledning av multipla agila team, planering på programnivå, styrning av och delade resurser, specialiserade 

team för integrering, tydlig auktoritet och ledning av work in progress (WIP) (Armani, 2014). Exempel på 

dessa ramverk är: 

 

● Scaled-Agile Framework (SAFe), av Dean Leffingwell (scaledagileframework.com) 

● Large Scale Scrum (LeSS), av Craig Larman & Bas Vodde (http://less.works) 

● Nexus / Scaled Professional Scrum, by Ken Schwaber (Scrum.org/Resources/the-nexus-guide) 

Det finns en jämförelse mellan dessa på http://www.agilescaling.org/.  

 

Scaled Agile Framework (SAFe) är en interaktiv kunskapsbas för att införa Lean-Agila metoder på 

enterprisenivå. Ramverket utvecklades 2011 av Dean Leffingwell och bottnar i hans böcker “Agile 

Software Requirements: Lean Requirements for Teams Programs and the Enterprise” (2011) samt 

“Scaling Software Agility: Best Practices for Large Enterprises” (2007). 

 

Ramverket är främst menat att hjälpa till att skala  den karaktäristiska synkroniseringen för agila team till 

en enterprisenivå. Denna skalning sker genom ett s.k “Agile Release Train”. Ett tåg består av ett flertal 

antal team (upp till 125 individer) som arbetar mot ett gemensamt mål. Det huvudsakliga 

tillämpningsområdet är mjukvaruutveckling, men det har visat sig framgångsrikt i andra typer av företag. 

Många av de företag som implementerat SAFe har rapporterat ett antal fördelar, de vanligaste 

rapporterade är (SAFe About, 2016): 

 

http://www.agilescaling.org/
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 Mätbart ökat engagemang och en högre arbetstillfredsstälellelse från anställda 

 30-75% snabbare time-to-market 

 50%+ ökning i kvalité 

 20-50% ökad produktivitet 

4.2.2 SAFe mål och kärnvärden 

Målet med att implementera SAFe är att uppnå det högsta möjliga värdet för kunderna på den kortaste 

möjliga ledtiden. Målet kan uppnås genom att anpassa en kombination av testade arbetssätt utvecklade i 

Lean och Agila communities. SAFe ger organisationen en solid bas för att anpassa processförbättringar 

och skala dem genom hela företaget via förbättrad kommunikation och produktivitet inom alla de olika 

nivåerna i organisationen (SAFe core values, 2016). Relaterat till mjukvaruutveckling så har lägger SAFe 

vikt på 4 kärnvärden (ibid):  

 

 Alignment -  Etablera ett gemensamt fokus för alla agila team och att affärsstrategiska mål är 

grunden för arbetet i hela organisationen. Tydliga roller och obeveklig kommunikation från 

ledningen är starka drivkrafter för effektiv anpassning. 

 Code Quality - Syftar till att utveckla programvara utan defekter som kan användas och 

återanvändas för att främja hastigheten av systemen och hela utvecklingsprocessen. 

 Transparency - Bygga upp tillit och trygghet mellan de olika teamen, ledninen och intressenter 

genom att synliggöra den nuvarande statusen av arbetet, de framtida eftersläpningarna och 

arkitekturen genom vilka målen uppnås. Dessutom kan transparensen göra arbetsmiljön mer 

motiverande och underlätta kontinuerlig tvärfunktionellt lärande. 

 Program Execution - Optimera hela systemet och inte bara de olika delarna som utvecklas. Detta 

ska göras genom kontinuerlig synkronisering och frekventa demon av systemen. Scrum-of-

scrums måste säkerställa att genomförandet av programmet är inriktat på alla intressenter och 

inte underoptimera. 

4.2.3 Lean-koncept i SAFe 

Vägen som SAFe förväntas skapa värde genom är till stor del baserad på kombinationer av en Lean-kultur 

med verktyg och metoder tagna från agil utveckling. SAfe sammanställer sitt Lean-koncept genom en 

figur kallad SAFe House of Lean (se figur. 9 nedan). Grunden i huset består av ett lean-agilt ledarskap där 

ledare ska vara key-enabling-factors för att teamwork ska fungera väl. Lean-agila ledare ska ha ett 

långsiktigt fokus på att ta bort och förhindra hinder genom strategi, support och låta teamen avgöra 
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mycket själva i en decentraliserad miljö. SAFe omfamnar och har valt ut 4 viktiga lean-koncept, vilket 

pelarna i deras House of Lean står på: (Se figur 9. nedan). 

 

 

Figur 9. SAFe House of Lean (SAFe, 2016) 
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4.2.4 SAFe som helhet 

 
 

Figur 10. Överblick av SAFe (SAFe, 2016) 
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SAFe kan summeras och beskrivas illustrativt genom figur 10. Kartan förklarar logiskt de olika nivåerna, 

teamen, roller och aktiviteter. 

 

Portföljnivå  

Högsta nivån där affärsstrategin faller samman med värdeströmmarna. Strömmarna är serier av 

systemdefinitioner, utveckling och installationsteg gjorda för att användas till att föra ut system och 

bidra med ett kontinuerligt flöde av värde för business eller kund. Genom ett Kanbansystem så förs s.k 

Epics ut, business- eller architecture epics. Även budgeten styrs från denna nivå. Chefer på programnivån 

är tillåtna att allkolera den budgeten med hög frihet (SAFe portfolio-level, 2016). 

 

Programnivå  

Består av 5-15 agila team kallade “Agile Release Train” (ART). Denna struktur är designad att leverera 

segment av/eller hela value streams i stora iterationer på 10 veckor. Denna period refereras till som 

Program Increment (PI) och startar med ett stort planeringsmöte där alla involverade i tåget träffas och 

avgör vad som ska göras, i vilken ordning, relationer och av vilka. ART inkluderar ett antal specialroller 

vilka har i syfte att stödja teamwork. Release Train Engineer (RTE), UX teams och systemarkitekter är 

ansvariga för koordination, integration, förfining och validation av arbetet som teamen arbetar med, så 

att PI objektiven blir uppfyllda (SAFe program-level, 2016). 

 

Teamnivå 

Består av tvärfunktionella agila team och bygger upp ART från programnivån. Deras ansvar kretsar kring 

att definiera, bygga och testa user stories genom Scrum-metodik. Teamen har ofta runt 5-10 inkluderat 

Scrum Masters och Product Owners. Varannan vecka ska de, synkroniserat med de andra teamens 

sprintar, leverera små inkrement av mjukvara. I samband med leveransen ska de även hålla en demo där 

de nya funktionaliteterna visas upp. I slutet av varje sprint så ska även ett kort möte där man ser över 

hur de 2 senaste veckorna fungerat. Teamen är självständiga från varandra men inte isolerade. p.g.a. att 

de tillhör samma ART så hjälper det dem att få genomskåda allt arbete, konstant kommunikation och 

effektivt samarbete, vilka är nyckelaspekterna till agila teams arbetssätt (SAFe Team-level, 2016). 

4.2.5 Agile Release Train (ART) 

I ART samlas de olika agila teamen och de olika delade resurserna ihop, för att leverera in dem i 

värdekedjan i stora iterationer kallade Program Increment (PI), 8-12v stora. Tåget består av mellan 50-

125 individer ( vilka får splittras till mindre tåg om de överstiger 125individer) vilka synkroniseras mot 

gemensamma mål. De delade resurserna ansvarar för att kontinuerligt integrera arbetet av de olika 
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teamen och stödja dem i deras scope genom att bidra med arkitektonisk infrastruktur och feedback 

genom kunderfarenheter (SAFe ART, 2016). 

 

Specifika roller för ART (ibid): 

 Release Train Engineer, Chief Scrum Master för ART 

 Product managers, auktoritet över Program Backlog 

 Business owners, ansvariga för resultaten från ART 

 System Team, integrerar och testar lösningarna från teamen och utvecklar systemdemos 

 UX designers och Systemarkitekter, vilka bygger den arkitektoniska banan för att stödja 

funktionsutvecklingen 

 Shared Resources, speciell service/kompetens som inte tillhör något specifik team 

 DevOps, försäkrar om att “utplaceringen av verksamheten” fungerar 

4.2.6 Release planning 

Ett event där alla medlemmar av ett ART deltar. Eventet hålls i början av varje PI och dess syfte är att 

planera arbetet för varje team de kommande 10 veckorna. Ytterligare ett syfte är att hitta 

korsfunktionella beroenden och att justera utvecklingen mot affärsstrategin. Det håller på i vanligtvis 2 

dagar och innehåller inte endast generella introduktioner till affärskontexter och produktvisioner, utan 

även planering för teamwork och riskanalys. Varje team slutar upp med ett antal user stories, de fått 

vara med och välja själva, och hur de är kopplade funktioner som andra team utvecklar (SAFe release 

planning, 2016). 

4.2.7 Backlog & Prioritering 

Varje, av  de tre olika nivåerna i SAFe, tillhandahålls med en backlog bestående av kommande arbete: 

 

 Portfölj backlogs som består av Business och Architectural Epics för olika tåg 

 Program backlog med funktioner som ska utvecklas i nästa PI och är specifik för varje tåg 

 Team backlog bestående av user stories som teamen måste leverera till det nuvarande PI genom 

olika sprintar. 

 

Ledningen och utförandet av dessa 3 backlogs hanteras respektive genom enheten Program Portfolio 

Management (PPM), Product management och av själva teamen. Särkilt på teamnivån, även fast de är 

övervakade och får stöd av product management och RTE under PI-sessioner, så delegeras mycket 

beslutskraft. Prioriteringen av vad som ska göras genomförs ofta genom Weighted Shortest Job First 
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(WJSD) tillvägagångssättet, vilket jämför the Cost of Delay (en kombination av användarvärde, tid och 

möjlighetsvärde) med Job Size, vilken mäts i story points (ett mått på arbetsbörda) (SAFe team backlog, 

2016). 

4.2.8 Budgetering 

Traditionell bokföring och budgetering krockar vanligtvis med målen i lean-agil mjukvaruutveckling. De 

huvudsakliga hindren kommer ifrån hur man brukar dela upp budgeteringen i olika kostnadscenter som 

alla bidrar med en egen del till budgeten till projektet. Detta arbetssätt är långsamt och tillåter inte 

flexibilitet till ledningen då budgeten ofta är satta redan innan projekten startar. På grund av detta så har 

SAFe infört olika strategier för att tackla detta. Den huvudsakliga strategin är att genomföra all 

budgetering på programnivån och på det viset finansiera ART och inte enskilda projekt. Program 

managers ges makten att kontrollera och distribuera resurserna på ett dynamiskt sätt mellan teamen. 

Prioritering och snabba beslut kan effektivt implementeras på program backlog. Alla team får de 

resurserna och support som krävs för att de ska kunna leverera i tid (SAFe budgets, 2016).  

4.2.9 Code Quality 

Att garantera kvaliten på programmeringen är en av de mest avgörande aspekterna för att förbättra 

förmågan för ett mjukvaruutvecklingsteam att möta kundkraven snabbare och fort kunna anpassa sig 

efter förändringar. SAFe betraktar kodkvaliten som en av dess fyra kärnvärden och föreslår 6 olika agila 

mjukvaruutvecklingspraktiker för att säkra den genom hela verksamheten (SAFe code quality, 2016): 

 

 Agile Architecture 

 Continous Integration 

 Test-First 

 Refactoring 

 Pair Work 

 Collective Ownership 

 

Flera fördelar kan uppstå för verksamheten om dessa praktiker genomförs korrekt i teamwork. Särskilt så 

leder ett fåtal antal av defekter i mjukvaran till högre kundnöjdhet, högre avkastning på investering ( 

ROI), skalbar och välstrukturerad kod vilken i sin tut möjliggör hastighet, rörlighet och möjligheten att 

återanvända kod och främja innovation (ibid). 
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5. Resultat 

I detta avsnitt så kommer resultaten från den empiri som insamlats från intervjuer, workshops och kick-

off att presenteras direkt i analysmodellen. Strukturen är upplagd enligt analysmodellen förutom att ett 

inledande avsnitt Motivering för förändring har lagts till för att skapa en förståelse för vad ledningen vill 

uppnå. De kursiverade termerna under vissa avsnitt i analysen, kopplas till de termer som står att finna i 

motsvarande figurerna i analysmodellerna. 

5.1 Motivering för förändring 

Idén till att implementera SAFe kommer från att en annan enhet i Nordeas digitala bank börjat att 

använda sig av ramverket och att de då upplevde följande fördelar (Ivar Jacobsen International, 2015): 

 

 Ökad effektivitet med teammedlemmar som arbetar mer koordinerat och tillsammans 

 Större kreativitet då teamen bemyndigas med större frihet 

 Mer koordinerad ledning som gett bättre stöd åt de agila teamen 

 

Dessa fördelar antas ha kommit ifrån planeringseventen då det har skapats tydligare målbilder för alla 

involverade, så att de enklare kan hjälpa varandra.  

 

Via en program manager som tidigare använt klassisk vattenfallsprojektledning men sedan omfamnat 

SAFe blev Lloyd inspirerad och bestämde sig därför för att undersöka om det fanns möjlighet att 

implementera SAFe i Digitalisation. Det fanns dock två huvudsakliga skillnader mellan enheterna. 1) I den 

andra enheten arbetar en bra bit över 100 individer och i Digitalisation ca 40st 2) i den andra enheten 

arbetar alla med samma projekt och i Digitalisation arbetar 4 team parallellt med samma 4 projekt men 

inte samtidigt eller tillsammans (se figur 8.). SAFe rekommenderar att ett tåg består av minst 50 

personer och att de ska arbeta i samma projekt, två rekommendationer som Digitalisation inte  uppfyller. 

Lloyd blev dock nyfiken på huruvida det fanns aspekter ur SAFe som skulle kunna få teamen att bli mer 

effektiva och nöjda. Utifrån SAFe valdes därför 7st metoder/best practices att undersöka om de kunde 

vara passande att implementera i Digitalisation. 

 

Vid en intervju och under en workshop förklarade DSM vad som var intressant med att skala agilt 

genom t.ex. SAFe. Samtidigt som komplexiteten inte får öka så vill DSM att enheten ska bli snabbare, 

leverera bättre kvalité och att minimera tiden som spenderas på att göra fel saker. DSM är ute efter att 

skapa ett stabilt fundament där alla team arbetar lika, oberoende av projekttyp och menar att det inte 
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finns något, just nu som binder samman teamen för att skapa synergier. Om ett nytt ramverk ska 

implementeras, enligt DSM och projektledarna, så måste det göra en tydlig skillnad av anledningen att 

om teamen inte tror på det så kommer de att fortsätta att arbeta som de redan gör. Det kan vara tydliga 

fördelar för ledningen - t.ex. få en mer koordinerad organisation - men vilket inte teamen är intresserade 

av. DSM säger att denne vill förbättra sin enhet men att metoderna som väljs inte spelar någon större 

roll – bara att DSM kan övertygas om att det skulle bidra med fördelar. 

 

Det största problemet DSM upplever är att det inte går att få en bra överblick över teamen. DSM vet att 

det är bland de bästa teamen på Nordea och de levererar alltid som dem ska, därför har de inte heller 

någon riktig press från dennes chefer. De vill dock ligga ett steg före. Teamen vet att de är duktiga och då 

finns en risk att de blir lata. Frågor som om teamen är 100% sysselsatta, vem som gör vad och om de 

använder hela sin kapacitet, upplevs inte att kunna besvaras i nuläget enligt DSM. Den bakomliggande 

faktorn till detta är att det inte finns något bra sätt att mäta teamens prestanda på. De har använt sig av 

story points men DSM upplever att de egentligen inte säger något då teamen har olika förutsättningar 

och story points värdering sker subjektivt. Ytterligare ett problem är att få den agila verksamheten att 

passa överens med resten av företaget. Flera delar av företaget använder sig av vattenfall- och stage-

gatemodeller vilket motsätter sig det agila. DSM anser att en svaghet hos det agila är att de aldrig passar 

överens med affärssidan då det är svårt att göra budgetar och skapar för stor frihet gällande 

leveransmål. 

 

Under en intervju med HD konstaterades att denne har liknande uppfattning och tankar som DSM. HD 

ser dock mer till affärssidan och tror på att synergier skulle kunna skapas genom att samordna verktyg, 

arkitektur, system och dokumentering. Ett av problemen HD upplever är att överlämningarna av 

projektet, mellan länderna, inte sker så smidigt som de skulle kunna göra. Om exempelvis Projekt A just 

avslutats i Sverige och ska påbörjas i Norge hade de kunnat sparat in tid och pengar på att ha mer 

standardiserade processer. HD tror också att det kan finnas ett värde i att identifiera nyckelpersoner och 

låta t.ex. projektledaren eller systemarkitekten följa med till nästa land. HD är dock medveten om att det 

är svårt att tvinga sina anställda att resa runt för mycket. Deputy till HD håller med om ovanstående 

punkter och understryker vikten att standardisera och synka resurser. Deputy HD sätter även upp ett 

varnande finger för när det kommer till att skala upp agilt då det agila lätt tar skada och att man måste 

kunna se tydliga fördelar med att göra specifika implementering. 

 

Alla projektledare anser att deras lokala verksamhet är välfungerande och att de arbetar i princip helt 

isolerat från de andra nordiska teamen. En generell första uppfattning är att de lokala systemen är så 
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pass olika varandra att de inte finns någon egentligen nytta att se till hur de andra arbetar och att 

försöka tvinga på teamen nya metoder skadar deras agila arbetssätt. Teamen har samma grad av 

komplexitet men de är olika faktorer som påverkar dem i olika länder, därför är de olika enligt 

projektledarna. De håller dock med om att de skulle kunna gynnas av synergieffekter och att de finns 

olika komponenter (exempelvis framgångsrika arbetssätt och arkitektur) som skulle kunna 

standardiseras för att förenkla skapa förståelse för och effektivisera arbetet, speciellt när de kommer till 

att göra samma projekt i de olika länderna.  

 

De har förståelse för att ledningen skulle kunna tjäna på att strukturera om men att de är svårare för 

dem att se hur teamen skulle tjäna på det och har önskemål om att få ta del av fördelarna är. De har 

inställningen att det kan vara riskfullt att testa nya metoder på kärnteam som är ansvariga för leverans. 

Vid kick-offen så kom dock önskemålen att de skulle arbeta mer med varandra och att de gärna skulle se 

att ledningen involverade sig mer i deras team. En vilja att arbeta närmare affärssidan, för att förenkla 

och skapa förståelse för krav och budgetering. Detta skulle hjälpa organisationen att arbeta mer agilt och 

ge dem möjligheten att komma på nya metoder att sköta finansieringen av projekt mer flexibelt, enligt 

en projektledare. En av projektledarna sade på kick-offen : För tillfället tar vi kostnaderna av att vara 4 

olika banker men utnyttjar ingen av fördelarna.   

5.2 Uppskalning av agilt arbete i organisationen 

Nordea har insett att deras organisation måste förnyas inom många områden och ett av dem är 

utveckling av IT-tjänster. Nordea använder sig redan av agila metoder och tycker att de fungerar bra - det 

använder sig dock även av traditionella metoder på en nivå ovan de agila teamen, enligt DSM.  

Traditionella metoder räcker inte längre till (Salo & Abrahamsson, 2008) och för att möta utvecklingen 

vill ledningen börja skala upp sin agila verksamhet, vilket skapar förvirring då existerande struktur och 

metoder utmanas (Vaidya, 2014). Om man ser till Reifer (2003) och Turner et al (2013) anledningar till att 

organisationer vill skala upp sin agila verksamhet så är det, enligt DSM och HD, för att det agila varit 

framgångsrikt och det vill återskapa det i andra delar, de måste koordinera och vill ha bättre kontroll 

över sina agila team och de vill producera mycket mjukvara på kort tid. Generella utmaningar, vilka 

Reifer (2003) och Vaidya (2014) tar upp, som visat sig i resultaten är att: 1) de vill expandera mot flera 

team som samtidigt ska arbeta mot icke-agila team 2) teamen har inte så olika arbetsmetodik men de 

har olika förutsättningar (med bland annat lokala regelverk och legacy system) 3) har svårt att översätta 

sin programvara till andra plattformar 4) de har olika testsystem och inte ett fungerande integrerat 

system alla kan använda sig av 5) och de har problem med att koordinera  och kontrollera teamen.  
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Ser man till Amblers (2010) två aspekter så ligger Nordeas utmaning snarare i den andra, det vill säga att 

skala sin agila strategi över hela avdelningen, snarare än att få projekten att bli mer agila. Teamen 

arbetar redan i Scrum (med viss variation) och det är organisationen runt dem som måste anpassas - 

vilket är den stora utmaningen (ibid). Det krävs dock en vilja från teamen att ändra sina vanor för att 

förbättra för hela organisationen - en vilja som ledningen måste bidra till (ibid).  

 

Att analysera hur agila Nordeas team i Digitalisation är i dagsläget inte fokus för detta arbete men en 

kommentar är att de uppfyller majoriteten av de kriterier som står att finna i Appendix B. Det som 

saknas är ett mer övergripande agil plan som samordnar teamen. För att förbättra detta kan de skapa en 

kontinuerlig förbättringsplan där ledningen identifierar mål och prioriteter för teamen att sikta mot 

(Ambler, 2009). 

5.2.1 The Agile Scaling Model 

Teamen i Digitalisation använder sig av agila kärnmetoder (CAD) så som Scrum, daily stand up, 

retroperspectives som verkar fungera väl enligt HD, DSM och projektledare. Om vi går ett steg längre till 

DAD så är använder sig Nordea, enligt DSM, av mer vattenfallsliknande modeller med stage-gates. De 

framkommer i resultaten att Digitalisation inte använder sig av någon Scrum-of-scrums (Sutherland & 

Schwaber 2007) mellan de nordiska teamen eller något ramverk, likt SAFe, som kombinerar agilt med 

lean-metoder. För att ta nästa steg (då det redan arbetar distribuerat), enligt Ambler (2009), måste de 

börja skräddarsy sina kärnmetoder och få ett grepp om komplexiteten - något som de inte har i 

dagsläget enligt resultaten.  

 

Ser man till de 8 skalningsfaktorerna så är alla utom egentligen teamstorlek, enligt resultaten, relevanta  

för Nordea. Teamen är geografisk distribuerade över Norden (se figur 6.) vilket leder till att det blir 

svårare att samarbeta enligt ASM. I dagsläget så är beroendena mellan teamet så låga att de inte är 

nödvändigt med ett gott samarbete, enligt flera projektledare, men ett bättre samarbete är något som 

vill uppnås enligt HD och DSM om det skulle visa sig förbättra teamen. Krav att regler följs är ett faktum 

då de arbetar i olika länder där måste anpassa sig, enligt DSM och Projektledare NO, efter olika 

standarder och laga . Domänkomplexiteten existerar då bankerna befinner sig i ett läge där mycket sker 

för tillfället (McKinsey, 2014). Dessa 3 faktorer ska, enligt ASM vara de enklaste att lösa genom att 

adressera disciplin, införa lämplig teknologi och skräddarsydda metoder för deras unika behov.  

 

Lösningarna till de 3 faktorerna från ASM är dock generella och det rekommenderas att en AS-IS & TO-

BE-analys görs för att finna en unik lösning enligt en av de agila coacherna och ASM. AS-IS representerar 
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hur teamen arbetar idag och TO-BE vad ledningen har för vision om hur teamen ska se ut. För tillfället 

vet DSM att de är duktiga team men inte varför, detta är något som kan lösas genom att göra en AS-IS & 

TO-BE analys. Man kan ta prover ur varje team, genom olika mätverktyg, och sedan gemensamt försöka 

finna framgångsmönster som teamen ska sträva efter. Det är även viktigt att finna vad som är delbart 

mellan teamen, enligt en av de agila coacherna, och inte försöka dela alla komponenter samtidigt. Ett 

exempel på vad som skulle kunna delas, vilket framkom under kick-offen, är front-end och arkitektuell 

design, lika testmiljöer, involverande av slutkund och skapa tydlighet kring helheten. Dessa komponenter 

kan undersökas i en AS-IS & TO-BE analys, det är dock viktigt att ledningen är medvetna om att 

genomföra en sådan analys kan skapa en temporär nedtrappning i produktivitet för teamen men 

coachen menar att i längden så tjänar dem på det.  

  

De resterande skalningsfaktorerna är dock mer avancerade att anpassa sig efter. Organisatorisk 

distribution på Digitalisation kan exemplifieras med de olika åsikterna och prioriteringar som finns mellan 

projektledarna och DSM angående t.ex. frihet kontra kontroll. Den tekniska komplexiteten är uppenbar 

och gör sig tydligast i att de olika teamen arbetar med helt olika back-end system och inte ens samordnar 

front-end, arkitektur och design, enligt resultaten. En organisatorisk komplexitet kan ses i resultaten då 

enligt DSM och projektledarna då de för tillfället styrs med vattenfallsmetodik, har problem med att 

kombinera det agila med affärssidan och att de olika teamen har varierande arbetsmetoder. Samma 

motivering faller även in på företagsdisciplin. Som DSM deputy beskriver så har de problem med att de 

agila teamen låser kraven vid varje sprint och att de blir svårt att komma in med nya krav från sidan. För 

att klara av dessa utmaningar så handlar det om organisatorisk mogenhet, vilken kan påbörjas genom att 

köra pilotprojekt för nya ramverk och metoder, och få teamen mer samordnade och enhetliga (Ambler, 

2009) - något som Nordea redan har börjat med i andra enheter och uppenbarligen vill göra i 

Digitalisation också (se avsnitt 1.5). En generell best practice är att använda sig av Scrum-of-scrums för 

att skala upp alla faktorer (Ambler, 2010; Dingsöyr & Moe, 2014). Något som resultaten pekar på att 

Digitalisation inte använder. 

5.3 Utmaningar med agil uppskalning och råd kring dessa utmaningar 

I detta avsnitt, som komplement till ASM, så ska de olika utmaningarna delas in i de 3 kategorierna som 

föreslå av Boehm & Turner (2010). De 3 kategorierna har även underkategorier (se figur 6. i avsnitt 3.3), 

vilka kommer att användas i kombination med den flytande t.ex.ten i avsnitt 3.3 för att analysera. Boehm 

& Turners (2010) underkategorier kommer att markeras med kursiv stil. 
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5.3.1 Processutveckling 

Svårigheterna med att sammanfoga existerande processer och struktur med att implementera agilt 

genom organisationen har visat sig i resultaten. Även om variationen mellan de olika teamen inte är helt 

olika, enligt DSM, så är de inte tillräckligt enhetliga för att en smidig uppskalning ska ske enligt Boehm & 

Turner (2010). De olika teamen har även olika planering- och livscykler då samma projekt körs 

oberoende av de andra länderna gör (se avsnitt 4.1.2). Det har även påträffats utmaningar kring att gå 

från en mer plandriven verksamhet till agila protoyp- och testdrivna metoder, enligt DSM. Legacy 

systemen är så pass olika att projektledarna inte känner att de har någon direkt hjälp av att studera de 

andra teamens lösningar och det finns inga resultat kring att något pilotprojekt ska ha testat nya 

lösningar kring legacy system. Enligt Turner & Apurva (2002) är det rimligt då säkerhetsmåtten för legacy 

system vänder sig mot processer och inte de produktdrivna agila metoderna.  

 

Skillnaden i hur krav sätts upp för traditionella och agila metoder gör sig synlig i konflikter med 

affärssidan om hur tidsramar och budgetering ska fungera, som DSM och HD deputy förklarat. De 

förklarar även att det finns även en konflikt om hur man ska bedriva stage-gate modeller i samband med 

det agila, då teamen inte är synkade med varandra. Studierna som gjorts kring att kombinationen för att 

skala med en kombination av lean och agilt (Scheerer, 2014; Ken & Star, 2008) talar för att använda sig 

av SAFe-metodik kan vara en bättre väg en att försöka kombinera med traditionella metoder. Nord et al 

(2014) påstår att det är via arkitekturen är den viktigaste faktorn när det kommer till att skala agilt. 

Under kick-offen konstaterades att teamen använder sig av olika arkitektur, vilket tyder på att under de 

förhållenden kommer de bli svårt att skala upp effektivt. Det är även någon ledningen skulle vilja se att 

de blir mer enhetliga med. 

 

Angående mätproblemet, det ät svårt att mäta och jämföra team av olika mognadsgrad och vilka 

använder olika metoder (McMahon, 2005), så är alla intervjupersoner enade om att det för tillfället inte 

har ett fungerande sätt att mäta på. Rekommendationen som ges i McMahon (2005) och från en av 

projektledarna är att inte försöka förutspå hur mycket tid som krävs utan istället låta de arbeta i korta 

tidsbestämda iterationer och efter några sprintcykler få fram en burn-rate och efter den göra 

tidsplaneringar. Detta är dock svårt då det krockar med resten av organisationens metoder och DSM vill 

inte ge teamen så fria tyglar. En av projektledare tycker att ledningen ser detta på fel sätt och att de 

borde fokusera på att hålla teamen nöjda, en åsikt som stämmer bättre överens med teorin. De agila 

coacherna menar att det bästa sättet att mäta på är mellan planeringseventen och räkna antal avklarade 

arbetspaket. De menar dock att man måste veta vad man vill mäta annars är det meningslöst och man 

får inte försöka mäta för mycket åt gången. Några exempel på mått, ges av coacherna: teamnöjdhet, 
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kundnöjdhet, produktivitet, kvalité, att rätt saker görs, hastighet och hur agila teamen är. HD  tror på en 

Scrum-of-scrums-liknande metod där projektledarna arbetar nära, för att då skulle teamen bli mer 

enhetliga och enklare att mäta. 

 

Gemensam terminologi är en av metoderna/best practices i denna uppsats, det vill säga Nordea 

undersöker dess lämplighet vilket är positivt då det är viktiga för enhetlighet (Nyfjord et al, 2014). 

Projektledarna (2016) håller med om att ha en gemensam terminologi och definitioner skulle underlätta 

kommunikation, byta teammedlemmar med varandra och hitta tillbaka i arbetshistorien.  

 

Om man ser till lösningarna som presenteras i figur 4. så handlar det om att förbereda organisationen 

genom analyser, bygga processer, skräddarsy lösningar och utveckla arkitektur något som resultaten 

visar att Digitalisation inte har gjort hittills. Att utvärdera risker och definiera specifika ansvarsområden 

är dock 2 lösningsförslag som berör detta examensarbete.  

5.3.2 Affärsprocesser 

Utmaningar kring hur utvecklings- och affärsprocesserna (Boehm & Turner, 2010) ska kombineras har 

även framkommit hos Nordea. En faktor (ibid) till att processerna inte fungerar med varandra är att 

infrastrukturen inte passar överens hos Nordea, ett resultat som uppkom under intervjun med DSM. Det 

finns inte heller något effektivt kunskapsnät mellan teamen eller mellan teamen och affärssidan, som 

visat sig i resultaten. Detta gör det svårt för parterna att förstå varandra och kommunicera, något som 

kan åtgärdas, enligt Lee & Yong (2009), med att ha Scrum-of-scrums-liknande möten där affärsparten 

involveras, en metod som inte kan återfinnas i resultaten. 

 

Konfilkter med HR, gällande belöningar och kompetens, har inte visat sig i resultaten men kategorin 

innehåller även positionsbeskrivningar och teamorientering vilket återfinns i den andra frågeställningen. 

Projektledarna har inte varit direkt emot att ha mer samordnade rollbeskrivningar, en av dem vill t.o.m 

ha uppdaterade rollbeskrivningar för att göra rekrytering enklare, men generellt har de inte riktigt sett 

poängen med att ha det då de är av olika storlek. Däremot tror de att de kan finnas en poäng att ha det 

på programnivå för att förbättra kommunikationsvägarna. Inom framstegsmått så har problem med att 

kombinera stage-gate modeller med agilt redan presenterats i resultaten och för att för att understryka 

så upplever i princip alla att det är svårt att kombinera den agila iterativa verksamheten med 

traditionella affärsprocesser som fokuserar på deadlines och budget - infrastrukturerna måste ändras för 

att de ska bli mer naturligt (Nord et al, 2014). Inom samma kategori tas även mätproblemen upp vilket 

har varit ett stort fokus i resultaten, men denna aspekt analyseras i en annan del av analysen. 
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Utmaningar kring processtandardmått har inte visat sig i resultaten. Dingsöyr & Moe (2014) tar upp 

utmaningen med att kommunikation måste kunna ske i och från teamen. Det har inte kommit några 

klagomål på att det ska vara brist på kommunikation inom teamen och de delar som de arbetar med 

inom Nordea, enligt projektledarna, utan tvärtom - som DSM säger: de är duktiga team.  Mellan teamen i 

Digitalisation är dock kommunikationen bristfällig, det har inte uppkommit några Scrum-of-scrums 

liknande metoder, detta på grund av att - återigen - resultaten pekar på att beroendena är svaga. 

 

Projektledarna förklarar att backloghanteringen är flexibel då den fylls på enligt Scrummetodik och ska 

vara delad och enhetlig då de använder samma verktyg men då story points och definitioner inte 

överensstämmer så anser projektledarna att det är meningslöst att jämföra backlogs med varandra. 

Teamen vill inte heller bli tvingade in i samma form och valet av verktyg handlar om mognad. En av 

projektledarna menar att det inte är processen som är viktig utan produkten och man får inte glömma 

bort flexibiliteten. Enligt Sweetman et al (2014) skapar detta även problem för affärssidan då det blir 

svårt att ge enhetliga redovisningar och tidsramar för sitt arbete. Gällande kontinuerlig feedback från 

ledningen, vilket möjliggör för teamen att ta beslut som stämmer överens med de storskaliga målen för 

företaget (ibid), så uppkom det önskemål om ett närmare samarbete vid kick-offen.  

 

Lösningarna som föreslås för denna kategori (figur 5.) men inte återfunnits i resultaten, handlar om att 

identfiera konflikter, utveckla nya metoder, göra studier kring förändring och etablera guidelines.  

5.3.3 Medarbetare 

Ser man till underkategorin attityden hos ledningen så har inga resultat pekat på att medarbetare ses 

som utbytbara delar, utan det har kommit tankar, från HD, om att flytta om olika nyckelpersoner mellan 

projekten. Angående rolldefintioner så är en av metoderna/best practices från den andra 

frågeställningen om de borde samordnas. Att göra dem klarare är inget projektledarna egentligen ser 

som någon direkt fördel, då teamen inte är tillräckligt beroende av varandra, samtidigt som de har en 

förståelse för att de skulle underlätta kommunikationen och göra det enklare för ledningen. De logistiska 

problemen är nästan de mest uppenbara då de innefattar att teamen ska vara samlokaliserade för att 

metoderna är platsberoende. Nu har inte teamen inte sådana beroenden att projektledarna anser att de 

har behövts något kunskapsdelning men det är samtidigt något som de uttryckt att de skulle vilja se mer 

av och något som ledningen tror på.  

 

Hantering av framgångsrika pilotprojekt kan i detta fall sammanställas med att en annan enhet har 

implementerat SAFe. Denna implementering har ansetts vara lyckad (Ivar Jacobsen International, 2015) 
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men resultaten är subjektivt uppfattade och en framgång kan egentligen inte säkerställas innan något 

har blivit mätt. Det finns inte heller något i resultaten som pekar på att SAFe som helhet vore lämpligt att 

implementera då kraven inte ens är nära att uppfyllas. HD Deputy varnar för att man måste ta det 

försiktigt när man skalar och DSM vill kunna se konkreta fördelar innan det görs. Enlight Boehm & Turner 

(2010) så ska man även akta sig för att lita för mycket på pilotprojekt då varje fall är unikt och det är svårt 

att skala upp metodiken. Så även om det har varit lyckat i en annan enhet så måste de vara varsamma. 

En av projektledarna tror att det kan bli mer aktuellt i framtiden att titta på SAFe i sin helhet, om teamen 

växte och delades upp i flera team i varje land. Projektledarna förstår vad ledningen är ute efter och men 

tycker att de använder daterade metoder för att hantera agila team. De menar att de borde fokusera på 

att hålla teamen lyckliga för att då ger de 100%.  

 

Underkategorin Change management syftar till trögheten och osäkerheterna som uppstår när något ska 

förändras i en organisation. Detta kan återses i resultaten via den skepsis mot förändring som uppstått 

hos projektledarna. Exempel på detta är att en av projektledare inte tycker att ledningen ska in och störa 

teamen för mycket utan att det kommer bara bara försena deras leveranser, vilka det redan är duktiga 

på att hålla. Även fast projektledarna verkar ha en förståelse för att de skulle gynnas av ett antal 

synergieffekter så har de svårt att se det då det för tillfället inte har några beroenden och att det skulle 

bli massa extra arbete och omställningar. 

 

Paasivaara et al (2012) förklarar att för att göra en övergripande agil omvandling så krävs det att 

gemensamma värden hos de olika enheterna ska existera. De olika enheterna delar en del värden men är 

inte enhetliga. För att lyckas med det så rekommenderas att workshops, där arbetstillvägagångssätt 

etableras, hålls (ibid). Angående workshops så hade Digitalisation en för alla medarbetare, under kick-

offen, med fokus på framgångsrika arbetssätt, vilket stämmer helt överens med vad Paasivaara et al 

(2012) rekommenderar.  För att skala mjukvaruprojekt ska teamaen involveras mer i planering och att 

teamen får in skalning som en kompetens (Eklund et al, 2014). Nordea har, som sagt, redan kört en pilot 

av ett planeringsmöte (kick-offen) men de har kvar att övertyga teamen att skalning är viktigt för att 

skapa en modernare organisation. För att underlätta för teamen måste de komma en beskrivning om 

kontexten (Dingsöyr & Moe, 2014) vilket skedde under kickoffen samt att alla projektledare var 

informerade om vad SAFe var för något genom att ha fått ta del av information från enheten där SAFe 

implementerats. 

 

Lösningsförslagen inom denna kategori (figur 4.) handlar om att förstå kommunikation, prioritering och 

individer. Enligt resultaten så finns i princip ingen kommunikation enligt projektledarna. Teamen har en 
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önskan om att få kommunicera med ledningen mer, vilket framkom på kick-offen. Inget av resultaten 

pekar direkt på att individer lyfts fram och belönas - inget pekar på att de inte skulle göra det heller - 

men HDs idé om winning team mentaliteten pekar på att de kan komma att ske.  

Angående winning team-konceptet så är det även något de agila coacherna föreslår, fast de kallar det 

super squads. Det är inget Digitalisation testat, enligt resultaten, men det skulle kunna hjälpa teamen att 

utvecklas. Då DSM inte har någon press från sina chefer så förs ingen press vidare ner mot teamen. De 

agila coacherna och DSM menar att det kan vara farligt då teamen blir bekväma och slutar utvecklas och 

blir lata istället. Idén med winning team, enligt coacherna, är att de ska få visa varför de är bäst framför 

de andra teaman och på det viset kan motivation skapas samt att kunskap kan delas. Under intervjun 

med en av de agila coacherna så förklarar denne att man dock måste kunna mäta teamen om en winning 

team-mentalitet ska implementeras - De måste kunna bevisa att de är bäst. 

5.4 Distribuerade agila team 

Då Digitalisation är uppdelat i de nordiska länderna (se figur 7.) har de blivit utsatta för en snabb ökning i 

komplexitet för bland annat ökad komplexitet i mjukvara och en växande mängd kunder (Moe, 2014). 

Något som resultaten pekar på att de vill bli bättre på att hantera. Hela examensarbetets uppkomst 

grundar sig i att den agila naturen är skapad för samlokaliserade team och att Digitalisation har stött på 

problem, som exempelvis de som Lee & Yong  (2009) tar upp:  kommunikation, struktur, samarbete, 

förändrade krav, frekvent levereras, teknisk förträfflighet etc.  

5.4.1 Distribuerade Scrum Strategier 

Om vi ser till Sutherland et al (2008) 3 nivåer så befinner sig Digitalisation någonstans mellan isolerade 

Scrumteam och distribuerad Scrum-of-scrums. Teamen är isolerade över flera platser, det är  

korsfunktionella och använder Scrumprocesser (se avsnitt 4.1.1). Det är dock inte integrerade genom en 

Scrum-of-scrums. Anledningen till detta, från resultaten, är för att de inte har några beroenden till 

varandra och inte utnyttjat någon form av synergieffekt. Man kan säga att de har fastnat mellan två 

nivåer och ska man följa Scrum Alliance rekommendation så kan en integration på ett Scrum-of-scrums-

liknande sätt vara lämplig. Detta är i stil med något som även HD har föreslagit. 

5.4.2 Utmaningar med att ha distribuerade team 

Om vi ser till de 3 kategorier av utmaningar som Lee & Yong (2009) forskat fram så pekar resultaten på 

att Digitalisation måste tänka på alla 3: Kommunikation, kontroll och förtroende. 
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Angående missförstånd i kommunikation så finns de inga resultat som direkt pekar mot det då de i 

princip inte har någon kommunikation. Face-to-face möten är en stor utmaning om ledningen vill göra 

dem mer samordnade och informationen som ska kommuniceras bör därför göras så simpel och enhetlig 

som möjlig med exempelvis gemensamma synkar (Lee & Yong, 2009). Projektledarna är helt överens om 

att ha en gemensam kadens på sprintarna stör bara teamen och skapar inget mervärde. Varken DSM och 

HD ser inte heller någon nytta med att synka dem till en så stor grad, HD är dock nyfiken på om det inte 

finns någon best practice för hur sprintar generellt ska synkas men det har med mognad att göra enligt 

den agila coachen och att synka sprintar på teamnivå genererar är bara värt att göra om det är en tight 

kommunikation under inkrementtiden. Coachen menar dock att kadens måste finnas på PI-nivå, annars 

går ingenting att optimera. Dels av praktiska skäl och dels på en psykologisk nivå. Teamen blir öppna för 

samma saker om de måste göra saker samtidigt, t.ex. retroperspectives, vilket i princip blir omöjligt om 

inkrementlängden inte är lika lång. 

 

Minskad frekvens av kommunikation syns inte i resultaten heller p.g.a. de låga beroendena men de talar 

även för att det kanske inte finns några naturliga beroenden där de egentligen kunde ha gjort det. 

Kostnaden för kommunikation kan exemplifieras i att DSM tycker att det är för dyrt att låta teamen möta 

varandra och att de krävs teknologi för att de ska kunna kommunicera. 

 

När de kommer till kontroll kan vi lägga ihop de olika underkategorierna (se figur 6.) och analysen blir att 

ledningen för tillfället kontrollerar de olika teamen separat och inte som en helhet. Om man ser till en 

generell aspekt gällande kontroll så pekar resultaten på att ledningen har svårt att mäta teamens 

prestanda och därför är det svårt att veta om de har kontroll. Vill de ta nästa steg och samordna dem så 

kommer de flera utmaningar (Lee & Yong, 2009). Lösningar för att underlätta dem är att t.ex. använda 

sig av Scrum-of-scrums, gemensam backlog, synkning, gemensamma definitioner och terminologi etc 

(ibid). HD menar att det är svårt med överlämningarna av projekt mellan teamen, t.ex. Projekt A har 

gjorts i Sverige och ska påbörjas i Norge. HD tror att de skulle kunna underlättas om vissa nyckelperson 

följer med - dock att det är svårt att tvinga anställda att flytta runt - och om det finns mer 

standardiserade processer. Detta är ett exempel på när Scrum-of-scrums skulle underlätta (Lee & Yong, 

2009).   

 

Den sista underkategorin är förtroende och här finns de två olika aspekter som presenterats i resultaten. 

Ledningen tror på sina team för att de vet att de är duktiga på att leverera bra kvalité inom tidsramarna 

som sätts. DSM har dock inte förtroendet att låta teamen vara helt självgående utan vill gärna ha kontroll 
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över vad som händer, något en av projektledarna finner som ett omodernt sätt att arbeta på. För att nå 

full framgångsrika team måste man låta barriärerna för förtroende försvinna helt (Lee & Yong, 2009).  

 

Ser man till lösningarna som presenteras i Figur 6. så handlar de om att förbättra kommunikationen, ett 

område där inget resultat har pekat på att det försökt göras utom att veckorapporterna, enligt en 

projektledare, har blivit mer enhetliga. De handlar även om att skapa ett förtroende mellan teamen, 

vilket knappt existerar då de arbetar isolerat från varandra och har därför inte behövts. Det kan, 

återigen, hjälpas genom att använda sig t.ex. Scrum-of-scrums, frekventa face-to-face möten och 

fotoväggar på alla teammedlemmar (Lee & Yong, 2009) 

 

För att underlätta delningen av kunskap mellan teamen menar Sureshchandra & Jagadish (2008) att det 

finns en del best practices som stämmer överens med vad de agila coacherna sagt. Planeringsmöten där 

man arbetar bort konflikter och skapar en gemensam målbild, HDs tanke om att låta några 

nyckelpersoner rotera mellan teamen och göra teamen mer enhetliga för att minska 

kommunikationsproblem och göra dem enklare att kontrollera. En av de agila coacherna menar dock att 

ledningen först måste avgöra om de vill optimera sin Produkt eller sin Fabrik innan de gör valet att synka 

ihop teamen mer. Produkt kan beskrivas, enligt coachen, som teamens och slutanvändarnas upplevelse 

av produkten och kan handla om kundnöjdhet, marknadsandelar, teamnöjdhet och engagemang, det vill 

säga mer subjektivt upplevda faktorer. Fabrik är, enligt coachen, motsatsen och handlar mer om att 

optimera maskinen, t.ex. få ner ledtider eller kostnader. Om Digitalisation är intresserade av att 

optimera sin Fabrik så är liknande definitioner, terminologi och verktyg relevant, förklarar coachen och 

säger att de måste organisera sig på ett sätt så att de kan förstå sig på varandra annars kan inte helheten 

optimeras. Coachen menar att de redan verkar ha bestämt sig för att optimera fabriken då de har bildat 

ett shaping team för att göra teamen mer lika varandra. 

 

Om ledningen väljer att optimera fabriken så är gemensamma workshops och planeringsmöten utmärkta 

tillfällen (Agil Coach; Dingsöyr & Moe, 2014) för att nå framgång. Om man resonerar så som att man kan 

klumpa ihop möten som ändå måste ske (Martini et al, 2013) och om man sätter kostnaden för att föra 

dem samman (1 var 60nde dag) mot hur mycket mer de producerar, tack vare träffarna, så blir 

kostnaden värd att ta även med en liten ökning, förklarar coachen. Denne menar att ledningen måste 

vara beredda på att något team kan suboptimeras för att helheten ska optimeras. Majoriteten av 

projektledarna tycker att planeringsmötena inte är något annat än ett tillfälle att ha roligt tillsammans. 

En av projektledarna tycker dock det är ett bra tillfälle att göra planering som ändå måste göras och få 

ett ansikte på alla. Men generellt så återkommer argumenten till att beroendena är för svaga och att det 
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kanske är något som är mer aktuellt på en högre nivå. HD och DSM anser att det är för dyrt och 

tidsödande och att man måste ha en tydlig agenda för att de ska ge något. DSM respons på kick-offen var 

att det mest blev stökigt och att ingen förbättring kunde ses, dock mättes ingenting så det är svårt att 

avgöra. Teamen gav bra respons på kick-offen. Under workshoppen med de agila coacherna 

argumenterades det för att det finns mervärden med att ha planeringsmöten: man kan jobba bort möten 

som ändå måste ske, ökar motivation, engagemang och synlighet, teamen vill visa att de klarat av det 

som de redovisade förra mötet och planering som måste ske är en utmärkt punkt på agendan. Det krävs 

att ledningen är involverad, något som framfördes på kick-offen att teamen gärna såg mer av. Förslagsvis 

via town hall meetings. 

 

McMahon (2005) tar upp vikten av att de finns stöd för de distribuerade teamen i organisation och att 

detta kan vara centrala team som hjälper dem. I Nordeas fall så har de kommit önskningar om centrala 

team som hjälper till med koordination och kommunikationsvägar, arkitektur, driftsättning, 

konfiguration från en av projektledarna, och HD skulle gärna se ett underhållsteam då teamen saknar 

den kompetensen. Om detta är shaping teamets uppgift framgår inte i resultaten, då det tillkom under 

senare delen av uppsatsen, men oavsett så måste de vara försiktiga med att försöka sätta alla i samma 

mall och istället försöka skräddarsy lösningar och finna vad som kan delas mellan teamen (McMahon, 

2005; Ambler, 2009). Resterande projektledare ser dock ingen vits med centrala team när det handlar 

om så få involverade personer, det är rädda för att de inte kommer att kunna vara tillgängliga i den grad 

som behövs och istället blocka teamen. 
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6. Diskussion 

6.1 Introduktion 

I detta avsnitt så kommer en diskussion med egna reflektioner att föras kring de som har visat sig i 

arbetet . Upplägget är att först diskutera kring några generella aspekter för att svara på syftet och sedan 

presentera en lista med rekommendationer där även frågeställningarna besvaras. 

 

Först och främst måste ledningen i Digitalisation bestämma sig och hålla fast vid ett långsiktigt mål. För 

att lyckas med detta så måste ledningen få hjälp då de inte kan svara ordentligt på frågan om vad det är 

teamen gör bra idag och vad som skulle kunna förbättras. Att låta en extern aktör, t.ex. de agila 

coacherna, komma in och göra något i form av en AS-IS & TO-BE analys kan vara en bra start. Ledningen 

har även ett stort fokus på att teamen ska förändras men kan komma att upptäcka i en analys att det 

möjligtvis är den övergripande organisationen som måste börja anpassa sig mer (se andra lagret i ASM). 

Detta resonemang kommer att återkomma i diskussionen kring de utvalda metoderna/best practices.  

 

DSM vill att teamen ska bli enklare att mäta, bli snabbare, leverera bättre kvalité på sina produkter och 

minimera tiden på att göra fel saker, vägen dit verkar dock inte spela så stor roll. Dessa faktorer i 

samband med att ett shaping team, vilka ska göra teamen mer enhetliga, pekar alla på att det är, som en 

av de agila coacherna kallar det, fabriken som ska optimeras. Det finns inget i resultaten som pekar på 

att det som ledningen direkt eftersöks skulle vara nöjdare kunder eller team, marknadsandelar eller 

engagemang. För att optimera fabriken så föreslår både litteratur och de agila coacherna att teamen 

måste bli mer enhetliga, med gemensam terminologi, liknande definitioner och verktyg, och arbeta 

närmare varandra. På det viset kan de skapas synergieffekter - något som inte existerar idag. Ledningen 

måste dock vara beredd på att när själva utredningen, mätningar och implementering äger rum så kan 

teamen temporärt saktas ned. En av de agila coacherna förklarar att det är en konsekvens organisationer 

måste vara beredda på att ta för att nå långsiktiga mål och förbättringar. 

 

Angående SAFe så ska nog Digitalisation inte se till den enheten som redan implementerat SAFe och 

förvänta sig att de skulle uppleva samma förbättringar. Enheterna är för olika och Digitalisation uppfyller 

inte ens kraven som rekommenderas. Det finns inget i resultatet som pekar på att någon tror att det 

vore en rimlig väg att gå heller. Det finns dock aspekter ur SAFe som kan vara lämpliga. 
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6.2 Rekommendationer till frågeställningen om metoder/best practices 

6.2.1 Gemensamma roller och arbetsbeskrivningar  

Om Digitalisation vill förbättra sin fabrik så borde de ha gemensamma roller och arbetsbeskrivningar för 

sina team. Projektledarna ser ingen direkt mening med att göra det på teamnivå då det är av olika 

storlek, men en start kan vara att påbörja implementeringen på en nivå över teamen, i den traditionellt 

styrda delen. Detta kan förbättra kommunikationen genom enheten och göra det enklare att se till vem 

som ska göra vad och skapar en tydlighet som behövs. 

6.2.2 Gemensam terminologi och definitioner 

Digitalisation bör ha en gemensam terminologi och definiera arbetspaket (epics, features och user 

stories) lika. Det är ingen av projektledarna som är emot det och de tycker snarare att det vore en bra 

idé för att underlätta kommunikation, byta teammedlemmar med varandra, göra det enklare att mäta 

och se tillbaka vad som har gjorts i projekten. 

6.2.3 Gemensam hantering av backlog 

Teamen använder redan samma backlogverktyg och det handlar snarare om, för att denna komponent 

ska förbättras, att terminologin och definitioner måste vara enhetlig. Digitalisation borde även börja 

använda mer liknande verktyg generellt för att få mer liknande design och testmiljöer, vilket i sin tur 

optimerar fabriken genom att information enklare kan delas. Inom detta område är det särskilt viktigt att 

de visa projektledarna varför det är viktigt och vad som är fördelarna då projektledarna menar att de vill 

använda verktyg beroende på mognad. Ett alternativ för att lösa den konflikten är att låta projektledarna 

vara med och välja vilka verktyg som ska användas. 

6.2.4 Kontinuerliga planeringsmöten för alla team 

Även om ledningen inte sett några direkta fördelar med att ha kontinuerliga planeringsmöten då det 

menar att de inte får ut något av den kostnaden och tiden, så är det en av de viktigaste aspekterna att 

tänka på för att, inte bara, optimera fabriken. Det är vid eventen en helhet kan skapas med mål att sikta 

på, medarbetare får träffa varandra och de får en känsla av frihet då kan vara med och tycka till. Det är 

även vid dessa tillfällen som man, enligt de agila coacherna och litteraturen, kan göra relevanta 

mätningar på teamens prestanda. För att övertyga ledningen så kan mervärden så som att möten 

klumpas ihop och att planering som ändå måste göras kan vara en punkt på agendan. Ser man till 

kostnaden så låter en av de agila coachernas uträkning, även om den är något simpel, rimlig. Om man 
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har ett möte var 50 eller 60nde dag så kan man slå ut kostnaden på vad hela enheten kostar under 60 

dagar. Då blir det 1/60=1.6% av den totala kostnaden och skulle teamen förbättras med minst 1.6%, tack 

vare planeringseventen, så skulle det tjäna in kostnaden. Att ha dessa planeringsmöten kan även hjälpa 

med att börja förnya de traditionella utvecklingsmetoderna på den övre nivån, genom att börja få in mer 

feedback från medarbetare och bli mer flexibla mot förändringar. 

6.2.5 Kadens 

Kadens behövs på PI-nivå för att något ska kunna optimeras enligt en av de agila coacherna och vilket 

även stämmer överens med teorin. Detta skulle bli en stor omställning för Digitalisation och det behöver 

stöd för att klara av det. Att ha kadens på teamnivå är något de kan avvakta med tills vidare då det för 

tillfället inte är tillräckligt tight kommunikation och de arbetar inte med samma projekt parallellt. 

Projektledarna är verkligen emot detta och ingen annat i resultatet pekar på att det egentligen skulle 

finnas någon funktion med att göra det, förutom att irritera teamen som har mognat in i sin egen takt. 

6.2.6 Gemensamma centrala team 

De har kommit in önskemål om att ha centrala funktioner som hjälper alla team men för tillfället är det 

nog inget att rekommendera då det är för få och oberoende av varandra. De i det centrala teamet skulle 

behöva anpassa sig för mycket till varje team. Det är dock något som kan bli aktuellt om teamen arbetar 

närmare varandra i framtiden. Att ha skapat ett centralt shaping team är dock en utmärkt idé för att 

optimera fabriken. Ledningen måste dock ge dem tydliga arbetsuppgifter och förklara för projektledarna 

och teammedlemmarna att shaping teamets syfte är av hög relevans.  

6.2.7 Gemensamma mätmetoder av arbetsprestanda 

Som jag har varit inne på tidigare i diskussionen så handlar det om att ledningen först måste bestämma 

vad de vill mäta för något. Exempel på faktorer att mäta är: teamnöjdhet, kundnöjdhet, produktivitet, 

kvalité, att rätt saker görs, hastighet och hur agila teamen är. De får inte försöka mäta för många faktorer 

parallellt för det blir komplext, utan får ta någon/några i taget. För att underlätta vilka faktorer som ska 

väljas så är en AS-IS & TO-BE-liknande analys att rekommendera. Ett förslag är att de använder de agila 

coacherna till hjälp för detta. Digitalisation borde inte lägga så mycket tid på att försöka mäta via story 

points för tillfället då de är för subjektivt uppfattade och egentligen bara är en värdefull metod om man 

vill mäta samma team mot sig själv. En projektledare föreslog att det är daterat tankesätt att försöka 

mäta allt och att de borde lita på teamen. Barriärerna för förtroende är dock inte tillräckligt låga mellan 

teamen och ledningen för att detta ska göras. Det kan dock vara en filosofi att ha som en långsiktig 

målbild. 
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6.3 Övriga rekommendationer 

En rekommendation för att optimera fabriken, som bottnar i teorin, är att börja använda sig av någon 

Scrum-of-scrums-liknande metod där projektledarna börjar arbeta närmare varandra. På det sättet blir 

teamen automatiskt mer enhetliga och enklare att mäta. De kan även testa HDs idé om att försöka skicka 

runt nyckelpersoner mellan teamen - med reservationen för att de kan tänka sig att flytta runt lite. Det 

kan också vara till hjälp för att skapa ett kunskapsnätverk som alla team kan utnyttja. Vid kickoffen så 

kom även förfrågan om att få arbeta närmare ledningen och att hålla town hall meetings är att 

rekommendera, förslagsvis slå två flugor i en smäll och ha på planeringseventen. 

 

Idén om att skapa en skapa en winning team/super squad mentalitet kan nog också vara en bra väg 

framåt för att teamen inte ska börja bli mindre effektiva. De kommer att kunna bli mer enhetliga om de 

visar för varandra varför de är duktiga, skapa en tävlingsanda och undermedvetet bli mer öppna för 

förändring, vilket gör det enklare att skala agilt, i jakten på att vara bäst. Teamen får inte pressas för hårt 

då det kan resultera i negativa effekter som stress och konkurrens. Det krävs dock att man kan mäta det 

teamen gör. Det behöver inte nödvändigtvis vara interna mått utan man kan se det som att de minskat 

ledtider för slutanvändare. Detta är något HD även är öppen för så det kan vara något som blir enkelt att 

sälja in som ett business case. 

 

Digitalisation måste inse att vissa faktorer kan vara enklare att ändra på medan andra tar längre tid och 

kräver mognad för att möjliggöras. En personlig rekommendation är att inte försöka ändra allt på en och 

samma gång, i rädsla för att halka efter, utan att ta en sak i taget och bemästra den och innan nästa 

komponent adderas. Att arbeta med affärssidan och uppfylla deras krav är svårt och den 

rekommendation, från teorin, som kan ges är att försöka involvera dem mer med utvecklingsteamen. På 

det viset så kan en förståelse mellan dem skapas och nya metoder och rutiner kan växa fram. Legacy 

systemen är ett stort problem som många stora organisationer kämpar med men då de inte kan pausa 

sin organisation och skapa en ny plattform måste de bygga upp nya system runt dem och långsamt 

försöka föra bort dem. Om de vill få en mer modern organisation, som är konkurrenskraftig på 

marknaden, får de långsamt försöka gå ifrån mer traditionella metoder mot nya, inse sina begränsningar 

och blicka framåt. 
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7. Slutsatser 

I introduktionen beskrevs den raskt ökande takten i mjukvarutveckling och att de daterade strukturerna i 

de stora organisationerna måste förnyas för att stora organisationer ska kunna hålla sig 

konkurrenskraftiga mot nya moderna uppstickare på en mer digitalt fokusera marknad. Nordea har visat 

i detta arbete att de verkar ha uppfattat signalerna och vill vara med och tävla. De letar utanför 

organisationen och försöker finna nya metoder och filosofier som ska föra dem framåt och de har använt 

sig av pilotprojekt och börjat testa nya metoder. Detta är det första och mer övergripande motivationen 

till förändring men det finns egentligen två lager av motivering till förändring som kan ses hos 

Digitalisation. Det andra lagret är mer fokuserat på att optimera fabriken och ser man till vad som 

presenterats i resultaten så är det en motivering som fortfarande pekar på att de vill bli mer 

konkurrenskraftiga men inte direkt att det måsta ha att göra med att modernisera sin organisation. 

Ledningen vill göra sin redan duktiga leveransenhet Digitalisation bättre och själva vägen dit är av mindre 

betydelse. Enheten styrs idag av traditionella utvecklingsmetoder och om de skulle börja att bli mer redo 

att förnya dem om de skulle visa sig fördelaktigt. De skulle behöva lyfta fokus från att bara försöka 

förändra själva teamen och istället se till organisationen som helhet. Detta är dock en av de svåraste 

utmaningarna och kräver tid för mognad. 

 

Flera viktiga slutsatser kan göras utifrån denna studie. Digitalisation måste också göra en AS-IS & TO-BE-

analys för att veta vad teamen gör bra idag och för att skapa en tydlig målbild. De bör inte använda sig av 

ett färdiggjort ramverk utan ta hjälp från externa experter, för att få skräddarsydda lösningar och få in 

kompetens som de saknar. Ser man till den andra frågeställningen så kan rekommendationerna 

sammanfattas med att om ledningen vill uppnå synergieffekter mellan teamen så måste de först göra 

dem mer enhetliga innan de försöker att sammanfoga dem. Ett flertal av metoderna/best practices 

skulle kunna implementeras i nuläget men alla aspekter i dem är inte lämpliga ännu. Ledningen bör börja 

med de enklaste, t.e.x. gemensam terminologi, se till att de fungerar som de ska och sedan gå vidare till 

de mer utmanande, t.e.x. en övergipande kadens. De måste även vara beredda på att det kan komma en 

temporär nedgång av produktivitet hos teamen p.g.a. en omställning kräver tid. 

 

I denna fallstudie så har ett exempel presenterats på hur det agila kan skalas för agila distribuerade team 

som arbetar isolerat från varandra. Viktiga aspekter att belysa är att om teamen inte arbetar 

samlokaliserat och tillsammans så kommer en agil uppskalning möta mycket motstånd, praktiskt och 

psykiskt. Det är därför viktigt att göra mycket förberedelse och inte forcera skalningen utan först skapa 

en mognad hos teamen och organisationen.   
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Blickar vi utåt från Nordea till stora organisationer generellt som vill modernisera sin organisation - för 

att bli mer konkurrenskraftiga på en digital marknad - så finns det några generella slutsatser att hämta i 

detta arbete. Då det moderna samhället har ständigt nya krav på digitala produkter/tjänster så bör de 

börja leta efter nya metoder för att börja producera snabbare och bli mer flexibla mot vad deras kunder 

eftersöker. De måste inse att de digitala tillgångarna har börjat bli stora intäktskällor och att de inte bara 

ska börja leverera utan även engagera sina anställda i det digitala. Att vända sig mer mot det agila kan 

vara en bra strategi (exempelvis är Nordea är nöjda med de resultat de sett från sina agila team och 

implementationen av SAFe) då stora organisationer redan har implementerat systemet hos flera av sina 

utvecklingsteam, vilket innebär att de inte behöver starta från grunden. Genom att göra det kan de öka 

sin hastighet i produktutvecklingen och bli mer rörliga - men det kommer inte utan risker. 

 

Det finns konsekvenser med att arbeta agilt: de kräver ett stort kundengagemang, det bästa alternativet 

för att dela kunskap och kommunicera - teamwork generellt - är genom att ha team som är 

samlokaliserade, det är svårare att följa processen då mindre dokumentation förs och systemet kräver 

mycket utbildning samt hög kompetens hos medarbetare. Som exemplifierats i detta examensarbete så 

är det även en stor utmaning att skala upp sin agila verksamhet: 1) agilt måste möta icke-agilt i t.ex. 

relationen med affärssidan 2) förlust i flexibilitet då teamen behöver bli mer enhetliga 3) integration i 

gemensamma system så som t.ex. testmiljöer 4) koordinering och mätning blir svårt när de finns 

variation mellan agila team 4) unika förutsättningar i lokala miljöer så som regelverk 5) motstånd från 

avdelningar som inte vill ändra på sig. Att vara medveten om dessa utmaningar är av högsta relevans om 

en organisation väljer att påbörja en resa genom den agila uppskalningsprocessen. 

 

En avslutande slutsats är att forskningsområdet - agil uppskalning - lämnar mycket rum för mer 

forskning. Ett intressant syfte vore att göra en kvantitativ studie kring de ramverk som skapats för att 

underlätta skalningen och se om de verkligen genererar de fördelar som de utlovar. Grundarna av de 

olika ramverken har publicerat ett flertal egna fallstudier. Dessa nämner sällan utmaningar och problem 

som de stött på, utan lyfter enbart fram fördelarna. Kanske finns det bara fördelar? Eller kan det vara så 

att man upptäcker något mer om man skrapar lite på ytan? 
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Appendix A 

 

           En studie gjord vid IBM om hur en organisation kan bl så agil som möjligt (Ambler, 2009) 
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Appendix C 

En detaljerad lista över underkategorierna i figur 7. för Boehm & Turner (2010) 3 skalningskategorier. 

 

Konflikter i processutveckling 

Variation - innebär variationen av olika processer, standarder och utvecklingsmetoder och utmaningen i 

att få dem att synkas. 

Olika planering- och livscykler - att få den agila leveransfunktionen att passa med de traditionella 

metoderna. Exempelvis att gå från mer plandriven verksamhet med mycket dokumentation till de agila 

prototyp och testdrivna metoderna. 

Legacy system - Ny utveckling på nya plattformar har ofta svårt att passa ihop med äldre daterade 

system men vilka måste finnas kvar för att organisationen ska fungera. 

Krav - Skillnaden mellan hur kraven sätts upp för agila och traditionella metoder.  

 

Konflikter med affärsprocesser 

Human Resources (HR) - Organisationer måste lära sig att hantera tidtagning, positionsbeskrivningar, 

teamorientering vs individuella belöningar, och erforderlig kompetens. Agila teammedlemmar har ofta 

kravet på sig att vara nytänkande och testa nya metoder samtidigt som HR-avdelningar och procedurer 

ofta hindrar dem genom policies.  

Framstegsmått - Traditionella kontrakt, milestones och tekniker för framstegsmått kanske inte är 

tillräckliga för att stödja den agila processens snabba takt. Att försöka mäta och spåra precisa förtjänster 

i agilt är näst intill omöjligt. Burnrate och story points finns för att mäta framsteg inom det agila men är 

långt ifrån perfekta mått.  

Processtandardmått - Att uppnå processtandardmått, som t.ex. CMMI och ISO, är svårt då de ofta 

kräver dokumentation och infrastruktur som inte existerar för agila metoder. Dessa är viktiga i bland 

annat safety-critical områden.  

Budget - Motståndet med att få det flexibla ur det agila att passa ihop med orörliga budgetar. 

Konflikter mellan medarbetare 

Attityder hos ledningen - Storskaliga ledningsprocesser så som förtjänat värde och statistisk 

processkontroll utvecklades ur ett tillverknignsparadigm och tenderar att se anställda som ej bytbara 
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delar. Ledningen brukar också tendera att associera anställda med specifika roller som kan komma att 

visa sig låsa de korsfunktionella teamen.  

Logistiska problem - Några logistiska problem har en direkt påverkan på personer i agila miljöer. Agila 

team måte nästan alltid vara samlokaliserade då de finns platsberoende metoder som exempelvis 

parprogrammering och att de så enkelt och snabbt som möjligt ska kunna dela kunskap och information 

mellan varandra.  

Hantering av framgångsrika pilotprojekt - Även om pilotprojekt har visat sig framgångsrika så förbises 

oftast problemen med att skala upp metodiken.  

Change management - Innebörden av detta är att så fort som något nytt introduceras i en organisation 

så uppstår osäkerheter och anställda kan börja arbeta emot de nya. Även andra aktörer så som 

intressenter och kunder kan arbeta emot förändring. 

Lösningsförslag för konflikter i processutvecklingen 

Förbered ordentligt - Gör en ordentlig betydelsefull analys av existerande och föreslagna processser för 

att identifiera konflikter i processkrav och förväntningar   

Bygg upp processer -  Snarare än att försöka skräddarsy dem. Se till projektens behov och välj endast de 

processtillgångar som är oumbärliga.  

Definiera specifik funktionalitet och ansvarsområden - Som kommer att adresseras med agila 

approacher.  

Utveckla arkitektur - Som stödjer uppdelningen av agila och traditionella team. Identifiera en “agil 

nivå”karaktär för era arkitektoniska utvärderingar. Leta efter områden där kraven troligtvis kommer att 

förändras snabbt eller där designtillvägagångssättet är oklart se dem som agila möjligheter.  

Justera eller omdefiniera traditionella omdömen av milstolpar - För att passa iterativa 

tillvägagångssätt. 

Implementera agila metoder - Som stödjer existerande processer eller nya organisatoriska prioriteter.  

Utvärdera risker - Är det bästa heltäckande tillvägagångssättet för hur mycket agility som är tillräckligt. 

För varje projektbeslut, gör en avvägning om riskerna av för lite eller för mycket agility mot att riskera för 

mycket planering och arkitektur görs.  

Lösningsförslag för konflikter med affärsprocesser 

Adressera HR problem - När ni börjar era pilotprojekt so att deras påverkan på traditionella processer 

kan testas. Detta kan orsaka initiala fördröjningar men man kan undvika förvirring och agg om problem 

skulle uppstå mitt i ett projekt. 
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Applicera genomströmmande redovisning - Istället för kostnadsredovisning i mjukvaruprojekt. 

Utveckla ledning och arkitektoniska metoder - För hybrid agila och plandrivna metoder. Etablera 

standarder och mönster som stödjer separationen mellan stabila komponenter och utvecklande krav och 

miljöer.  

Undersök och uppdatera motsägelsefulla metoder - För att stödja agila koncept. Gör utbetalningar vid 

leverans av fungerande programvara eller demon av framsteg istället för fullbordande av artefakter eller 

recensioner. Utveckla avtalsbestämmelser och incitament för kundtillfredsställelse att stödja agilt.  

Identifiera oförenliga antaganden (modellsammanstötningar) och kompatibla antaganden (synergier) -

 Mellan agila och traditionella metoder inom din organisations processer. Arbeta med att eliminera så 

många sammandrabbningar som möjligt och samtidigt uppmuntra synergier.  

Genomför empiriska studier - Av vilka klasser av förändring som är mer oförutsägbara och därför mer 

lämpade för agila metoder och som är mer förutsägbara och lämpade för mer traditionella plandrivna 

metoder.  

Undersök hur legacy system kan modifieras eller återskapas - för att aktivera och hjälpa agility-

kompatibel omformning och underhåll, utbyte eller förlängning.  

Etablera guidelines  För säker och agility-kompatibel processmognadsbedömningar 

Lösningsförslag för konflikter med medarbetare 

Förstå hur kommunikationen sker inom utvecklingsteamen - Detta är nyckeln till att införliva agila 

metoder i team.  

Översätta agila och mjukvaruproblem till lednings och kundspråk - Att engagera ledningen och 

kunderna i fruktbara diskussioner kring programvaruproblem är ofta svårt då de inte vill lyssna på 

tekniska problem. Problemen måste översättas så att någon som inte är bildad inom ämnet kan förstå 

dem.  

Betona värde - Programvaruteknik har traditionellt varit värdeneutral  varje krav, testfall, objekt eller 

defekter har i huvudsak värderats lika viktiga. Agila metoder betonar värde på två sätt. Först, de 

förhandlar och prioriterar krav så att förväntningarna och tidsplanen kan hanteras. För de andra, 

erkänner de värdet av varje gruppmedlem, teamet som en enhet, produkten/tjänsten som teamet 

producerar till organisationen och kunden.  

Plocka duktiga individer och belöna resultaten från pilotprojekt - Välj de bästa tänkbara och visa 

uppskattning för teamets arbete, oavsett resultat. Teammedlemmarna sätter sitt ryke på spel för 

organisationen och lämnar sig sårbara. Minimera inte denna ansträngning.  

Omorientera belöningssystemet -  Att erkänna bidrag från både ett individ och teamperspektiv.  


