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CMB utvecklar kunskap
CMB:s mål är att vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum
för ömsesidig kunskapsutveckling inom management och
ledarskap. Inom CMB arbetar akademi, företag och offentliga
aktörer tillsammans för att med forskning, kunskapsutbyte och
utbildning utveckla samhällsbyggnadssektorn.
CMB finansierar forskning och ger via temagrupper aktivt stöd
till Chalmers utbildningar. Genom konferenser, lunch- och
frukostmöten bidrar CMB:s starka nätverk till att göra ny
kunskap tillgänglig för hela samhällsbyggnadssektorn.

CMB kortrapport om forskning
Den CMB-stödda managementforskningen har ett brett anslag
inom samhällsbyggandet. Forskningen behandlar frågor om
samverkan i byggprocessen, kunskapsutveckling, ledarskap
och projekt- och produktionsledning, stadsutvecklingsfrågor,
riskhantering, produktivitet och effektivitet.
I en serie sammanfattningar presenterar vi de forskningsstudier
som CMB helt eller delvis finansierar. Kortrapporten syftar till
att sprida forskningsresultat i en lättillgänglig form och fungerar
som introduktion till ämnesområdet. För den som vill fördjupa
sig finns en kortfattad presentation av författaren tillsammans
med hänvisning till den aktuella avhandlingen eller till de artiklar
som har publicerats.
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Forskningsutskottet behandlar ansökningar
om stöd till managementrelaterade
forskningsprojekt flera gånger per år.
Mer information om ansökningsprocessen
och våra prioriterade områden finns på
hemsidan, www.cmb-chalmers.se.

Centrum för Management i Byggsektorn
Chalmers tekniska högskola
SE-412 96 Göteborg
www.cmb-chalmers.se | info@cmb-chalmers.se | 073-814 26 97

Från traditionell projektledning till agila metoder
Samhällsbyggnadssektorn har genom historien
förlitat sig på en traditionell vattenfallsmetod med
tydligt sekventiellt flöde för att driva olika skeden
av projektutveckling och -genomförande. En sådan
modell ses komma med flera fördelar, exv. ses
den stödja och skapa ett tydligt underlag för både
kvalitets- och kostnadsstyrning, den passar väl vid
relativt få ändringar mellan processteg, den kräver i
regel förhållandevis liten insats av projektbeställaren,
samt att den är lätt att förutse och ses som både
etablerad och beprövad.

innebörden av och förutsättningarna för agila
principer inom samhällsbyggnad. Denna kortrapport
sammanställer en del av de resultat som resulterat
från gruppens pågående arbete. Rapporten fokuserar
primärt på projekteringsskedet inom den större
samhällsbyggnadsprocessen, detta då gruppen ser att
det är denna delprocess som har bäst förutsättningar
att anpassas till ett mer agilt arbetssätt.

I agil anda väljer vi att beskriva samhällsbyggnads
sektorns förutsättningar och principer för agil
projektering med stöd av två agila tankemodeller,
dels Simon Sineks ”The Golden Circle”, dels de
agila principer som beskrivs inom ramen för det
som kallas ”Modern Agile”. Rapporten avslutas med
förslag på ett antal vägledande agila principer vid
projektering.

Dock är den även befäst med flera problem och
utmaningar. Med en sekventiell modell riskeras
bland annat projektunik erfarenhet och kompetens
gå förlorad i samband med övergång mellan
projektskeden, övergripande mål tappas bort, samt
felaktiga prioriteringar göras när olika organisationer
anlitas för olika skeden. Vidare resulterar en
sekventiell modell i en tidslinje med långa perioder
icke-värdeskapande tid, exv. under initiering av
projektet, upphandling och avslut. Kopplat till varje
projektsteg finns dessutom en uppstartsperiod för att
inhämta kunskap och etablera organisationen, vilken
inte heller skapar tydligt värde för projektet.
Nu sker en förändring i branschen driven av
förändrade förutsättningar och en ambition att
förbättra nuvarande strukturer och processer, vilken
driver oss att utvärdera alternativa projektmodeller.
Som ett svar på detta, har CMB:s Grupp för Agila
projektledningsmetoder sedan 2018 diskuterat

Framtagandet av en bygganpassad backlog innebär fler fördelar när det gäller att prioritera olika aktiviteter och visualisera detta
för hela projektteamet.
Förutsättningar och principer för agil projektering
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Agil utgångspunkt
Simon Sineks ”The Golden Circle” erbjuder en
förklaringsmodell kring varför vissa organisationer
lyckas differentiera sig på ett framgångsrikt sätt
och inspirera andra. Enligt denna modell bör
utgångspunkten för varje organisation vara ett Varför.
Varför representerar hur du förklarar syftet med din
verksamhet och orsaken till att denna existerar och
fungerar sig på ett visst sätt. Att på ett framgångsrikt
sätt kunna formulera detta varför gör stor skillnad
när du kommunicerar med andra, definierar din så
kallade ”value proposition”, samt inspirerar andra att
agera. En stark value proposition kan differentiera
ditt erbjudande från andras. Simon Sinek menar att
man alltid ska börja med varför.
Efter detta ställer du dig frågan Hur. Denna fråga
relaterar till organisationens styrkor och värderingar
och hur de differentierar er från konkurrenterna.
Avslutningsvis definierar man Vad, vilket kan
uttryckas i de produkter och tjänster en organisation
erbjuder sina kunder. För en enskild person
representeras detta exempelvis i deras jobbtitel.
Med stöd av dessa tre vägledande frågor väljer vi
att strukturera gruppens förutsättning för ett agilt
arbetssätt i projekteringen.
För att ytterligare specificera hur vi inom samhälls
byggnadssektorn kan adressera agila principer tar vi
stöd i något som kallas ”modern agile principles”,
agila principer som anpassats för nya förutsättningar
och alternativa branscher. Med hjälp av dessa fyra
principer kan vi definiera hur vi kan arbeta agilt.
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Princip 2: Skapa trygga
förutsättningar

WHY
HOW
WHAT

Princip 1: Hjälp människor briljera
Inom modern agile frågar man sig hur man kan
hjälpa människorna i det egna ekosystemet att
briljera. Detta inkluderar människor som använder,
tillverkar, köper, säljer och/eller finansierar våra
produkter och tjänster. För att möjliggöra detta
måste vi lära oss deras specifika sammanhang, vilka
ambitioner och målsättningar de har, samt vad det är
som om möjligt hindrar dem att nå dessa. Hur kan vi
helt enkelt få dem att briljera?

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov och
en nyckelfaktor för hög effektivitet och produktivitet.
Enligt modern agile är trygga förutsättningar
en utgångspunkt för allt arbete. Man skyddar
människors tid, information, rykte, pengar, hälsa och
relationer. Vidare söker man skapa motståndskraftiga
och trygga samarbeten, produkter och tjänster.

Princip 3: Experimentera
och lär dig snabbt
Du kan inte hjälpa människor briljera eller skapa
trygga förutsättningar om du inte har en lärande
kultur i organisationen. Inom modern agile lär man
sig snabbt genom frekventa experiment. Man skapar
experiment som inte skadar organisationen om de går
fel, på så vis vågar man fortsätta att experimentera.
Om man fastnar eller slutar lära, ser man det som ett
tecken på att man behöver experimentera mera.

Princip 4: Leverera värde löpande
Det som inte levereras kan inte skapa värde. Inom
modern agile frågar man sig kontinuerligt hur man
kan bli snabbare på att leverera värde. För att leverera
värde kontinuerligt behöver man dela upp större
leveranser i mindre delar, vilka har förutsättningar att
leverera på ett tryggt sätt idag, snarare än imorgon.

Varför ska vi projektera agilt?
Gruppen diskuterar tillsammans ett antal
utgångspunkter och förutsättningar inom
samhällsbyggnadsbranschen i allmänhet och
projekteringsskedet i synnerhet, vilka driver oss
att vilja projektera agilt. Dessa ses relatera till fyra
primära områden; ett behov av ökad flexibilitet, en
upplevd ökad komplexitet i processerna, en strävan
mot högre kvalitet (i processer och produkter), samt
viljan att skapa ett ökat engagemang hos medarbetare
och samarbetspartners.

Branschen strävar ständigt mot en högre kvalitet,
både i de processer som man driver och de produkter
som man levererar. En högre kvalitet ses också som
en nyckelfaktor för att skapa nöjdare kunder. Vidare
finns det en genomgående känsla av att dagens
arbetssätt inte är ändamålsenliga, något som också
driver en allmän förändringsvilja inom branschen.

Agila metoder kan skapa ett ökat engagemang hos
medarbetare och samarbetspartner. Genom att hitta
rätt personer till teamet och en aktiv referensgrupp
hos slutkunden, ges förutsättningar för en gemensam
vision och gott samarbete. Agila metoder kan också
stödja effektiva möten med större ansvarskänsla och
engagemang för helheten och projektets framdrift.

Med avseende på ett behov av ökad flexibilitet
konstateras det att dagens byggprojekt upplever ett
allt större behov av anpassningar och framtidssäkring
av slutprodukten, detta bland annat i ljuset av
förändrade beställarkrav. Det anses därför viktigt att
hitta en metod som tillåter att man skjuter viktiga
beslut framåt i tiden. Vidare kräver en allt mer
föränderlig värld att man utvecklar metoder som
hanterar förändringar som en del av verkligheten,
och inte sådana som förbiser förändringar eller
försöker reglera bort dem.
Projekteringsprocessen ses bli allt mer komplex,
med fler intressenter och fler hänsynstaganden. När
saker blir mer och mer komplexa kan vi inte längre
lösa problemet med fler kontroller och rutiner,
utan måste börja prata och diskutera, samt se över
vårt ledarskap och vår företagskultur. En komplex
verksamhet kräver enklare styrning.
Gruppen valde att belysa agil projektering utifrån två agila tankemodeller, dels Simon Sineks ”The Golden Circle”, och dels de agila
principer som beskrivs inom ramen för det som kallas ”Modern Agile”.
Förutsättningar och principer för agil projektering

5

Hur ska vi projektera agilt?
I relation till de fyra principerna inom modern agile
diskuterar gruppen bland annat följande …

Princip 1: Hjälp människor briljera
Inom samhällsbyggnad handlar det mycket
om att bygga lag, bestående av individer med
kompletterande kompetenser. Detta ställer stora krav
på att tillsammans kunna skapa en tydlig målbild för
projektet, gärna så tidigt som möjligt. Här ses det
till stor del vara ledarskapet som hjälper människor
briljera. Vidare blir det viktigt att sätta samman
personer med rätt kompetens och intresse att arbeta
tillsammans. Att skapa förutsättningar för personer
att trivas ihop, för att kunna samarbeta för att lösa
uppgifter. Mycket ligger i att skapa en gemensam
vision kring vad man ska åstadkomma, för att
säkerställa att alla drar åt samma håll.

Princip 2: Skapa trygga
förutsättningar
Denna ambition består till stor del av att skapa
en safe-to-fail kultur, vilken i sin tur tillåter och
uppmuntrar kreativitet inom projektgruppen.
Att sätta laget före jaget, och verkligen mena
det. Att sedan ge laget de bästa och tryggaste
förutsättningarna för att lyckas, bl a med korta
feedbackloopar och tydligt ledarskap. En risk inom
vår bransch är annars att vi i för hög utsträckning
delegerar ut ansvaret på enskilda medarbetare i
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organisationen, och då helt enkelt förutsätter att alla
medarbetare kan och vill leverera rätt värde i enlighet
med den vision som finns. Om man istället lägger
över större ansvar på projektgruppen så tros det finns
bättre förutsättningar att täcka upp för eventuella
individuella svagheter och kompetensglapp. Ett
viktigt verktyg för att uppnå detta är samlokalisering
av olika kompetenser inom ett projekt, att man
skapar ett gemensamt projektrum.

Princip 3: Experimentera
och lär dig snabbt
Visualisering ses som ett lämpligt stöd för enskilda
experiment, också sådana som primärt genomförs för
att skapa dialog och en gemensam vision.

Princip 4: Leverera värde löpande
Här kan man arbeta med en visuell tidsplan där
man delar upp arbetet i enskilda aktiviteter som
genomförs för att kontinuerligt skapa underlag för
modeller och ritningar. När det finns stöd i underlag,
kan delgranskningar -samordningar göras, gärna
med stöd av en digital representation. På detta sätt
kan man också bygga kunskap iterativt i projektet,
här är principen MVP (Minimum Valuable Product)
användbar. Man ses även kunna utveckla ett arbete
som läggs upp i enskilda sprintar.

Vad ska vi projektera agilt?
Med utgångspunkt i agila experiment diskuterar
gruppen mer i detalj vad man kan projektera agilt.
Gruppens förslag på agila experiment:

•

Gemensam planering. Framdriften av
ett byggprojekt är beroende av noggrann
planering. Inom agila metoder finns aktivitets
planer och flödesscheman som bryts ner i
moment, varefter beroenden identifieras och
tidsåtgång kan bedömas. Hur planeringen
utförs skiljer sig mellan projekt och
organisationer. Här ser gruppen att branschen
kan applicera de agila principernaför att
stärka sin planering och öka framdriften av
projekten. Ofta ses även gemensam planering
stödjas av olika typer av visuella verktyg.

•

Byggsprint. En anpassning av den agila
definitionen av sprints, vilken är en iteration
på vanligtvis 1-4 veckor innefattande
planering, utveckling och utvärdering.

•

Samlokalisering. Ett viktigt verktyg för att
hålla ihop projektgruppen och möjliggöra
gemensamma sprintar och målbilder. Dock
är erfarenheten från gruppen att detta ofta
innebär utmaningar eftersom projekterande
konsulter ofta arbetar med flera olika projekt
parallellt. Även här finns således ett behov av
att hitta en samlokaliseringsvariant som passar
den byggspecifika kontexten.

•

Bestående team. Branschens projektfokus
innebär att team byts ut, inte bara mellan
projekt, utan ibland även inom ett och
samma projekt. Betydelsen av bestående team
betonas inom agila metoder och därför bör
förutsättningar och former inom bygg utredas.

Byggbacklog. Leveranstavlor och liknande
prioriteringslistor används i olika utsträckning
av branschen idag, men att använda sig
av någon typ av bygganpassad backlog
management ses innebära flera fördelar när
det gäller att prioritera olika aktiviteter och
visualisera detta inför hela projektteamet.

•

Återkoppling/retrospektiv. Detta är en viktig
princip inom agila metoder som syftar till att
förbättra projekt genom att reflektera över vad
som gått bra och dåligt vid tidigare sprints.
Inom bygg upplevs stora delar av ett sådant
retrospektiv saknas, samtidigt som behovet av
att lära från tidigare projekt och delaktiviteter
ses vara en nyckel för att möjliggöra framtida
förbättringar. Att hitta ett mer strukturerat sätt
att genomföra en sådan återkoppling ses därför
av gruppens som kritiskt.

•

•

Anpassat ledarskap. Agilt ledarskap
anpassar sig efter förutsättningarna och
ger verksamheten frihet inom vissa ramar.
Byggsektorns ledarskap uppfattas som mer
detaljstyrt. Gruppen ser stor potential för ökad
effektivitet om det går att hitta former för ett
mer anpassat ledarskap även inom bygg.

Lars Bankvall
Lars Bankvall har arbetat som
utvecklingsledare på CMB (till
och med den 1 juli 2020).
Han var tidigare verksam
som forskare och lärare vid
Chalmers där han framförallt
fokuserade på industriell
marknadsföring och inköp.

Förutsättningar och principer för agil projektering
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Centrum för Management i Byggsektorn
CMB är ett samarbete mellan de byggrelaterade institutionerna på Chalmers och cirka 70
företag och organisationer från hela samhällsbyggnadssektorn. Målet är ett hållbart och
effektivt samhällsbyggande. Medlet är ökad kunskap om ledarskap och management.
För mer information: www.cmb-chalmers.se
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