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Abstract 
Istället för att arbeta enligt den traditionella vattenfallsmetoden så blir det allt vanligare att 

projekt använder sig av agila metoder. Det agila ramverket föreskriver att det inte ska finnas 

någon projektledare i agila projekt och tillför istället agila roller. Trotts att det agila ramverket 

menar att det inte ska finnas någon projektledare i agila projekt så visar studier att det ändå 

ofta finns en agil projektledare. Syftet med denna studie är att undersöka den agila 

projektledarens roll i agila projekt 

 

En djupare undersökning av hur den agila projektledarens roll kan se ut i ett svenskt företag 

utfördes genom kvalitativa intervjuer med två intervjupersoner från ett företag. Kvalitativ 

textanalys av tre stycken blogginlägg skrivna av agila projektledare på webbsidor har 

genomförts för att få en mer internationell syn på den agila projektledarrollen.  

 

Resultaten från studien visar att det finns behov av en agil projektledare i vissa agila projekt.  

Stora komplexa projekt som behöver mycket ledning kan ha stor nytta av en agil 

projektledare. Även när projektet producerar en produkt till en kund så finns det anledning till 

att ha en agil projektledare som ansvarar för affären med kunden och ekonomin.   

I studien presenterats olika roller som den agila projektledaren kan ha och viktiga egenskaper 

som den agila projektledaren behöver för att vara framgångsrik. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Agila projekt jobbar iterativt och kräver mycket kontakt med kunden för att ha en bra 

kommunikation om vad som ska produceras. Det traditionella sättet att arbeta som 

projektledare fungerar därmed inte så bra längre vilket ställer krav på att projektledaren och 

projektgruppen anammar de agila arbetssätten och att de anpassar sig till dem. I agila IT-

projekt får medlemmarna mer ansvar än i traditionella IT-projekt, vilket i sin tur gör att 

projektledaren inte behöver bestämma lika mycket och istället får nya arbetsuppgifter. IT-

projekt kommer hädanefter att skrivas som projekt för att alla projekt i studien handlar om IT. 

I den agila projektmetoden Scrum så ifrågasätt det om projektledaren verkligen behövs och 

om det inte går att dela ut arbetsuppgifterna till andra roller istället. Men i projekt med stora 

kunder, förespråkas det att projektledaren fortfarande kan behövas för att kommunicera med 

kunden menar Gustavsson (2013). Projektledarrollens existens ifrågasätts därmed och det kan 

vara svårt för projektledare att förstå sin nya roll om det sker ett byte från traditionella till 

agila projekt. Det finns väldigt lite empiriska bevis på projektledarens roll i agil 

projektledning menar Yogeshwar er al. (2017). Projektledare har därför en tendens till att vara 

motvilliga till övergången från traditionell till agila projekt för att deras roll ej finns 

definierad.  

 

I den agila arbetsformen sker små leveranser till kunden när de blir klara under projektets 

gång istället för att leverera allt till kunden vid slutdatumet. Scrum är en vanlig agil 

projektmetod som fokuserar på samarbete, fungerande programvara, teamets självledning och 

flexibilitet att anpassa sig till företagsrelationer. Scrum innebär mycket samarbete och gynnas 

ofta av gemensamma resurser (Tilk 2016). Scrummästare är en agil roll som fungerar som en 

ledare för det agila teamet. Produktägare är den närvarande beställaren som ställer detaljerade 

krav på vad projektet ska leverera. 

 

Agarwal (2016) förklarar att bland det första han fick höra när han tränades för att bli en 

scrummästare var att det inte finns någon projektledarroll definierat i det agila arbetssättet. 

Men när organisationen kräver att det finns en projektledare i ett agilt IT-projekt, så måste 

projektledarens arbetsuppgifter förändras för att anpassas till det agila arbetssättet. Vad 

projektledarens nya arbetsuppgifter blir är däremot inte lika självklart. Det finns många olika 

synsätt på vad det innebär att vara projektledare i agila projekt och vilka arbetsuppgifter som 

projektledaren ska ha. 

 

Nyligen gjorda undersökningar visar att rollen som projektledare fortfarande existerar och det 

i märkbar utsträckning i agila projekt. Yogeshwar et al. (2016) gjorde en undersökning online 

som skickades till agila intressentgrupper för att ta reda på hur ofta de stöter på jobbtiteln 

projektledare i agila projekt. Av de 97 svaren från 31 olika länder så framgick det att 67% 

menade att titeln projektledare fortfarande används mycket i agila projekt. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka den agila projektledarens roll i agila projekt.  

 

1.3 Undersökningsfrågor 

 Varför finns en agil projektledare? 

 Hur ser rollen för den agila projektledaren ut i agila projekt?  

 Vilka egenskaper är viktiga för den agila projektledaren?  

 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för denna studie är traditionella projektledare som vill börja arbeta agilt, agila 

projektledare, projektledarstudenter och IT-studenter, för att visa den agila projektledarens 

roll i agila projekt.  

 

1.5 Metod 
Den finns ingen enhetlig kvalitativ metod beskriven i den forskningsmetodiska litteraturen. 

Inom forskningen är det vanligt att forskare utformar och tillämpar sina egna varianter och 

tolkningar av kvalitativa metoder menar Patel och Davidson (2011). Det finns därför sällan 

enkla procedurer och rutiner för den som vill tillämpa kvalitativ forskning. Genom att 

analysera blogginlägg från personer med lång erfarenhet inom agila projekt och även göra 

intervjuer med personer som jobbar inom agil projektledning så hoppas jag kunna samla in 

tillräckligt med information för att kunna göra en trovärdig analys och slutsatser. Varje 

kvalitativt forskningsproblem kräver sin unika metod vilket ställer krav på den som gör en 

studie att ha god överblick över hela det kvalitativa forskningsfältet. Patel och Davidson 

(2011) menar att kvalitativ forskning riktar in sig på ”mjuk” datainsamling som till exempel i 

form av kvalitativa intervjuer och tolkade analyser, ofta verbala analysmetoder av 

textmaterial. Syftet med att göra kvalitativa undersökningar är att skaffa en djupare kunskap 

än vad som erhålls vid användning av kvantitativa metoder.  

Jag valde att ha en sonderande intervju med en person som jobbar som agil coach på ett stort 

företag i Sverige. Den sonderande intervjun genomfördes för att undersöka om personen var 

rätt person att intervjua för studiens syfte. Den sonderande intervjun gav inte så mycket 

användbar information till studien, mer än att jag ändrade intervjufrågorna lite. Jag valde att 

inte ha en till intervju med personen då jag inte tyckte att personen kunde tillföra så mycket 

till studien. Jag har därför inte valt att publicera något från den intervjun.  

1.5.1 Primärdata 

För att undersöka hur den agila projektledarens roll ser ut i Sverige har jag valt att ha två 

personliga intervjuer med två agila projektledare som arbetar med agil projektledning. Båda 

intervjuerna pågick i ungefär en timme. Vid genomförande av kvalitativa intervjuer så samlar 

jag in vad Howson (2010) menar är information från personer om hur deras attityd, tro och 

känslor. Djupgående intervjuer består av öppna frågor som motiverar personer till att prata 

öppet med egna ord om ämnen som är relevanta för forskningen. För att inte gå miste om vad 
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respondenterna sa så valde jag att spela in intervjuerna. Jag har sedan transkriberat 

inspelningarna och att sedan använt transkriberingarna för att skriva texter där jag presenterar 

det viktigaste som framkom från intervjuerna. Kvalitativ bearbetning görs när intervjuer 

genomförts och den utskrivna texten sedan bearbetas (Patel & Davidsson 2011). Genom 

semistrukturerade intervjuer så har jag samlat in kvalitativ data för att få en djup kunskap om 

den agila projektledarrollen. Kvalitativa metoder sätter få begränsningar på de svar en 

uppgiftslämnare kan ge vilket ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord menar 

Patel och Davidson (2011). Djupgående intervjuer med öppna frågor motiverar personer till 

att prata öppet med egna ord om ämnen som är relevanta för forskningen. Primärdata består 

av information som samlas in för det specifika undersökningsområdet (Kotler et al. 2013). 

Det är viktigt att vara noggrann vid insamling av primärdata. Den som samlar in data måste se 

till så att den är relevant, noggrann, aktuell och så att den samlas in med ett objektivt synsätt 

(Kotler et al. 2013). Kvalitativ forskning genererar stora mängder ostrukturerad data som kan 

vara svårt och tidskrävande att analysera (Howson 2010). Patel och Davidsson (2011) 

förklarar även de att ett fåtal intervjuer ger stort textmaterial och detta gör att kvalitativa 

undersökningar är tids- och arbetskrävande. Jag har därför bara valt att göra två intervjuer. 

 

1.5.2 Sekundärdata 

Bowen (2009) skriver att dokument kompletterar forskningsdata och mycket av informationen 

finnas att hämta på internet. Genom att söka på internet så identifieras information från agila 

projektledare som kompletterar mina två semistrukturerade intervjuer. Kotler et al. (2013) 

hävdar att sökmotorer på internet kan vara till stor hjälp vid insamling av sekundärdata. 

Kotler et al. (2013) förklarar sekundärdata som information som redan existerar. Genom att 

använda sig av sekundärdata så behövs inte lika mycket arbete läggas ner för att hämta 

primärdata som kan vara en omständlig process menar Bryman och Bell (2015).  

Jag har valt att samla in sekundärdata från forum på internet där agila projektledare skriver 

blogginlägg. Sekundärdata är insamlad från tre olika källor skrivna av bloggförfattare från 

olika länder för att analysera flera agila projektledares åsikter. Jag har valt denna metod för att 

samla in relevant information inom till studiens syfte, som kommer från erfarna personer 

inom agil projektledning.  

 

Jag har valt att använda mig av sökmotorn google för att hitta webbsidor som handlar om det 

agila arbetssättet och för att då få fram information relevant till mitt syfte. När jag hittat 

relevanta webbsidor så har jag även använt webbsidornas sökfunktion efter fler blogginlägg 

som kan tänkas passa studien. Jag har ansett att blogginläggen är publicerade på relevanta 

webbsidor angående systemutveckling och det agila arbetssättet. Oavsett hur data samlas in så 

är det viktigt att se till att inte bara välja ut material som stödjer ens egna idéer. Genom att 

bara välja vissa fakta så kan en skev verklighetsbild skapas menar Patel och Davidson (2011). 

Det är viktigt att förhålla sig källkritisk till dokument och texter (Patel & Davidson 2011). Det 

är viktigt att ta ställning till varför blogginlägget tillkommit, vilket syfte upphovsmannen hade 

och under vilka omständigheter blogginlägget tillkom. Genom insamling av data från 

blogginlägg så är det viktigt att försöka skaffa sig en uppfattning om vem som har skrivit 

texten. Det är svårt att veta exakt hur mycket kunskap personen har inom agil projektledning. 

Jag har valt personer som har titlar och många år av erfarenhet inom agil projektledning för 
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att uppskatta att de har kunskap inom området. Det är viktigt att ta ställning till vem 

upphovsmannen var för att veta om personen har kännedom inom området eller är en lekman 

menar Patel och Davidsson (2011).  

 

1.5.3 Val av datakällor 

Det har varit relativt svårt att hitta respondenter att intervjua. Vissa av personerna som jag har 

försökt att få tag på för att intervju har inte svarat och andra har känt att de inte är rätt person 

för att ställa upp på intervju. Jag fick slutligen tag på två agila projektledare på ett stort 

företag i Karlstad som ställde upp på personliga intervjuer. Båda projektledarna hade 

erfarenheter av att vara traditionell projektledare och agil projektledare. Projektledarna bad 

om att få vara anonyma så namnet på personerna och företaget har inte skrivits med i studien. 

 

Vid valet av sekundärdata har jag valt de blogginlägg som jag tycker är mest relevanta till 

mitt syfte. Jag har försökt tagit reda på information om webbsidan som blogginläggen är 

publicerade på för att skapa mig en uppfattning om webbsidan är seriös och handlar om agila 

metoder. Jag har även tittat på vad andra har tyckt till om blogginläggen för att se om fler 

håller med bloggförfattaren. Att få fram information om personerna som skrivit blogginläggen 

har inte varit lätt. Jag har fått använda mig av personbeskrivningar för att utläsa hur länge 

personerna har jobbat agilt och vilka agila certifikat de har. Att använda sig av information 

som kommer från internet är en risk jag tar i denna studie. Det är svårt att veta exakt hur 

mycket kunskap personerna har utan en personlig intervju. Anurag Agarwal är en certifierad 

scrummästare från Indien som skrivit sitt blogginlägg på ScrumAlliance.org som är en stor 

webbsida som handlar om agila arbetssätt. Leonardo Abdala är en projektledare som även är 

certifierad scrummästare och har jobbat agilt i många år. Han har varit projektledare för 

projekt i många olika länder men även varit professor i Brasilien. Leonardo har skrivit sitt 

blogginlägg på InfoQ.com som är en webbsida som handlar om programvaruutveckling. 

Simon Foley kommer ifrån Storbritannien och har över femton år av erfarenhet inom 

projektledning. Hans blogginlägg är publicerat på webbsidan ScottLogic.com som är ett 

företag som tillverkar mjukvara men där även anställda publicerar blogginlägg om IT och 

agila projekt.  

 

1.6 Etik 
Forskare ska informera undersöksdeltagare och uppgiftslämnare om deras uppgift i projektet 

och vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet 2002). Forskare måste 

informera om att deltagandet är frivilligt och att de medverkande har rätt att avbryta när som 

helst (Vetenskapsrådet 2002). Individer får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning menar Patel och Davidsson (2011). Alla ingående personer i en 

undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras så 

att obehöriga inte kan ta del av dem (Patel & Davidsson 2011). I en undersökning med aktiva 

deltagare måste samtycke alltid samlas in från uppgiftslämnaren. Personuppgifter som samlas 

in om enskilda personer får endast användas för forskningens ändamål. Alla uppgifter om 

identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 

människor ej kan identifieras av utomstående (Patel & Davidsson 2011). Forskare får inte 
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sälja eller låna ut uppgifter om enskilda människor till andra. Personuppgifter får inte 

användas för beslut som direkt kan påverka den enskilde deltagaren (Vetenskapsrådet 2002). 

För att ingen av intervjupersonerna skulle känna sig pressade att deras svar skulle kunna få 

negativa effekter för dem själva eller deras företag, så erbjöd jag att anonymisera dem, vilket 

de ville. Jag erbjöd att skicka ut kopior av uppsatsen till intervjupersonerna så att de själva 

skulle kunna kontrollera vad som står skrivet men det tackade de nej till.  

 

Vid information som lämnats via massmedia behöver ej samtycke att efterfrågas 

(Vetenskapsrådet 2002). Desto mer offentligt ett forum är, desto mindre krav ställs på 

forskare när det gäller att skydda individers konfidentialitet och anonymitet som använder sig 

av forumet (Bryman 2011). Eftersom att bloggförfattaren redan har gjort ett aktivt val att 

publicera texten så utgår jag ifrån att personen står för vad den har skrivit och inte kommer att 

ta skada av att vara med i uppsatsen. Det är en tydlig spänning mellan normerna för att skydda 

bloggförfattarnas identitet och att ge erkännande till bloggförfattaren (Hookway 2008). 

Bryman (2011) menar att även om bloggarna är öppna för alla så är det inte säker att 

bloggförfattarna tänker sig att blogginläggen ska vara med i en studie. Om det publiceras 

personlig information som kan vara känslig som till exempel sjukdomar eller personliga 

problem som kan skada bloggförfattarna kan det då vara bra att anonymisera dem även om 

informationen finns tillgänglig för alla på internet. Den personliga informationen om 

författarna av blogginläggen finns öppet att ta del av på internet och jag anser att 

informationen om deras titlar och namn som jag publicerar inte kommer att skada 

bloggförfattarna. Jag publicerar den personliga informationen för att göra det lätt för läsare att 

skaffa sig en uppfattning om vilka författarna av blogginläggen är, varför de passade bra till 

studien, samtidigt som bloggförfattarna får erkännande för sina blogginlägg.  
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2 Litteraturgenomgång 
 

2.1  Agila projekt 

Agila projekt består av många snabba iterativa planering- och utvecklingscykler (Gustavsson 

2013). Utvecklare och projektets intressenter arbetar aktivt tillsammans för att förstå, 

identifiera vad som behöver byggas och prioritera funktionalitet. Det görs ett stop i varje 

arbetscykel då projektgruppen visar upp det delresultatet som har producerats så att kunden 

kan se och diskutera projektresultatet, så att projektteamet omedelbart får feedback menar 

Gustavsson (2013). Teamet lär sig och förbättrar produkten, liksom deras arbetssätt, från varje 

efterföljande cykel. Det agila arbetssättet startar med antagandet att allt jobb inte är lika 

viktigt påpekar Grech (2015). De mest kritiska sakerna som måste vara klara börjar teamet 

sedan att arbeta med. Agil utveckling bygger på lagarbete, vilket betyder att resultatmätning 

och belöningssystem måste utformas på ett lämpligt sätt (Nerur et al. 2005). Agila projekt 

hanterar risk genom ständig iteration som gör det lätt att upptäcka vart olika risker kan ske. 

Programvaran testas iterativt innan nya funktioner påbörjas och det är då lättare att hitta fel än 

att vänta tills all kod är färdig för att sedan testa koden (Canty 2015). Agila processer hjälper 

teamet att hantera oförutsägbarhet genom att fokusera på anpassningsbar planering och 

genom att vara flexibla till förändring menar Tilk (2016). 

Scrum definierar en uppsättning metoder som projekthanteringsaktiviteter, som fastställande 

av krav, estimering av arbete, sprint genomgångar och tillbakablickar. De enda tre uttalade 

roller finns inom agila scrumprojekt är, produktägare, scrummästare och det 

självorganiserande teamet menar Gustavsson (2013). Ett resultat av att team blir mer 

självorganiserade är att de blir involverade i projektledningsaktiviteter på en daglig basis 

(Fowler & Highsmith 2001).  

 

Fem steg för att lyckas med agila projekt:  

 Engagera sig tidigt och förstå processer 

 Bedöm risker och kontroll 

 Veta hur agila teams definierar sig klara 

 Samla ihop rätt kunskaper 

 Slå fast hur rapportering av parametrar skall ske och ge återkoppling i realtid 

(Tilk 2016) 

 

2.2  Traditionell projektledning 

I många projekt kritiseras projektledaren för att projektet inte har gått enligt plan (Gustavsson 

2013). Den vanligaste traditionella projektmetoden kallas vattenfallsmetoden. Projektledare 

klagar på att det är administrativt krångligt att uppdatera planer. Traditionell projektledning 

innebär mycket noggrann planering och kontrollmetoder. Uppgifter slutförs eftervarandra i en 

ordnad sekvens vilket kräver att planeringen ser långt fram i tiden. Eftersom det finns en stor 

korrelation mellan projektledarens skicklighet och projektets resultat, är det viktigt att förstå 

vilka färdigheter projektledaren måste ha för att vara effektiv (Keil et al. 2013). Det finns 

positiva samband mellan lyckade projekt och projektledarens förmåga att förstå kundens 
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problem, formulera en tydlig vision, bra kommunikation med de anställda, kontrollera 

projektet och belöna personalen (Verner & Evanco 2005). 

 

Traditionell projektledning förutsätter att händelser som påverkar projektet är oförutsägbara 

och att verktyg och aktiviteter är välkända. Traditionell projektledning utgår från att jobba 

enligt ett linjärt arbetssätt, där strukturering av projektets tid, med en separat planering för 

risk, resurser, budget och andra viktiga projektfunktioner förklarar Grech (2015). De tre 

beståndsdelarna omfattning, kostnad och planering är fasta under projektets utveckling. 

Förändring av projektets beståndsdelar sker bara vid vissa tillfällen. Gruppmedlemmarna blir 

tilldelade aktiviteter från ledaren som redan estimerat hur lång tid aktiviteten bör ta (Hoda & 

Murugesan 2016). 

 

2.3  Agil projektledning 
Agila projektledare har stöd av metoder som gör att förändringar kan hanteras på ett mycket 

effektivare sätt än traditionella projektmetoder menar Gustavsson (2013). En agil 

projektledares roll handlar inte som mycket om att vara en beslutsfattare utan istället leda 

projektet att bli självgående och undanröja hinder för projektgruppen (Gustavsson 2013).  

 

Yogeshwar et al. (2016) menar att det finns en korrelation mellan teamets storlek och om det 

finns en agil projektledare. Det är högre chans att det finns i en agil projektledare i ett team 

med 5-10 medlemmar än om teamet har färre än fem medlemmar. En av anledningarna till att 

det finns en agil projektledare är för att organisationer implementerar de agila metoderna på 

teamnivå medans nivån över teamet fortfarande jobbar enligt traditionella projektmetoder. I 

ett agilt projekt med över 25 medlemmar som är uppdelade i mindre teams så är mycket 

troligt att det finns en agil projektledare påstår Yogeshwar et al (2016). Större teams kräver 

mer ledning och koordinering vilket förklarar varför det finns en agil projektledare för att ta 

hand om de uppgifterna (Yogeshwar et al. 2016). 

 

Det är skillnad på om teamet har en agil projektledare eller inte baserat om teamet befinner 

sig på samma plats eller om de är utspridda menar Yogeshwar et al. (2016). I de team som är 

utspridda är det högre chans att det finns en agil projektledare än om alla medlemmarna 

befinner sig på samma plats. För att kunna koordinera team som är utspridda på olika platser 

så krävs en agil projektledare. 

 

Den agila arbetsmetoden förändrar hur mycket en agil projektledare kan påverka det agila 

projektet. Det viktiga är att inte fokusera på att ha kvar den traditionella projektledaren, utan 

att istället lära sig att blanda traditionella och agila principer för att passa den aktuella projekt 

situationen menar Cobb (2015). Projekt har olika förutsättningar och en bra agil projektledare 

vet att det är viktigt att anpassa sitt tillvägagångsätt för att passa problemet istället för att 

tvinga varje problem till att passa till ett visst tillvägagångsätt förklarar Cobb (2015).  

 

Agila projektledare ser planering, design och dokumentation utöver det minimala som är 

nödvändigt, som slöseri med tid och resurser (Karlesky 2008). Agila projektledare ser fel i 
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projektet som det mest kostsamma i systemutveckling. Kostsamma fel kan till exempel vara 

mjukvara som aldrig levereras, missade leveranser, marknadsföringsbara 

användningsområden som aldrig realiseras och kvalitetsbrister. I agila projekt förstås det att 

förändringar kommer att hända under projektets gång och att det är något som måste hanteras 

istället för att undvikas. Agila projekt fokuserar på att leverera fungerande funktioner till en 

betalande kund så fort som det är möjligt (Karlesky 2008). 

 

Projektledarens traditionella roll att planera och kontrollera måste ändras till att underlätta 

arbetet för andra samt att samordna ett samarbete med det agila projektets intressenter för att 

säkerställa att kreativa idéer från alla deltagarna har återspeglas i de slutgiltiga besluten. En 

stor utmaning är att få den agila projektledaren att avstå från den makt den tidigare haft i 

traditionella projektsammanhang (Nerur 2005). Sarpiri och Gandomani (2017) skriver även 

de att många traditionella projektledare inte vill övergå till agila projekt för att de inte vill 

mista makten de har vid beslutsfattande i projektet. Sarpiri och Gandomani (2017) påpekar att 

problem kan uppstå i agila projekt om den agila projektledaren och teamets medlemmar inte 

litar på varandra. Det kan finnas kulturella skillnader vilket kan leda till att den agila 

projektledaren inte litar på teamet att ta egna beslut. 

 

2.4  Agila projektledaregenskaper 
Det är viktigt att agila projektledare kan ta tillvara på andras förståelse och kunskaper. 

Projektledaren måste vara bra på att lyssna och rådfråga teamets medlemmar då de ofta har 

mer teknisk expertis inom områden än vad projektledaren själv har (Arshad et al. 2014). 

Genom att lyssna med förståelse, ge konstruktiv kritik och utvärdera, kan den agila 

projektledaren förstå vad kunden vill ha för system och kunna ge återkoppling om hur de 

tekniska aspekterna kan lösas eller inte lösas menar Arshad et al. (2014). 

 

Agila projektledare måste vara bra på att skapa en bra arbetsmiljö som får projektmedlemmar 

att vilja komma med förbättringar menar O’Connor (2016). Projektmedlemmar som känner 

att de kan påverka projektet blir mer engagerade i projektet. Tre egenskaper som en agil 

projektledare måste ha är öppenhet, kommunikation och genomskinlighet (Arshad et al. 

2014). En av de viktigaste egenskaperna för en agil projektledare är att vara trovärdig, för att 

skapa tillit hos projektets intressenter. 

 

Bra kommunikativa egenskaper är viktigt för agila projektledare. Genom bra kommunikation 

så klargörs eller verifieras information, vilket skapar förståelse. Enligt Arshad et al. (2014) så 

betonar agila utövare vikten av kommunikation mellan teamet och kunden. Genom aktiv 

kommunikation, kravinsamling och återkoppling under hela projektet mellan kunden och 

teamet så minskas oklarheter som kan leda till att projektet misslyckas menar Arshad et al. 

(2014). Inflytelserika egenskaper för en agil projektledare är att har rätt utbildning, 

erfarenheter och kommunikationsförmågor. Den agila projektledaren måste vara öppen för 

förändringar och vara serviceinriktad. Agila projektledare bör vara bra på att organisera agila 

team och skapa trevliga arbetsmiljöer, samt ha kunskap om projektledning. Agila 

projektledare måste vara öppna och ska ha social kompetens (Hussein & Siddique 2016). 
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Strategiska projektledare är både bra på att utveckla strategier och att genomföra dem. En 

strategisk projektledare är även i en position med möjligheten att inspirera och vägleda 

gruppmedlemmarna att själva tänka strategiskt i sina egna roller förklarar Arshad et al. 

(2014). De fyra karakteristiska egenskaperna hos en strategisk agil projektledare är 

nyfikenhet, kreativitet, mod och strategisk rörlighet. En bra, effektiv och etiskt tänkande agil 

projektledare jobbar med ansvar, rättvisa, noggrannhet, ärlighet, beundran, trovärdighet och 

sekretess. 

 

2.5  Projektledares roll i agila projekt 

Det agila arbetssättet i större projekt kan leda till rolloklarheter menar Dikert et al. (2016). 

Rollen som projektledare i ett agilt projekt är inte väl definierat och officiellt så finns inte 

rollen som projektledare med i ett agilt projekt (Cobb 2015). Sarpiri och Gandomani (2017) 

menar också att rollen som agil projektledaren inte är väl definierat och ansvar delas mellan 

den agila projektledaren och teamets medlemmar. Att rollen inte är väl definierad kan leda till 

att projektledare får problem med att anpassa sig till rollen och dess ansvarsområden (Sarpiri 

& Gandomani 2017). Cobb (2015) menar att i en idealisk värld så finns det inget behov för en 

projektledare i ett litet agil team och produktägaren tar istället de flesta av projektledarens 

tidigare ansvarsområden. Större organisationer kräver ofta fler ledarroller än vad det agila 

arbetssättet poängterar, vilket kan skapa problem för självstyrande projektteam menar Dikert 

et al. (2016). I den verkliga världen så är det många produktägare som inte klarar av allt 

ansvar och då är det bra att det finns en agil projektledare som kan assistera produktägaren 

med ansvaret (Cobb 2015).  

 

Cobb (2015) förklarar att den agila projekteldarrollen kan kombineras med rollen som 

scrummästare eller produktägare. För att kombinera rollen som produktägare med agil 

projektledare så krävs det stor kunskap om affärsbeslut och företagsdomäner, vilket är 

kunskap som agila projektledare oftast inte besitter (Cobb 2015). Många agila teams får 

svårigheter när de blir helt självstyrda vilket kräver mer aktivt ledarskap för att styra dem i 

rätt riktning (Cobb 2015). Scrummästaren saknar ofta projektledaregenskaperna för att aktivt 

kunna leda teamet. Företag kombinerar därför ofta rollen som scrummästare med en 

projektledare förklarar Cobb (2015). Är projektledaren och scrummästaren samma person 

ställer det krav på den agila projektledaren att coacha gruppen och samtidigt vara ansvarig för 

att hantera kund-/leverantörsspecifika frågor för projektet (Gustavsson 2013). Projektledare 

som blir tilldelade rollen som scrummästare styr ofta teamet för mycket på detaljnivå istället 

för att låta dem bestämma själva menar Dikert et al. (2016). Att mixa rollen som 

scrummästare och projektledare kan skapa en intressekonflikt och göra att scrummästarens 

roll blir att kontrollerar teamet istället för att stödja dem (Dikert et al. 2016). I större projekt 

kan det finnas flera agila team som tillhör ett projekt. Varje enskild litet team kan då ha varsin 

scrummästare samtidigt som den agila projektledaren finns för att samordna de olika teamen. 

Agila projektledare har noterats lyckats driva igenom projekt och få goda resultat genom att 

uppnå de mål på kostnader och tid som projektet har menar Cobb (2015). 
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I traditionella projekt så är en av projektledarens viktigaste uppgifter att tillverka och hantera 

dokumentation som skapas (Cobb 2015). I agila projekt så är dokumentation inte lika viktigt 

men inte helt onödigt. Det är därför viktigt för projektledaren fokuserar på den dokumentation 

som ger värde på något sätt till projektet. En viktig roll för den agila projektledaren i ett agilt 

projekt är att implementera verktyg som hjälper teamet att arbeta mer effektivt. Många gånger 

inkluderar detta elektroniska verktyg som tar platsen för dokumentation påstår Cobb (2015).  

Över team nivån så finns det mycket möjligheter för en agil projektledare att tillföra värde för 

ett företag menar Cobb (2015). Hantering av stora komplexa projekt som sträcker sig över 

hela företaget med många olika agila team och kräver mycket koordination och integration 

med aktiviteter utanför ett specifikt agilt projektteam. Vid företagsnivån så kan det krävas att 

den agila projektledaren antar en roll med mer starkt ledarskap för att underlätta arbetet med 

andra på företaget menar Cobb (2015).  

Projektledaren måste även hjälpa teamet att behålla fokus och uppmärksamma viktiga mål för 

att uppnå optimalt resultat (Arshad et al. 2014). O’Connor (2016) hävdar att en agil 

projektledare måste underlätta och styra ett team för att uppnå gemensamma mål. 

 

Agil projektledning tar bort rollen projektledare och betonar vikten av självorganiserade team. 

Projektledaren utgör fyra roller i agila projekt förklarar Yogeshwar et al. (2017). 

2.5.1 Mentor 

Som mentor så arbetar den agila projektledaren med att träna projektets intressenter i agila 

principer, få teamets medlemmar att arbeta agilt, göra teamet medvetet om projektets större 

organisatoriska sammanhang, uppmuntra teamet att var självorganiserande och coacha 

teammedlemmarna (Yogeshwar et al. 2017).  

2.5.1.1 Träna teamets medlemmar i agila metoder 

Den agila projektledaren ser till så att alla teamets medlemmar är kunniga inom agil praxis  

och vilka dess roller är, vet inte medlemmarna hur det agila arbetssättet fungerar så ordnar 

den agila projektledaren agil träning och support till teamets medlemmar (Yogeshwar et al. 

2017). 

 

Den agila projektledaren är ansvarig för att välja talangfulla, motiverade och skickliga 

teammedlemmar. Att anställa rätt medlemmar som är skickliga är en av projektledarens 

viktigaste uppgifter menar Sarpiri och Gandomani (2017). 

2.5.1.2 Träna och uppdatera intressenter 

I den agila projektledarens roll som mentor så är det viktigt att öka medvetenhet och intresset 

bland intressenter men också utbilda intressenterna inom agila metoder. På så sätt får kundens 

representativa bra förståelse hur agila projekt fungerar menar Yogeshwar et al. (2017).  
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2.5.1.3 Säkerställa överensstämmelser med agila metoder 

Agila projektledaren ser till så att teamet följer agila standarder, genom att vara med på de 

dagliga mötena och se till så att produktdemonstrationer blir utförda (Yogeshwar et al. 2017). 

Det är viktigt att den agila projektledaren bedömer kvaliteten på projektets utförande.  

 

Att arbeta enligt agila praxis betyder inte att det agila fungerar. Det är viktigt att jobba enligt 

agila praxis på rätt sätt för att få bra resultat påstår Sarpiri och Gandomani (2017). Den agila 

projektledaren måste hjälpa utvecklingsteamet med att jobba enligt agila principer och 

praktiker och hjälpa dem att lösa eventuella utmaningar som de kan stöta på under projektets 

gång. 

2.5.1.4 Förse strategiskt sammanhang till projektet 

I rollen som mentor så är en av den agila projektledarens viktigaste uppgifter att få teamet 

medvetande om användarnas perspektiv och de större strategiska målen som företaget har. 

Den agila projektledaren involverar intressenterna och agerar som en kontaktperson mellan 

teamet och företaget. Effekten är att det möjliggör för teamet att identifiera nya möjligheter 

och ökar teamets strävan att uppnå kundnöjdhet menar Yogeshwar et al. (2017). En agil 

projektledare används för att tillföra ytterligare planering och ledning över teamets nivå och 

kan hjälpa till att justera så att flera teams jobbar enligt företagets affärsmål (Cobb 2015). 

 

Dingsøyr et al. (2010) förklarar i sin undersökning att de fick fram att scrummästaren och 

scrumteamet har ett smalt synsätt där fokus ligger på idag, imorgon, den nuvarande sprinten 

och nästa sprint. Agila projektledaren har ansvaret för projektets helhet och långtidsplanering 

samt personerna i projektet. Agila projekt är inte bra för långtidsplanering vilket resulterar i 

att det behövs mer projektledning om det ska vara möjligt att koordinera ett projekt med 

deadline flera år in i framtiden menar Dingsøyr et al. (2010).  

2.5.1.5 Uppmuntra teamet att vara självorganiserande 

Den agila projektledaren ser till så att teamet är med och planerar aktiviteter och när de tror att 

de kommer att vara färdiga. Teamet får själva dokumentera implementationen. Enligt 

Yogeshwar et al. (2017) så uppmuntrar den agila projektledaren teamet att ha mer kontakt 

med intressenter för att få snabbare kommunikation och relevant feedback för att klargöra 

krav. Agila projektledare kan uppmuntra teamet till att vara självorganiserande genom att visa 

dem olika sätt att göra saker på. Har teammedlemmarna jobbat på ett visst sätt under en längre 

tid så kan det hända att det inte vet något annat sätt att jobba på. En projektledare kan då visa 

andra sätt att arbeta på för att få teamet att fungera bättre menar Yogeshwar et al. (2017). 

 

Hoda och Murugesan (2016) beskriver hur den agila projektledaren måste se till så att teamet 

är självorganisarande, men även om det låter enkelt och lovande att teamets medlemmar får 

välja sina egna uppgifter så kommer det med vissa utmaningar. En av de främsta 

utmaningarna är att låta medlemmarna välja sina egna uppdrag, på så sätt kan tvärkompetens i 

teamet hotas skriver Hoda och Murugesan. Om en gruppmedlem alltid tilldelar sig själv enkla 

uppgifter som den redan kan leder det till ökad specialisering och en förlust av tvärkompetens 

i teamet (Hoda & Murugesan 2016). Gustavsson (2013) förklarar att agila team eftersträvar 
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tvärkompetens för att alla ska kunna hjälpa till om det uppstår problem. Det finns ingen 

projektledare som tilldelar medlemmarna uppgifterna och kan bestämma vem som ska göra 

vad, det är istället upp till teamets medlemmar att själva bestämma. Det kan då bli uppgifter 

som ingen har tagit på sig. I de fallen är det upp till den agila projektledaren att diskutera med 

teamets medlemmar vem eller vilka de återstående uppgifterna skall bli tilldelade till. 

Gustavsson (2013) menar att det är viktigt att varje aktivitet har en utpekad ansvarig person. 

Ansvaret mellan projektåtagandet kan delas i gruppen men inte de enskilda aktiviteterna. 

Hoda och Murugesan (2016) påpekar att självorganiserade agila team inte längre kan lita på 

att projektledare ska arbeta med kunden för att samla in krav. Uppgifterna att framkalla, 

förtydliga och uppskatta krav, samt hantera alla förändringar i krav behöver teamet sköta 

själva. Ibland känner sig människor inte redo att själva vara ansvariga för uppgifter menar 

Sarpiri och Gandomani (2017). Den agila projektledaren måste då på ett effektivt sätt hantera 

dessa problem.  

2.5.1.6 Agera som en coach 

Den agila projektledaren kan ses som en coach till teamet. Som coach vägleder den agila 

projektledaren teamet till att slutföra uppgifter, samtidigt som teamet behåller äganderätten 

över uppgifterna (Yogeshwar et al. 2017). En framgångsrik coach låter teamet experimentera 

och lära sig av sina misstag.  

 

Sarpiri och Gandomani (2017) menar att den agila projektledaren bör arbeta för att underlätta 

arbetet för teamet som mycket som möjligt. Det kan vara genom att coacha eller vara en 

mentor för utvecklingsteamet om det är nödvändigt för att de ska uppnå projektets mål.  

2.5.2 Koordinator 

Den agila projektledaren som koordinator faciliterar och koordinerar teamet genom, 

konfliktlösning, undanröjning av hinder och process administration (Yogeshwar et al. 2017).  

2.5.2.1 Avlägsna hinder 

En av de främsta anledningarna till att projektledaren finns kvar i agila projekt är att hantera 

konflikter och vara en konfliktlösare när teamet själva inte lyckas lösa en situation. Den agila 

projektledaren kan omfördela problematiska teammedlemmar, ha personliga diskussioner 

med de rörande medlemmarna eller uppmuntra teamet till att gemensamt lösa problemet 

menar Yogeshwar et al. (2017). Konflikter i självorganiserade agila team kan leda till dåligt 

beslutsfattande (Hussein & Siddique 2016). Mycket energi, tid och resurser kan gå åt om 

teamet inte kommer överens om vad som behöver prioriteras. De är viktigt att agila 

projektledare är utrustade med konflikthanteringsstrategier för att kunna reda ut konflikter i 

teamet. Konflikter bör hanteras genom kommunikation och förhandling menar Hussein och 

Siddique (2016). Det är även viktigt att den agila projektledaren försöker arbeta för att 

undvika att konflikter uppstår så att projektets intressenter är nöjda.  

En annan viktig uppgift som projektledaren har är att röja undan hinder för teamet. 

Projektledaren ska på bästa sätt undanröja problem som kan hindra teamet att realisera 

visionen med projektet (O’Connor 2016). Yogeshwar et al. (2017) beskriver hur den agila 
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projektledaren kan arbeta med att se till så att kunden stör teamet så lite som möjligt genom 

att få kunden att förstå att varje gång den avbryter teamet så saktas tempot ner. Den agila 

projektledaren är ansvarig för att undanröja hinder för teamet så att kunden får tillbaka så 

mycket som möjligt på sin investering skriver Sarpiri och Gandomani (2017). Om produkten 

inte är redo att levereras när det är tänkt så måste den agila projektledaren hjälpa kunden att 

prioritera vilka funktioner som ska utvecklas för att öka värdet på investeringen.  

2.5.2.2 Koordinera samarbete 

Den agila projektledaren som koordinator hjälper teamet att bli mer effektivt och produktivt 

genom att uppmuntra att ta hjälp av specialister, koordinera intra och inter teamsamarbete 

menar Yogeshwar et al. (2017). Det är även viktigt att bygga bra relationer mellan 

medlemmarna i teamet för att få dem att producera så bra de kan. 

 

Utmaningar som den agila projektledaren ställs inför är att på ett bra sätt kunna kommunicera 

med alla agila intressenter, teamets medlemmar och företagsägare påstår Sarpiri och 

Gandomani (2017). Den agila projektledaren måste även underlätta öppen delning av 

information genom dagliga möten, snabb kundåterkoppling, teamsamarbete, direkt 

kommunikation och interaktion med kunden menar Sarpiri och Gandomani (2017). Den agila 

projektledaren måste skapa en infrastruktur hur information ska delas mellan teamets 

medlemmar (Sarpiri & Gandomani 2017). Kunden är mycket viktig i agila projekt och 

projektledaren måste få kunden att samarbeta med utvecklingsteamet genom hela projektet. 

Att samarbete med kunden fungerar bra under hela projektet är en av de viktigaste sakerna för 

att lyckas genomföra det agila projektet förklarar Sarpiri och Gandomani (2017). 

2.5.3 Förhandlare 

En agil projektledare förhandlar med intressenter och försäljare, som ett ombud för teamet 

och tar hand om förändringshantering (Yogeshwar et al. 2017). 

2.5.3.1 Förhandla budget och krav 

I kundorderprojekt så finns det en kund som ställer krav på levererande projektteam och det 

behövs en agil projektledare att hantera affären och ekonomiska beslut menar Gustavsson 

(2013). En agil projektledare förhandlar med intressenter, som ett ombud för teamet och tar 

hand om förändringshantering (Yogeshwar et al. 2017). Den agila projektledaren måste 

garantera att projektets resultat uppfyller de krav som intressenterna har på systemet. 

Förhandlingarna kan till exempel handla om krav, budget och att minimera störandet av 

utvecklingsprocessen menar Yogeshwar et al. (2017). Den agila projektledaren kan förhandla 

för att få utökad budget genom att presentera starka förklaringar varför det är nödvändigt. Den 

agila projektledaren måste se till så att medlemmarna har de resurser som behövs för att 

kunna fullborda sina projektuppgifter. Förhandlingarna kan även ske mellan den agila 

projektledaren och produktägaren för att diskutera arbetsbördan och förändringar på artiklarna 

i produktloggen (Yogeshwar et al. 2017). De mest riskfyllda delarna av projektet prioriteras 

att de ska vara klara först påstår Karlesky (2008). För att få fram hur mycket projektet 

förväntas kosta måste någon form av detaljerade kravlista på projektet tas fram menar Cobb 

(2015). Hur noggranna kraven är beskrivna kan skilja mellan olika projekt. Det viktiga är att 
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kunden och projektteamet har en gemensam förståelse för hur noggranna estimeringarna är. I 

komplexa projekt så kan det finnas flera interna kunder som ställer flera krav. Den agila 

projektledaren måste koordinera, prioritera och ta beslut vad som skapar mest värde åt 

kunden, så att det inte skapar oklarheter för utvecklarna vad som prioriteras (Karlesky 2008). 

Den agila projektledarrollen fokuserar på att maximera värdet istället för den traditionella 

projekteldarrollen som fokuserar på kontroll menar Cobb (2015). Den agila projektledaren 

kan vara den som har sista ordet vid beslut i agila projekt, men då måste 

projektmedlemmarnas åsikter tagits med i beräkningen först förklarar McAvoy och Butler 

(2009).  

2.5.3.2 Mota bort förändring 

Agila projektledaren jobbar även med att förhindra att intressenterna försöker lägga till mer 

saker som ska göras. Den agila projektledaren måste få intressenterna att förstå att de måste 

respektera den nuvarande arbetsbördan som teamet har (Yogeshwar et al. 2017). Om 

intressenterna är envisa med att lägga till nya uppgifter så är projektledaren tvungen att 

förklara att redan existerande uppgifter måste tas bort. Projektledaren motar även bort förslag 

som kommer in i sista minuten av kunden. Projektledaren får ofta förfrågningar om uppgifter 

kan förändras eller läggas till av kunden, vilket projektledaren måste försöka fixa på ett bra 

sätt menar Sarpiri och Gandomani (2017). Det är viktigt att bara utveckla det som är 

nödvändigt för att minska ansträngningen på utvecklingsteamet. 

2.5.4 Process adapter 

Den agila projektledarens roll som process adapter arbetar med att implementerar hybrider 

mellan traditionella och agila metoder och ser till så att agila metoder passar med 

affärssammanhanget (Yogeshwar et al. 2017) .  

2.5.4.1 Anpassa agila metoder 

Det är vanligt att agila projekt justerar och integrerar element från olika agila metoder för att 

de ska passa så bra som möjligt till projektet. Det är viktigt att den agila projektledaren hittar 

en bra lösning mellan olika metoder för det aktuella projektet skriver Yogeshwar et al. (2017). 

Tilk (2016) menar att de flesta agila projekt inte bara använder sig av en agil metod, ofta 

anpassas flera olika agila metoder med varandra för att passa projektet. 

 

Att välja rätta verktyg är en av projektledarens uppgifter, om projektet använder dåliga 

verktyg leder det till att projektet kan misslyckas. Speciellt viktigt är det att ha rätt verktyg för 

att hantera kundens krav menar Sarpiri och Gandomani (2017). 

2.5.4.2 Implementera vattenfall-agila hybridversioner 

En av rollerna för den agila projektledaren är att vara ansvarig för att agila metoder anpassas 

för att fungera med den traditionella vattenfallsmetoden. Anledningen till att de två olika 

metoderna blandas med varandra är ofta att teamet jobbar agilt samtidigt som högsta 

ledningen fortfarande jobbar enligt traditionella vattenfallsmetoden (Yogeshwar et al. 2017). 

Den agila projektledaren jobbar med att anpassa en agil utvecklingsprocess med företagets 

övergripande affärsmål och kultur (Cobb 2015). Den agila projektledaren måste utveckla en 
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strategi som kombinerar agila och traditionella projektledningsprinciper i rätt proportioner för 

att passa företagets projekt och affärsmiljö.  

 

 

 

Figur 1: Agila projektledarens roller. Baserad på Yogeshwar et al. (2017:49) 
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3 Resultat  

3.1  Intervju med projektledare 1 

P1 har jobbat som projektledare sedan 1996 och som agil projektledare sedan 2012. Innan P1 

blev agil projektledare så fick hen lite utbildning hur scrummästaren jobbar för att förstå den 

rollen bättre. P1 upplever att det är befogat att ha en agil projektledare som underkonsultfirma 

när en delmängd ska levereras till kund och det behövs ekonomiska avstämningar. Om ett 

företag bara håller på med produktutveckling så anser P1 att det inte behövs en agil 

projektledare. P1 anser att det inte har någon betydelse om projektet är stort eller litet, då 

skalas istället på antalet produktägare. Eftersom det agila arbetssättet menar på att det inte ska 

finnas någon projektledare så säger rollen emot sig själv.  

 

Rollen som agil projektledare är inte väl definierad och P1 menar att det inte finns någon som 

riktigt kan säga vad en agil projektledare är. P1 tycker att den agila projektledarrollen kan 

samexistera med de andra agila rollerna. Ska rollen som agil projektledare kombineras med 

någon annan roll tycker P1 att den mest passande rollen är releasemanager, som är en roll som 

ser till att rätt saker levereras vid en bestämd tidpunkt. Visst går det att kombinera med rollen 

som produktägare också men helst ska det försöka undvikas säger P1. Projektledaren behöver 

en vidare syn och inte vara så fokuserad på detaljer som en produktägare måste vara. Den 

agila projektledarens roll handlar mer om att hålla tidpunkter, leveranser och ekonomi.  

 

P1 tycker att det är roligare att vara projektledare i ett agilt projekt än att vara projektledare i 

ett traditionellt vattenfallsprojekt. När ett team börjar jobba agilt så får den agila 

projektledaren mycket frågor, men när teamet jobbat ett tag och blivit mer självorganiserade 

så visar de mycket mer engagemang. Medlemmarna pratar mer med varandra i agila projekt 

och löser därför problem snabbare genom att de hjälper varandra. Det är viktigt att den agila 

projektledaren har respekt för att teamets medlemmar kan det de förväntas att göra. Litar inte 

den agila projektledaren på teamets medlemmar så kommer projektet inte att fungera, då 

måste projektledaren veta mer än vad alla teamets medlemmar kan tillsammans. Att släppa på 

kontrollen och lita mer på varandra är något som skiljer mellan att vara projektledare i agila 

eller traditionella projekt. I traditionella projekt så har projektledaren en mer beslutsfattande 

roll än i agila projekt. I agila projekt så är det projektägaren som talar om vad som ska 

utvecklas och utvecklingsteamen bestämmer själva hur uppgifterna ska genomföras. Om den 

agila projektledaren märker att teamet inte kommer hinna klart med det som de har lovat 

kunden så kan projektledaren framföra en förfrågan till linjecheferna om att det behövs mer 

medlemmar under en viss period för att teamet ska hinna bli färdiga. Det gäller för den agila 

projektledaren att balansera en budget, blir projektet för dyrt så kan det vara nödvändigt att 

låna ut någon teammedlem till någon annan del av verksamheten för att kunna hålla budgeten 

men att projektet då bli lite försenat istället. Det gäller för projektledaren att ha god kontakt 

med kunden vad som är viktigast för dem så att de får tillbaka så mycket på sin investering så 

möjligt. Den agila projektledarens arbetsuppgifter handlar mycket om att vara ansvarig för 

ekonomi så att de andra inte behöver bry sig om det. 
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Scrummästare jobbar med att få teamet att jobba agilt, den agila projektledaren ser till så att 

helheten jobbar agilt. Den agila projektledaren bryr sig om när saker ska göras så att de blir 

färdiga i tid och kan leverera vid utsatt datum. Den agila projektledaren måste kommunicera 

med produktägarna så att de prioriterar rätt, så att de saker som måste bli färdiga först blir det. 

Det är ekonomin i projektet som inte någon av de agila rollerna ansvarar för och som det 

krävs att en agil projektledare har ansvar för. De är en underkonsultfirma så det är viktigt att 

det finns en agil projektledare för att sköta affärsavtalet. Det dåliga med rollen som agil 

projektledare är att det finns förväntningar på rollen som projektledare men den agila 

projektledarrollen är svårdefinierad och det är inte entydigt vad det rollen innebär. Det är 

viktigt att den agila projektledaren har goda kunskaper inom projektledarkompetens för att 

ställa rätt kontrollfrågor på vad som är svårt och som skapar problem. P1 berättar att ibland 

vill företag välja den duktigaste teknikern till att vara projektledare men det är ofta inte lyckat 

för det räcker inte med teknisk kunskap. En agil projektledare måste vara bra på att organisera 

och kommunicera.  

 

Det är viktigt att den agila projektledaren försöker delta på teamens dagliga scrummöten så 

ofta som möjligt. Där finns det möjlighet att höra om det är finns några problem eller något 

annat som stör teamets arbete. Det är även viktigt att den agila projektledaren är med på 

demos och genomgångar. Det är den agila projektledarens uppgift att upptäcka om 

scrummästaren inte tänker på att teamet får problem och då antingen prata med 

scrummästaren eller hela teamet för att komma på en lösning. Den agila projektledaren ska 

inte säga åt teamet vad de ska göra, istället ska hen coacha teamet att komma på egna 

lösningar. Visar det sig att det behövs mer resurser så är det den agila projektledarens ansvar 

att driva den frågan, för då handlar det om ekonomi. Det gäller att se över hur mycket resurser 

som kan tas in för att klara de marginaler som de kommit överens med kunden.  

 

I den övriga delen av företaget finns det en styrgrupp dit den agila projektledaren rapporterar 

hur mycket resurser som projektet har gjort av med, hur många timmar har de arbetat och hur 

många timmar de beräknar att de har kvar. Om det är någon person i teamet som inte fungerar 

så kan den agila projektledaren ta upp problemet med linjechefen så att den får i uppgift att 

flytta den berörda personen till en annan del av verksamheten.  

 

Det är teamens egen uppgift att uppskatta hur lång tid de tror att de olika uppgifterna kommer 

att ta, men speciellt i nya teams kan de behövas lite coachning av en agil projektledare för att 

planeringen ska bli bra. Om det sker en kravförändring så är projektledaren bara intresserad 

om det slår på affärssnittet. Är kravförändringen på en låg nivå så är det produktägarens 

uppgift att få teamet att förstå vad de ska göra. I det agila arbetssättet så minimeras mängden 

dokumentation som skapas. Teamet ansvarar för teamets egen dokumentation och den agila 

projektledaren ansvarar för helheten så att allt hänger ihop.  

 

P1 tycker att den agila projektledaren är en coach, koordinator och en facilitator. Vilken roll 

den agila projektledaren är beror på vad teamet behöver. När team är nya kan de behöva 

mycket coachning för att sedan bli mognare och då blir projektledarens roll mer som en 

koordinator eller facilitator.  
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3.2  Intervju med projektledare 2 
P2 har varit projektledare sedan 2002 och de första 10 åren jobbade P2 i traditionella projekt 

som använde vattenfallsmetoden. De senaste 5 åren har P2 arbetat som agil projektledare. P2 

tycker att det agila arbetssättet är bättre än vattenfallsmetoden och att det ger högre 

produktivitet och kvalitet, samtidigt som det ger större tillfredställelse hos personalen. Deras 

projekt är distribuerade på flera ställen i Sverige eller flera länder och det betyder att det 

behövs en agil projektledare för att koordinera mellan teamen, för att hantera affärer, för 

resurssättning och för att kunna mäta teamens arbeten. P2 menar att det har visat sig hos dem 

själva och deras kund att det behövs en agil projektledare för att vara ”interface” mellan 

teamet, linjechefer och kunden. Rollen som agil projektledare är inte tydligt definierad vilket 

kräver flexibilitet. En viktig roll som projektledaren har är att hjälpa teamet när de stöter på 

problem som de själva inte kan lösa.  

 

P2 tycker att den agila projekteldarrollen kan samexistera med de andra agila rollerna och 

menar att det finns en tydlig skillnad. Den agila projektledaren har hand om det 

projektadministrativa och låter scrummästaren och produktägarna fokusera på tekniken fullt 

ut. P2 tycker inte att en person ska kombinera agila projektledarrollen med någon av de 

existerande agila rollerna, men P2 har hört att andra företag görs så ibland. P2 tror att det 

handlar om ifall individen är kapabel till att kombinera flera roller, mer än att det är rollerna 

som styr ifall det går. En stor utmaning för den agila projektledaren är att acceptera att teamet 

är självstyrande och att inte styra dem. Litar den agila projektledaren inte på teamet så 

kommer teammedlemmarna att bli irriterade att projektledaren blandar sig i. Den agila 

projektledaren ska inte bestämma de tekniska val som teamen gör och istället jobba med 

gruppdynamiken och vara lyhörd om det är någon som inte trivs i teamet. Den agila 

projektledaren är ansvarig för resurssättning i teamet, det kan innebära att tillföra flera team 

till en viss funktion för att få den att fungera. P2 menar att en agil projektledare kan vara 

ledare för ett större projekt än vad en traditionell projektledare kan vara för att den agila 

projektledaren inte är lika involverad i den dagliga verksamheten. Eftersom den agila 

projektledaren inte är lika involverad i den dagliga verksamheten så gör det inte så mycket om 

hen skulle vara borta någon dag, för teamen är självstyrande och verksamheten pågår ändå. P2 

tycker att den agila projektledarens största ansvarsområde är att se till så att teamet inte blir 

störda. Därför ska teammedlemmarna helst sitta så tätt de kan så att de bara behöver fokusera 

på det de ska göra.  

 

Den agila projektledarens roll till den som beställer projektet handlar om ekonomi, budgetar, 

uppföljning och att hålla beställaren informerad om personalförändringar. De är ett 

konsultföretag som säljer sina tjänster till en kund. Det måste skapas en offert, det måste ske 

ekonomisk uppföljning och rapportering till kunden. Det kan ske mätningar och ifall de 

missköter sig så får de böter och ifall de sköter sig bra så får de en bonus. Det är den agila 

projektledarens ansvar att ha bra kommunikation med kunden för att kunna ta redan på hur 

nöjd kunden är och få feedback.  
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P2 tycker att IT-kunskap är mindre viktigt för en agil projektledare än vad det är för en 

traditionell projektledare. Det är viktigt att förstå vad teamen pratar om och beskriver de ett 

problem till P2 så måste P2 kunna ta det vidare för att försöka hitta hjälp. Är det tekniska 

frågor som P2 inte förstår så är det viktigt att våga erkänna det så att P2 kan ta hjälp av någon 

annan.  

 

Det är viktigt att den agila projektledaren deltar så frekvent som möjligt på teamens dagliga 

scrummöten för att höra hur läget är och dessutom utnyttja tillfället till att sprida information 

till teamet utan att behöva kalla teamet till stora träffar. Den agila projektledaren har även 

regelbundna möten med produktägare och scrummästare för att mer i detalj gå igenom hur 

planen ser ur och om det finns några hinder på vägen, det är dessutom en möjlighet att sprida 

information.  

 

P2 som agil projektledare är med och planerar vilket team som är mest lämpad för att göra 

olika uppgifter. I planeringsprocessen kan det komma fram att ett team behöver fler personer 

om de ska kunna ta på sig en viss arbetsuppgift. De försöker att undvika att flytta personer 

mellan team för att hålla dem konstanta, men ibland kan det behövas. Den agila 

projektledaren är med och planerar på en hög nivå men lägger sig inte i på en låg nivå på 

teamens egna tidsplaner. P2 som agil projektledare är inte involverad i teknikkrav på 

produkten men krav som gäller god kvalité, krav på kompetens och resurssättning, krav på all 

typ av uppföljning som semesterplanering, budgetar, ekonomi, utfall, offerter jobbar P2 med. 

Den agila projektledaren skapar dokumentation om den löpande administrationen, budgetar, 

utfall, resursplanering och semesterplanering.  

 

P2 vill att teamen ska lösa alla problem de stöter på själva så gott de kan, då ser P2 sig som en 

facilitator så att de kan lösa sina egna problem. Ibland dyker det upp olika åsikter på vägar 

som kan väljas och då kan det behövas coachas eller styras mer för att teamet ska kunna gå 

vidare med projektet.  

3.3  Simon Foley 

Foley skriver i sitt blogginlägg att det inte finns värde att ha en projektledare i ett agilt projekt 

bara för att det ska finnas en. I mindre projekt där projektmiljön är mycket mindre och det 

finns få intressenter kan projektledningsansvaret fördelas mellan rollerna i det agila teamet. 

Men när projekten blir större och allt med komplicerade så ökar relevansen för att även ha en 

projektledare. Det är dock inte en traditionell projektledare som ger order och kontrollerar. 

Projektledare i agila projekt måste anpassa sig till den agila filosofin. Projektledarens tre 

huvudsakliga ansvarsområden är att stödja teamet, vara en buffert till omvärlden utanför 

projektet och som en koordinator. Större projekt är ofta mycket komplexa och består av flera 

scrumteam och kräver då mer koordination. Det kan då vara bra att även ha en agil 

projektledare.  

 

När projektledarens roll integreras i scrum är det viktigt att komma ihåg att inte blanda ihop 

den med en av scrums standardroller. Men behöver en projektledare kombinera rollen med en 

av de agila rollerna för att spara resurser så blir det logiskt att kombinera den med rollen som 
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scrummästare. Att kombinera arbetet som scrummästare och projektledare kan fungera men 

det är viktigt att se skillnad på rollerna. Scrummästare sysslar enbart med att effektivt 

genomföra teamets scrumprocesser och tar naturligt ett coachande tillvägagångsätt för 

problemlösning snarare än den strategi av direktiv som krävs inom projektledning.  

 

Att kombinera rollen som projektledare och produktägare kan även ske. Men en typisk 

produktägare måste ha rätt till att fatta beslut för krav och prioritering på en nivå som inte 

projektledare har. Produktägare i sin tur kommer från någon av företagets avdelningar och har 

inte de projektledarkunskaper som krävs. 

 

3.4  Leonardo Abdala 

Uppgifter som den agila projektledaren kan vara ansvarig för bland annat, men inte är 

begränsad till är fördelning av gruppmedlemmarna, erbjuda mentorskap och coachning, 

samordna utvecklingen av produktlogg med produktägaren, sprintens produktlogg skapas med 

projektgruppen, utveckla, genomföra och övervaka projektets tidsplan, kostnad/budget, 

projekt kassaflöde/fakturering, kommunikation och åtgärdsplaner, risk och inköpshantering. 

 

Den agila projektledaren är kapabel att stödja produktägaren i att korrekt förmedla kundens 

vision till utvecklingsteamet t.ex. genom att skapa/upprätthålla en prioriterad produktlogg. 

Scrummästare hjälper samtidigt till att säkerställa att projektet har någon som agerar 

produktägare och att agila processer sker på kundsidan och inte bara inom utvecklingsteamet. 

När det finns distanser som separerar kunden och teamet så är det bra att det finns en agil 

projektledare för att hjälpa till med att hålla koll på alla uppgifter som ska göras. Den agila 

projektledaren kan vara den som ansvara för att hålla i de dagliga scrummötena och 

tillbakablicken som sker efter varje sprint.  

 

Enligt scrums ramverk ska det inte finnas någon roll för en agil projektledare. Det finns dock 

andra agila metoder som till exempel funktions driven utvecklig som förlitar sig på den agila 

projektledaren. Projektledarens roll är reducerad till att vara ansvarig för de administrativa 

aspekterna av projektet och inte nödvändigtvis hjälpa till att koordinera utvecklingsteamet och 

deras aktiviteter eller att hantera resursproblem.  

 

En agil projektledare ser till så att utvecklingsteamet och kunden fokuserar på samma 

affärsmål, så att rätt saker utvecklas. Annars kan kunden och utvecklingsteamet ha olika syn 

på vad som ska utvecklas och då skapas en produkt som inte möter kundens behov.  

 

3.5  Anurag Agarwal 
Även om scrum inte definierar projektledaren som en roll i agila projekt så är projektledarens 

involvering i produktutvecklingen nödvändig för både produkten och organisationen. När 

projektledare blir medvetna om att deras roll inte finns definierade i den agila världen så hotas 

deras existens och många projektledare tar därför en defensiv ståndpunkt till att adoptera det 

agila arbetssättet då de inte vill förlora sina jobb. Den vanligaste vanan som projektledare har 

svårt att släppa är att ge order och kontrollera. När projektledarna ger upp en del av sitt ansvar 
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till det agila teamet så får de mer tid att fokusera på de uppgifter som de har kvar. Agila team 

som adopterar nya agila arbetsmetoder för att arbeta bättre bör belönas. Det kan visa sig att 

arbetsmetoden inte fungerade som det var tänkt men då kan det agila teamet titta tillbaka när 

sprinten är färdig vad som gick fel och vad man kan göra bättre i nästa sprint. 

 

3.5.1 Projektledare som en coach 

Projektledare har alltid coachat sina teams genom olika tekniska aspekter. Projektledaren har 

arbetat med att uppskatta, planera och risk identifiera. Teamet har hjälpt projektledaren men 

det har ändå varit projektledaren som har haft sista ordet kring dessa beslut i traditionell 

projektledning. I agila projekt har istället ansvaret för uppgifterna att planera, uppskatta och 

följa hur processerna går hamnat hos teamet. En agil projektledare kan hjälpa teamet genom 

att coacha dem genom deras arbetsuppgifter. Genom att ställa utmanande frågor till teamet så 

får det teamet att tänka till vad som egentligen är det bästa sättet. Det är dock viktigt att 

ägandet av dessa uppgifter hör till teamet och inte till den agila projektledaren. Genom att 

teamet få det sista ordet kring beslut skapas förtroende och självsäkerhet hos teamet. 

 

3.5.2 Projektledaren som en betjänt ledare 

Agila projektledare bör ta rollen som en ledare som tjänar andra, för att leda teamet till 

framgång och hjälpa dem att uppnå sina mål. Den agila projektledaren identifierar vad hen 

kan göra för att förbättra teamets effektivitet och om det är något som hindrar dem. Den agila 

projektledaren kan arbeta tillsammans med scrummästaren om en sådan finns för att 

identifiera och få bort hindren för teamet. Agila projektledare identifierar vilka resurser som 

kommer att krävas för att leverera de sakerna som finns i produktloggen och ser till att de 

finns tillgängliga till teamet. 

Agila projektledare arbetar med att identifiera risker från organisationsutvecklingar och 

förändringar och håller teamet, produktägaren och scrummästaren uppmärksamma på 

eventuella risker. Den agila projektledaren arbetar sedan med att förbereda en plan för att 

mildra dessa risker.  

 

3.5.3 Projektledaren som en koordinator 

Agila projektledare arbetar med att koordinera olika agila team för att se till att de resurser 

som de har används på det mest optimalt sättet och så att de olika teamen får de resurser som 

de behöver. En agil projektledare som har hand som flera olika teams kan se till att till 

exempel hårdvara finns tillgängligt för olika teams om det behövs. Agila projektledare arbetar 

med att jobba med att lösa beroenden innan deras team har börjat arbeta med leveranserna. 

Detta möjliggör en bättre användning av tid om någon del skulle stöta på problem så påverkar 

det inte de andra delarna så mycket. 

 

3.5.4 Projektledare som en teknisk expert 

Agila projektledare arbetar med att coach teamets medlemmar om olika tekniska aspekter som 

kan vara bra att tänka på. Den agila projektledaren identifierar tekniska problem och i scrum 

så arbetar projektledaren med produktägaren för att förhandla och prioritera vilka tekniska 

problem som finns och vilka nya funktioner som utvecklats.  
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4 Analys 

4.1  Projektledarens egenskaper 

Det är viktigt att den agila projektledaren är bra på att lyssna och ställa frågor för att utbyta 

kunskap med teammedlemmarna då de ofta har teknisk expertis menar Arshad et al. (2014). 

P2 menar att den agila projektledaren inte behöver förstå allt tekniskt som teammedlemmarna 

gör. Det är viktigt att lita på medlemmarna att de kan det de gör. Kommer teammedlemmarna 

med tekniska frågor så är det viktigt att vara ärlig och våga erkänna att den agila 

projektledaren inte förstår menar P2. Då får projektledaren leta efter någon annan som kan 

hjälpa teammedlemmen med frågan. P2 berättar att hen inte har något att säga till om vid 

tekniska beslut för det sköter teamet helt själva. Den agila projektledaren måste vara bra på 

konflikthantering och problemlösning. P1 menar att den agila projektledaren måste vara 

uppmärksam om scrummästaren inte tänker på att det agila teamet får problem. Agila 

projektledare måste vara respektfulla mot intressenterna till det agila projektet. Den agila 

projektledaren måste verka trovärdig för att få bra kontakt med intressenterna i projektet 

menar Arshad et al. (2014). Att den agila projektledaren har kommunikativa egenskaper är 

väldigt viktigt då den agila projektledarens måste vara social och vara bra på att kommunicera 

med alla intressenter till projektet. Tre andra karakteristiska egenskaper hos agila 

projektledare är kreativitet, mod, nyfikenhet. Det kan vara bra att ha de egenskaperna vid val 

av projektmetoder till ett agil projekt. För att hitta bästa lösningarna till projekten måste den 

agila projektledaren våga testa nya projektmetoder för att se hur de passar med det aktuella 

projektet. En agil projektledare måste även vara noggrann, ärlig och rättvis och våga ta 

ansvar. Att en agil projektledare har rätt utbildning och erfarenheter är viktigt för att kunna 

utföra ett bra jobb. Det är ingen lätt uppgift att vara agil projektledare vilket kräver en person 

som vet vad den håller på med för att tillföra något till det agila projektet.  

4.2  Projektledarens roll 
Cobb (2015) påpekar att den agila projekteldarrollen inte är väl definierad och att officiellt så 

finns den inte med i agila projekt. Att rollen inte är väl definierad kan skapa problem för agila 

projektledare att anpassa sig till sin roll och ansvarsområden (Sarpiri & Gandomani 2017). P1 

håller med och säger att den agila projekteldarrollen inte är väl definierad och menar att det 

inte finns någon som riktigt kan säga vad en agil projektledare är. P2 berättar att eftersom 

rollen som agil projektledare inte är väl definierad så är det viktigt att den agila projektledaren 

är flexibel i sitt arbete. Agarwal (2016) menar att traditionella projektledare ofta blir defensiva 

till att adoptera den agila arbetssättet när deras roll inte är definierad i agila projekt. P2 

berättar att det har visat sig hos dem och sin kund att det finns ett behov av en agil 

projektledare. Yogeshwar et al. (2016) menar att det finns korrelation mellan teamets storlek 

och om det finns en agil projektledare. Det är högre chans att det finns en agil projektledare 

om projektet är stort viket kräver mer ledning och koordinering. Foley (2014) hävdar att när 

agila projekt blir stora så blir de även väldigt komplicerade vilket ökar relevansen för att ha en 

agil projektledare. Dikert et al. (2016) hävdar att större organisationer behöver fler ledarroller 

än vad det är uttalat i det agila arbetssättet. Foley (2014) förklarar att om projektet är litet och 
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det finns få intressenter så finns det inte behov av en agil projektledare och då kan de agila 

rollerna dela på projektledningsansvaret. P1 håller inte med de andra och säger att 

projektledarens existens i agila projekt inte har att göra med ifall projektet är stort eller litet. 

Det som har betydelse är ifall det som skapas av teamet skall levereras till en kund och att det 

då behövs ekonomiska avstämningar. P1 anser att om projektet är stort eller litet inte spelar 

någon roll för då skalas istället antalet produktägare. Cobb (2015) menar att i den verkliga 

världen så är det många produktägare som inte klarar av allt ansvar och då är det bra att det 

finns en agil projektledare som kan assistera produktägarna.  

 

Cobb (2015) förklarar att rollen som agil projektledare kan kombineras med rollen som 

scrummästare eller produktägare. En agil projektledare kan ha fler än bara en roll i agila 

projekt men det kräver då att projektledaren klarar av att skilja på sina roller, vilket inte är en 

enkel uppgift. Rollen som scrummästare och agil projektledare är vanligast att kombinera. Att 

ha två roller samtidigt ställer krav på att den agila projektledaren kan coacha teamet och 

samtidigt vara ansvarig för att hantera kundfrågor (Gustavsson 2013). Agila projektledare 

som även har rollen som scrummästare styr ofta teamet för mycket på detaljnivå (Dikert et al. 

2016). Foley (2014) påpekar att den agila projektledarrollen helst inte ska blandas ihop med 

någon av de agila rollerna, men behövs rollen kombineras för att spara på resurser, så är det 

mest logiskt att kombinera den agila projektledarrollen med rollen som scrummästare. Foley 

(2014) skriver även att den agila projektledarrollen kan kombineras med rollen som 

produktägare, men att produktägare behöver kunna fatta beslut för krav och prioritering på en 

nivå som en agil projektledare oftast inte har. Även Cobb (2015) menar att om den agila 

projektledarrollen och rollen som produktägare kombineras så krävs det att den agila 

projektledaren har mycket kunskap om affärsbeslut vilket projektledare oftast inte har. P2 tror 

att det handlar om ifall individen är kapabel till att kombinera flera roller, mer än att det är 

rollerna som styr ifall de kan kombineras med varandra.  

 

Det är viktigt att agila projektledare ser till så att den dokumentation som tillverkas skapar 

värde till projektet (Cobb 2015). Den agila projektledaren måste se till att implementera bra 

dokumenteringsverktyg så att teamens dokumenteringsarbete effektiviseras. P1 förklarar att 

mängden dokumentation som skapas minimeras och att teamen är ansvariga för sin egen 

dokumentation medan projektledaren ansvarar för helheten så att dokumentationen hänger 

ihop.  

4.2.1 Mentor 
Agila projektledare måste se till så att teammedlemmarna vet hur arbetet i agila projekt går till 

och vilka roller som finns (Yogeshwar et al. 2017). Ifall teamets medlemmar inte är säkra på 

hur det agila arbetssättet fungerar så kommer projektet inte att fungera bra. Det är viktigt att 

den agila projektledaren ser till att träna teammedlemmarna så att alla förstår hur de ska 

arbeta. Det är viktigt att den agila projektledaren anställer talangfulla, motiverade och 

skickliga teammedlemmar för att projektet ska fungera bra och så att målen för projektet 

uppnås menar Sarpiri och Gandomani (2017). Det är inte bara det agila teamets medlemmar 

som behöver tränas inom agila metoder. Den agila projektledaren behöver även utbilda 

projektets intressenter så att de får förståelse för hur agila projekt fungerar och för att 
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samarbetet ska fungera bra menar Yogeshwar et al. (2017). Den agila projektledaren måste se 

till så att projektet arbetar enligt agila praxis (Sarpiri & Gandomani 2017). Den agila 

projektledaren hjälper det agila utvecklingsteamet att förstå de agila principerna och hjälper 

dem att lösa eventuella utmaningar. P1 berättar att när ett team börjar jobba agilt så får ofta 

den agila projektledaren mycket frågor, men efter ett tag så blir det agila teamet mer 

självorganiserade och behöver inte lika mycket hjälp.  

 

Den agila projektledaren måste få det agila teamet att bli medvetna om användarnas 

perspektiv och företagets strategiska mål (Yogeshwar et al. 2017). Cobb (2015) hävdar att 

agila projektledare används för att tillföra mer planering och ledning över teamnivån och 

hjälper teamen att jobba enligt företagets affärsmål. Abdala (2012) skriver att den agila 

projektledaren ansvarar för att kunden och utvecklingsteamet har samma syn på vad som ska 

utvecklas. Dingsøyr et al. (2010) förklarar att scrummästaren och utvecklingsteamets synsätt 

är smalt och att fokus ligger på det som ska göras inom den nuvarande sprinten. Agila 

projektledaren har ansvar för projektets helhet och långtidsplanering. Agila projekt är inte bra 

på att tillverka långtidsplaner vilket den agila projektledaren måste ansvara för så att det blir 

möjligt att koordinera stora och långa projekt menar Dingsøyr et al. (2010). P1 menar att den 

agila projektledaren måste ha en vid syn och inte fokusera för mycket på detaljer för att vara 

ansvarig för att projektet håller tidpunkter, leveranser och ekonomi. 

 

Hoda och Murugesan (2016) skriver att den agila projektledaren måste få det agila teamet att 

vara självorganiserande. P1 hävdar att självorganiserande agila team ofta visar mycket 

engagemang. Teamet måste själva planera sina aktiviteter, när de beräknas vara färdiga och 

dokumentera implementationen (Yogeshwar et al. 2017). P1 säger att agila teams som är 

självorganiserade pratar och hjälper varandra mycket, vilket resulterar i att de löser problem 

snabbare. Att låta teammedlemmarna välja sina egna aktiviteter kan hota tvärfunktionaliteten i 

det agila teamet menar Hoda och Murugesan (2016). Finns det ingen projektledare som 

bestämmer vilka uppgifter teammedlemmarna får så kan det resultera i att teammedlemmarna 

väljer liknande uppgifter hela tiden vilket leder till ökad specialisering (Hoda & Murugesan 

2016). En agila projektledare behöver därför vara uppmärksam och prata med 

teammedlemmarna vilka uppgifter de tar åt sig, om tvärfunktionalitet i teamet hotas. 

Självorganiserade agila team kan inte förlita sig på att den agila projektledaren samlar in krav, 

det måste teamet sköta själva. P2 menar att den agila projektledaren måste acceptera att 

teamet är självstyrande. Litar inte projektledaren på teamet och försöker blanda sig i så 

kommer teammedlemmarna att bli irriterade. P1 förklarar att om den agila projektledaren inte 

litar på teamets medlemmar och släpper på kontrollen så kommer inte det agila projektet att 

fungera. Den agila projektledaren måste på ett effektivt sätt hantera situationer där människor 

inte känner sig redo att själva vara ansvariga för uppgifter (Sarpiri & Gandomani 2017). 

 

Den agila projektledaren kan ses som en coach som vägleder det agila teamet till att slutföra 

uppgifter, men det är viktigt att teamet behåller äganderätten över uppgifterna menar 

Yogeshwar et al. (2017). Även P1 förklarar att den agila projektledaren ska coacha det agila 

teamet att komma på egna lösningar istället för att säga åt dem vad de ska göra. Det är viktigt 

att den agila projektledaren låter teamet experimentera och lära sig av sina misstag. Agarwal 
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(2016) menar att agila projektledare hjälper teamet genom att coacha dem genom deras 

arbetsuppgifter. Den agila projektledaren ställer frågor till det agila teamets medlemmar som 

får dem att funder vilket tillvägagångsätt som är bäst. P1 förklarar att det är det agila teamets 

egen uppgift att uppskatta hur lång tid de tror att de olika uppgifterna kommer att ta, men den 

agila projektledaren kan behöva coacha teamet för att planeringen ska bli bra. Viktigt är dock 

att teamet fortsätter att ha äganderätten för uppgifterna och att de får det sista ordet kring 

beslutsfattande, vilket skapar förtroende och självsäkerhet hos teamet (Agarwal 2016). P2 

förklarar att om det agila teamet inte kan komma överens hur uppgifter ska lösas så kan den 

agila projektledaren behöva coacha det agila teamet för att de ska kunna gå vidare.  

4.2.2 Koordinator 
Agila projektledare måste vara bra på att hantera konflikter och vara en konfliktlösare när 

teamet själva inte lyckas lösa situationer. För att lösa konflikter kan den agila projektledaren 

omfördela problematiska teammedlemmar, ha personliga diskussioner med de rörande 

medlemmarna eller uppmuntra teamet till att gemensamt lösa problemet (Yogeshwar et al. 

2017). P1 förklarar att om någon person i det agila teamet inte fungerar så försöker man flytta 

den berörda personen till en annan del av verksamheten. P2 säger att de helst försöker 

undvika att flytta personer mellan team men att ibland kan det vara en nödvändig åtgärd. 

Konflikter i agila projekt leder till dåligt beslutsfattande menar Hussein och Siddique (2016). 

Mycket energi, tid och resurser går åt om teamet inte kommer överens om prioriteringar. Det 

är viktigt att agila projektledare är bra på konfliktlösning så att de kan hjälpa det agila teamet 

att komma överens. Konflikter bör lösas genom kommunikation och förhandlingar, men den 

agila projektledaren måste även arbeta med att förhindra att konflikter uppstår (Hussein & 

Siddique 2016).  

 

Agarwal (2016) förklarar att den agila projektledaren arbetar med att avlägsna hinder för det 

agila teamet. Arbete kan ske tillsammans med en scrummästare för att lyckas identifiera fler 

hinder för det agila teamet. Det är viktigt att den agila projektledaren undanröjer hinder som 

kan hindra teamet från att jobba så effektivt som möjligt (Yogeshwar et al. 2017). På så sätt 

kan det agila teamet arbeta så effektivt som möjligt så att kunden får tillbaka mycket på sin 

investering skriver Sarpiri och Gandomani (2017). Ofta är det kunden som stör 

utvecklingsteamet och den agila projektledaren måste därför arbeta med att få kunden att 

förstå att varje gång den avbryter teamets arbete så saktas tempot i projektet ner. Agarwal 

(2016) menar att den agila projektledaren jobbar med att lösa beroenden, så om det agila 

teamet stöter på problem med någon uppgift så påverkar det inte så många andra delar av 

produkten som ska levereras.  

 

Det är viktigt att den agila projektledaren koordinerar och hjälper teamen att bli så effektiva 

och produktiva som möjligt. I agila team är det viktigt att bygga bra relationer mellan 

teammedlemmarna (Yogeshwar et al. 2017). Den agila projektledaren måste uppmuntra intra 

och inter teamsamarbete men också att teamet tar hjälp av specialister. P2 menar att det 

behövs en agil projektledare för att koordinera samarbete mellan teamen, för att hantera 

affärer och för resurssättning. Agarwal (2016) skriver även han att den agila projektledaren 

ansvarar för att se till så att de olika agila teamen i ett agilt projekt har tillgång till de resurser 
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som de behöver och så att resurserna används på ett så optimalt sätt som möjligt. Information 

måste spridas lätt och på bra sätt. Det kan vara genom dagliga möten, snabb 

kundåterkoppling, bra teamsamarbete eller direktkommunikation och interaktion med kunden 

(Sarpiri & Gandomani 2017). P2 och P1 berättar att det är viktigt att den agila projektledaren 

är med på de agila teamens dagliga möten för att se hur läget i teamet är och för att sprida 

information till teammedlemmarna. Helst vill den agila projektledaren undvika att kalla 

medlemmarna till stora möten som hindrar dem från att utföra sitt arbete, så därför är det 

viktigt att ta vara på tillfället att sprida information på de dagliga små scrummötena. P1 menar 

att den agila projektledaren tar på sig rollen som koordinator då det agila teamet har mognat 

och blivit mer självorganiserat.  

4.2.3 Förhandlare 
Yogeshwar et al. (2017) menar att den agila projektledaren är ett ombud för teamet vid 

förhandling med intressenter och för att ansvara för förändringshantering. När det finns en 

kund så behövs en agil projektledare för att hantera affären och ekonomiska beslut 

(Gustavsson 2013). Förhandlingar sker med intressenter och det kan handla om till exempel 

krav, budget och att minimera störningsmoment för det agila utvecklingsteamet.  

 

P1 berättar att det finns befogenhet att ha en agil projektledare i agila projekt om det sker 

leveranser till en kund då det behövs ekonomiska avstämningar som de andra rollerna inte ska 

behöva bry sig om. Det gäller för den agila projektledaren att balansera en budget så att 

projektet inte blir för dyrt. P2 förklarar att den agila projektledaren ansvarar för ekonomin, 

budgetar, uppföljning och att hålla beställaren informerad. P2 skapar en offert till kunden och 

ser till så att ekonomisk uppföljning och rapportering sker till kunden under projektets gång. 

Cobb (2015) förklarar att det måste finnas någon form av detaljerad kravlista för att ta fram 

hur mycket projektet kan tänkas kosta. Karlesky (2008) menar att de mest riskfyllda 

uppgifterna prioriteras att vara klara först. I stora komplexa projekt kan det finnas flera interna 

kunder som ställer krav som den agila projektledaren måste koordinera, prioritera och besluta 

vad som skapar mest värde åt kunden. Agarwal (2015) skriver att den agila projektledaren 

förhandlar med produktägaren om vilka tekniska funktioner som ska utvecklas och hur de är 

prioriterade. P2 menar att den agila projektledaren inte är involverad i teknikkrav på 

produkten, men ansvarar för krav som gäller god kvalitét, krav på kompetens, resurssättning, 

semesterplanering, budgetar och ekonomi. P1 menar att det inte behövs någon agil 

projektledare om det inte finns någon kund och att de redan uttalade agila rollerna då klarar 

sig själva.  

 

Agila projektledare arbetar för att få intressenterna att förstå att de inte kan lägga till mer 

uppgifter under en sprint om inte existerande uppgifter tas bort menar Yogeshwar et al. 

(2017). Teamet har redan uppskattat hur mycket de kan hinna med under en sprint och kan 

därför inte få mer uppgifter att göra. Sarpiri och Gandomani (2017) skriver även de att 

projektledaren ofta får förfrågningar från kunden att lägga till mer uppgifter vilket 

projektledaren måste försöka fixa på ett bra sätt. Det är viktigt att det agila utvecklingsteamet 

bara utvecklar det som är nödvändigt för att minska arbetsbördan.  
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4.2.4 Process adapter 
Tilk (2016) menar att de flesta agila projekt anpassar flera olika agila metoder med varandra 

för att passa till ett agila projektet. Den agila projektledaren måste skapa bra lösningar för det 

aktuella agila projektet. Det är vanligt att justera och integrera element från olika agila 

metoder för att få bäst passform till det agila projektet (Yogeshwar et al. 2017). Agila projekt 

som använder dåligt anpassade verktyg riskerar att misslyckas. Det är viktigt att den agila 

projektledaren hittar bra lösningar för det aktuella agila projektet och speciellt viktigt för att 

hantera kundens krav (Sarpiri & Gandomani 2017).  

 

Agarwal (2015) menar att agila team som adopterar nya agila metoder bör belönas. Risken 

finns att arbetsmetoden inte blir perfekt från början men i tillbakablicken efter varje sprint kan 

teamet gå igenom vad som gick dåligt och vad som kan förbättras till nästa sprint. 

 

Agila projekt kan även kombineras med traditionella vattenfallsmetoder för att skapa 

hybridprojekt. Anledningen till att de olika metoderna blandas är att ofta jobbar 

företagsledningen traditionellt och projektteamet agilt menar Yogeshwar et al. (2017). Den 

agila projektledaren måste arbeta med att kombinera agila och traditionella 

projektledningsprinciper i rätt proportioner för att passa företagets projekt och affärsmiljö 

(Cobb 2015). 
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5 Slutsatser 

 

Syftet med denna studie är att undersöka den agila projektledarens roll i agila projekt. I 

studien undersöktes även varför det finns en agil projektledare, hur den agila 

projekteldarrollen ser ut och vilka egenskaper som är viktiga för en agil projektledare. 

Varför finns en agil projektledare? 

De agila projektmetoderna menar att det inte ska finnas någon agil projektledare men vid 

insamling av data så har det tydligt framgått att det ofta finns agila projektledare i agila 

projekt. Behovet av agila projektledare finns när projekt blir stora och när en kund är 

inblandad. När det blir mycket projektmedlemmar och flera agila team i agila projekt så 

behövs det en agil projektledare som koordinerar samarbetet i teamen och mellan teamen. I 

studien framgår det även att det behövs en agil projektledare som sköter de ekonomiska 

uppgifterna i det agila projektet och som är ansvarig för affären med kunden.  

Hur ser rollen för den agila projektledaren ut i agil projekt? 

Rollen för den agila projektledaren skiljer sig mycket mellan olika projekt. Den agila 

projektledaren måste vara flexibel i sitt arbete och hjälpa till där det behövs. Agila 

projektledare måste släppa på kontrollen över teamet och låta dem vara självorganiserade. 

Den agila projektledaren fokuserar istället på att coacha, koordinera och underlätta arbete för 

utvecklingsteamet. Den agila projektledaren jobbar med konfliktlösning och att undanröja 

hinder så att det agila utvecklingsteamet kan jobba enligt bästa förmåga. Den agila 

projektledaren anpassar agila metoder med varandra för att skapa optimala metoder till 

aktuella projekt. Den agila projektledaren kan även vara ansvarig för att anpassa agila 

metoder med traditionella vattenfallsmetoder, för att skapa hybridmetoder om det är vad som 

passar bäst för det aktuella projektet.  

Vilka egenskaper är viktiga för den agila projektledaren? 

En agil projektledare måste vara bra på att lyssna på alla projektets intressenter för att kunna 

upptäcka problem. Den agila projektledaren måste sedan kunna hantera problem på ett bra sätt 

och helst förebygga att problem uppstår. Den agila projektledaren måste vara bra på att lösa 

konflikter så att projektet inte stannar upp. Den agila projektledaren måste vara respektfull 

mot projektets intressenter och vara bra på att lyssna. En agil projektledare måste vara 

trovärdig för att kunna skapa tillit till projektets intressenter. Mycket av den agila 

projektledarens arbete handlar om att kommunicera med alla projektets intressenter. Det är 

därför viktigt att den agila projektledaren är bra på att kommunicera. En agil projektledare är 

kreativ och nyfiken på att skapa agila metoder som passar det aktuella projektet. 
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5.1  Förslag på vidare forskning 
Förslag till vidare forskning av den agila projektledaren är att fortsätta att intervjua agila 

projektledare från flera olika företag för att skapa en tydligare bild hur olika personer ser på 

den agila projektledarrollen. Studien innehåller bara två personliga intervjuer med agila 

projektledare och de arbetade på samma företag, så mer personliga intervjuer skulle kunna 

göras för att fånga mer relevant information om den agila projektledarrollen. Vidare forskning 

bör undersöka om det finns fler roller som den agila projektledaren kan ha än de som tas upp i 

studien och när de används. Fler egenskaper för att vara en bra agil projektledare bör även 

undersökas.  
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6 Omnämnade 

Jag vill först och främst tacka min handledare Marie-Therese Christiansson men även mina 

gruppmedlemmar för konstruktiv kritik, stort stöd och hjälp med att hitta intervjupersoner. Jag 

vill ge ett extra stor tack till de agila projektledarna som ställde upp på intervjuer och bidrog 

till att denna studie kunnat genomföras.  
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Bilagor: 

Bilaga 1 – Intervjufrågor  

1.Berätta lite kort om din bakgrund som projektledare och din nuvarande roll.  

 

1.1 Har du erfarenhet som projektledare i både projekt projekt utformade efter 

traditionell utvecklingsmodell och projekt med en agil utvecklingsmodell(vilka 

agila sorter Scrum, extrem programmering, lean)?  

 

2. Upplever du att agila projektledare utgör en viktig roll i agila projekt? 

Han tycker att den agila projektledaren utgör en viktig roll i agila projekt.  

 

3. När är det mest troligt att det finns en agil projektledare i ett projekt? (T.ex. när teamet 

är stort eller när teammedlemmarna är utspridda) 

 

4. Kan den agila projektledaren samexistera med de andra rollerna i agila projekt?  

 

5. Kan den agila projektledarrollen kombineras med någon annan agil roll i agila projekt 

och vilken är den mest naturliga rollen att kombinerar med då?  

 

 

6. Vilka är de största skillnaderna mellan att leda traditionella projekt kontra agila projekt 

och vilka nya utmaningar ställs projektledaren inför? 

 

 

7. Vilka egenskaper tycker du är viktigt att en agil projektledare har i agila projekt? 

 

7.1 Är det några egenskaper som skiljer sig från att vara traditionell projektledare? 

 

 

8. Hur fördelades beslutsfattande, som tidigare enbart den traditionella projektledaren 

axlat, mellan ansvarsrollerna i det agila projektet?  

 

8.1 Hur mycket beslutsfattande sker av den agila projektledaren? 

 

 

9.Vad har du upplevt för förändring i projektteamet när ansvaret, som tidigare vilat på den 

traditionella projektledaren, delades upp på andra roller? (har teamets medlemmar 

blivit mer engagerade när de får bestämma mer?)  

 

10.Vilka arbetsuppgifter/ansvarsområden har en agil projektledare för att leda det agila 

projektet på ett bra sätt? (kolliderar dem med de andra agila rollerna?) 
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10.1 Finns det ansvarsområden där det måste finnas en agil projektledare i agila 

projekt (eller täcks allt av de agila rollerna)?  

 

 

11. I rollen som projektledare, nämn något som fungerar bättre i agila projekt än 

traditionella projekt?  

 

 

11.1 Finns det något som fungerar sämre för agila projektledare?  

 

 

12.Hur viktig är projektledarkompetens eller kompetens viktigast för en agil 

projektledare?  

 

13.Hur ser arbetet mellan den agila projektledarens och kunden ut? 

  

 

14.Hur ser arbetet mellan den agila projektledaren och det agila teamet ut? 

 

14.1 Ge exempel på hur den agila projektledaren jobbar för att underlätta arbetet 

för teamet? 

 

15. Hur ser arbetet mellan den agila projektledaren och övriga företaget ut? 

 

16. Hur ser planeringsprocessen ut för den agila projektledare i projekt? (Hur mycket 

hjälper projektledaren det agila teamet att planera sina processer?) 

 

17. Hur hanterar den agila projektledare krav/kravförändring? 

 

18. Hur mycket dokumentation gör en agil projektledare? 

 

19. Vissa kallar rollen som projektledare för en coach, koordinator eller facilitator. Skulle 

du säga att det är någon skillnad på dem eller är den agila projektledaren alla de rollerna?  

 

 


