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SITUATION:
        (När vi har ...)

BEHOV:
        (... och behöver ...)

FÖRMÅGA:
        (... måste vi ...)

Känslan av att vi behöver bli bättre på att utforska 
nya vägar och planera om snabbt och smidigt.

Börja experimentera med olika
agila och flexibla arbetssätt.

Ha en översiktlig förståelse för agila metoder: 
vad de är, var de kommer ifrån och vad de gör.

1. Människor med behov av 
snabb och smidig omplanering

2. Förstår agila metoder

3. Kan experimentera med dem

Det finns mycket att 

lära sig om agila 

metoder.

Men det viktigaste är 

att man börjar testa i 

verkligheten.

Göra, lära, prova 

något nytt, lära ...
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Innehåll

Agilitet betyder lättrörlighet 
och flexibilitet. En förmåga vi 
odlar tillsammans, i våra 
samarbeten.

Hur snabbt ser vi ett nytt behov 
och kan planera om?

Agilitet

Har vi bra och konkreta 
överenskommelser om hur vi 
arbetar tillsammans?

Har vi rätt värderingar och 
kultur? Mår folk bra och känner 
sig trygga och uppskattade?

Behov och 
samspel

Värdeskapande handlar om 
att möta behov, både 
kundernas och våra egna.

Arbetar vi bra ihop om detta? 
Inom teamet? Mellan teamen? 
Inom organisationen?

Kan vi utforska behoven hos 
dem vi betjänar? Kan vi utforska 
behoven hos oss själva?

Är vi tillräckligt trygga med 
varandra för att påtala behov av 
ändring? Och KAN vi ändra oss?

Agila 
metoder

Om ens arbetssätt verkligen 
är agila kommer vissa saker 
att hamna i fokus.

Vet vi vilket värde vi skapar? 
Kan vi prioritera mellan målen 
och uppgifterna?

Arbetar vi i breda arbetslag 
med olika kompetenser? 
Synkar vi med varandra inom 
laget? Synkar vi med andra?

Förbättrar vi ständigt både vår 
leverans och våra arbetssätt?
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Agilitet Behov och samspel Agila metoder

Nu börjar vi!
Detta är det första av tre träningspass.

För varje pass läser du lite texter, reflekterar en stund, och gör sedan övningsuppgifterna.

På nästa sida börjar det första passet.

Du börjar när du själv känner att det är dags.
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Agilitet



S tittade på siffrorna på den stora bildskärmen.

– Det verkar inte som om folk använder de senaste 

förmågorna i vår tjänst.

De andra nickade.

– Tråkigt när vi lagt ner så mycket arbete på dem, sade 

A. 

– Och att vi inte kommer att få pengar till nya 

förändringar förrän nästa år! sade G.

– Nytt år, nya projekt! sade A.

S suckade.

– Det är ju så hopplöst! Vi lägger ner en massa tid 

på att gissa vad folk vill ha. Och en massa tid på 

att utveckla det.

– Och ännu mer tid, eftersom vi alltid blir 

försenade, sade G. Planerna spricker!

– Tänk om det fanns ett annat sätt, sade A 

dröjande. Tänk om vi kunde utforska vad folk 

behövde hela tiden!

– Och planera om löpande! sade S.
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Hur länge ska vi vänta?
Hur länge ska vi gå omkring och inse att vi är på fel väg?

Det kan vara insikten om att tidplanen inte håller. Eller att vi 

behöver lösa saker på ett annat sätt. Eller att omgivningen 

tvingar oss att rikta in sig på andra mål än dem vi redan har.

Vi skulle verkligen behöva förmågan att tillsammans snabbt 

räkna ut en ny tidplan. Eller att förstå vad en annan lösning 

skulle få för konsekvenser. Och bedriva målarbetet löpande, 

med ständiga justeringar.

Det blir dyrt och farligt annars. Kan vi inte ställa om kan vi inte 

hänga med. Vi blir omsprungna.

Agila arbetssätt handlar om att försöka ge oss den här förmågan. 

Som grupp och som organisation.

Det är arbetssätt som bygger på att vi försöker synliggöra så 

mycket som möjligt, så att människorna som arbetar nära 

värdeskapandet kan fatta snabba och kloka beslut ihop.

Arbetssätt som respekterar människan, både dem vi hjälper och 

oss själva. Som tar bort den onödiga väntan på att någon annan 

ska göra något. 

Här får ni en första överblick av agila arbetssätt.

Arbeta agilt

Jag heter Ola Berg och utvecklar 
Smidigt!-programmet.

I de här träningspassen får du 
del av mina erfarenheter från 
över tolv års arbete med agila 
metoder och organisations-
utveckling.



Fundera!

Vad säger du att 

“agilt” betyder?

Vad säger andra att 

“agilt” betyder?

Vilken kultur krävs för 

att “agilt” ska lyckas?
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Agilitet
Agilitet betyder lättrörlighet och flexibilitet. Det är 
en förmåga vi odlar tillsammans, i våra 
samarbeten.

Samarbetstekniker: Hur skapar vi förmågan att vara 
flexibla ihop? Hur kommer vi överens om konkreta 
roller, möten och andra samarbetstekniker?

Agila värderingar: Vad krävs för att vi ska våga? 
Kräver agilitet innerlig kommunikation? Vad krävs för 
att jag ska våga vara innerlig? Våga experimentera 
med arbetssätten?

INNEHÅLL

Arbeta agilt



Att vara lättrörlig
Agilitet betyder lättrörlighet. 

Närsomhelst kan vi få en ny insikt om att våra mål behöver 

ändras. Eller att våra planer om hur och när målet skulle nås 

inte stämde med verkligheten.

Då behöver vi kunna ändra både mål och planer på ett 

smidigt sätt.

Bli lättrörliga tillsammans

Det är en sak att vara rörlig och smidig själv. Men i en 

organisation skapar vi värde ihop och behöver också vara 

rörliga ihop. Även om det är svårt.

Det gäller även mellan organisationens olika delar. Värde 

skapas i samspel kors och tvärs i organisationen. 

Om vi inte bygger insiktsskapandet och omställnings-

förmågan i samspelen blir vi dåliga på att skapa värde 

tillsammans.

Att tillämpa agila metoder i en liten del av värdeflödet 

hjälper inte långt.

Agilitet är förmågan att hantera nya 
insikter och planera om snabbt.

Vi planerar om för att målet flyttat på 
sig och vi ska skapa ett annat värde.

Vi planerar om för att vägen till målet 
var annorlunda än vi trodde.

Vi behöver bygga förmågan att hantera 
insikter och planera om tillsammans.
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Arbeta agiltAtt vara lättrörlig

Exempel:

Vi tänkte göra det här nu, men de i 

det andra teamet tänker inte hjälpa 

oss, utan vill fokusera på annat!

Vi behöver planera 

tillsammans med dem!

Vi hade visst fel om hur det här 

påverkar. Vi kommer att behöva 

göra på ett annat sätt!
Vi tror inte längre på målet för 

projektet! Kan vi ändra det?

Responding to change over 
following a plan:

Welcome changing requirements, 
even late in development. Agile 
processes harness change for the 
customer's competitive advantage.

The Agile Manifesto 2001

Självklart!
Inga problem!



Samarbetstekniker
Vissa tänker att det inte krävs metoder och andra överens-

kommelser för att arbeta agilt. Att det räcker med agila 

värderingar. Men det stämmer inte. Vi behöver 

överenskommelser för att få struktur i samarbetet.

Anpassa målen

Arbetssätten synliggör våra mål och syften så att vi kan fatta 

beslut om en ny inriktning på ett strukturerat sätt. Vi vet 

vilka människor vi gör glada och hur vi gör det.

Anpassa planen

Vi försöker leverera något värdefullt snabbt och ofta för att få 

feedback. Det kräver att vi har enats om en omplanerings- 

och uppföljningsrytm.

Vi synliggör hinder och problem för varandra regelbundet 

och hjälps åt att hantera dem på olika sätt.

Anpassa arbetssätten

Vi utmanar och utvecklar dessutom ständigt våra arbetssätt. 

Det vi har idag är ju inte perfekt.

Gemensam förmåga kräver 
överenskomna arbetssätt.

De agila arbetssätten synliggör 
syftet med vårt arbete.

De agila arbetssätten levererar i 
små delar för att få insikter snabbt.

De agila arbetssätten synliggör 
problem och hinder.

De agila arbetssätten möjliggör 
snabb omplanering.

De agila arbetssätten ifrågasätter 
och utvecklar de agila arbetssätten.
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Arbeta agiltSamarbetstekniker

Exempel I: Anpassa målen

Detta är våra nya effektmål vi 

prioriterar under nästa halvår.

När vi testade prototypen på 

riktiga användare gjorde de 

inte alls som vi hade tänkt!

Deliver working software frequently, 
from a couple of weeks to a couple 
of months, with a preference to the 
shorter timescale.

The Agile Manifesto 2001

Design sprint: A time-constrained, five-
phase process that uses design thinking 
with the aim of reducing the risk when 
bringing a new product, service or a 
feature to the market. 

Wikipedia

Om vi levererar en enklare 

version av förändringen redan 

nu så kanske det räcker?

Nu förstår vi bättre 

vad de behöver!



Arbeta agiltSamarbetstekniker

Exempel II: Anpassa planen

På morgonens pulsmöte sade Team 

A att de inte kommer att kunna 

leverera nästa vecka som de trodde.

Vi bjuder in alla i hela 

verksamheten var tionde vecka 

för att skapa en gemensam plan!

Vi ses snabbt i morgon 

igen och stämmer av!

If the work turns out to be different than the 
Development Team expected, they collaborate 
with the Product Owner to negotiate the 
scope of the Sprint Backlog within the Sprint. 

The Scrum Guide, 2017

Kan vi minska omfånget på 

leveransen för att komma i 

mål tidigare?

Då behöver vi i Team B 

ändra våra planer!



Förut hade vi retrospektiv för att ta 

reda på vad som gått bra och vad 

som gått mindre bra.

Arbeta agiltSamarbetstekniker

Exempel III: Anpassa arbetssätten

Nu har vi retrospektiv för att se 

möjligheter och hitta på förbätt-

ringar i våra samarbetssätt!

De arbetssätt vi försöker införa 

var en gång nya lösningar på 

problem de hade där och då.

Vi äger vår egen 

arbetsmetod!

 At regular intervals, the team reflects on how
to become more effective, then tunes and adjusts
its behavior accordingly. 

The Scrum Guide, 2017

The Toyota style is not to create results by 
working hard. It is a system that says there is 
no limit to people's creativity. People don't go 
to Toyota to 'work' they go there to 'think'.

Taiichi Ohno

Låt oss vidareutveckla 

dem till vad vi behöver 

använda här och nu!



Agila värderingar
Vissa tänker att det räcker med agila metoder för att ett 

samarbete ska bli agilt. Men det stämmer inte. 

Ska vi våga säga att vi är på fel väg, våga föreslå nya vägar, och 

våga utforska dem, så behöver vi känna oss trygga i gruppen.

Att synliggöra arbetet, även när det går mindre bra, kräver mod. 

Mod att våga synliggöra men också modet att ta till sig den 

synliggjorda verkligheten och inte försöka bestraffa de som är 

ärliga med hur det är.

Det kräver en gemensam insikt om att vi alla samarbetar för att 

möta behoven hos människor ute i verkligheten. Att vi söker 

stöd hos varandra och ger varandra stöd.

Agila värderingar handlar om att bejaka behovet av trygghet, 

öppenhet, mod och tillitsfullt samarbete mot gemensamma mål.

Ett öppet och ärligt klimat gör oss 
trygga.

Trygga människor är nyfikna 
människor.

Nyfikna människor experimenterar.

När vi experimenterar med olika 
möjligheter möter vi människors 
behov bättre.

Människor som möter människors 
behov är fantastiska.

Arbeta agilt



Arbeta agiltAgila värderingar

Exempel:

Vi ser att alla gjorde sitt bästa! 

Kom så tar vi redan på varför det 

ändå inte blev så bra!

Vilket är deras verkliga 

behov? Vi kanske kan komma 

på ett enklare sätt att hjälpa?

Låt oss prova!

Nu förstår du varför 

jag sa som jag sa!

Jag känner mig trygg med att ni 

tar hand om det här. Jag behöver 

inte vara här och övervaka er. 

Säg till mig om ni behöver hjälp!

Vad som har förändrats? Jo, 

ingen tror längre att de vet vad 

som är bäst. Alla förstår att de 

måste undersöka och prova och 

se vad utfallet blev.

 - Courage
 - Focus
 - Commitment
 - Respect
 - Openness

The Scrum Guide, 2014

 - Collaborate
 - Deliver
 - Reflect
 - Improve

Heart of Agile

Respect people!

Toyota



Agilitet

... är förmågan att tillsammans 
snabbt byta riktning, i den lilla 
gruppen och i den stora 
organisationen.

... krävs för att kunna möta folks 
behov när insikten om behoven 
förändras.

... är samarbetstekniker som kan 
ge oss den förmågan, om vi 
använder dem med vissa värder-
ingar och tankesätt.

... är värderingar om öppenhet, om 
människans värde och kompetens, 
och vinsten av att utforska nya 
saker.

Smidigt!  © Ola Berg 2016–2019  
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Vi har tydliga 
arbetssätt här!

Den här leveransen 
flyttar vi!

Och vi förändrar dem 
ständigt i experiment!

Tidplan

JUL AUG SEP Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Senare

En tidplan som 
syns!

Då måste vi 
tänka om!

Idéer Prio Prep Plan Göra Verifiera Leverera Klart

Akuta ärenden:

Våra arbetssätt:

Experiment:

Intressenter:

Klar prioritering 
som alla kan se!

Utfall:
Nu syns våra 
hinder för alla!

Nu vet jag mer 
om den här 
personens 
behov!

Bra att ni också 
är med här!

Nu känns det tryggt 
att samarbeta!



Övningsdags!
Nu är det dags att genomföra övningarna som hör till den här delen av passet.

Är du anmäld ska du ha fått dem via e-post.

Har du inte fått dem kan du kontakta mig på

smidigt@fundament.se 



Agilitet Behov och samspel Agila metoder

Gratulerar!
När du klarat av övningarna har du genomfört den första delen av tre i träningspasset.

Den andra delen kommer med e-post om du är anmäld.

Då tittar vi på det här med hur vi möter mänskliga behov och förbättrar samspelen.
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Smidigt!-programmet är en serie träningspass, kurser, övningar och coachningar som hjälper ert samarbete 

att bli mer lättrörligt och smidigt, eller agilt som det också kallas. De här träningspassen stöttar er på vägen.

För endast 295 kronor inklusive moms får du detta pass samt de två andra, inklusive övningsuppgifter. 

Varje pass tar cirka 1–2 timmar att genomföra. Priset gäller till 31 december 2020.

Kom och var med!

Inte anmäld?

Skicka e-post till arbeta.agilt@fundament.se 

Jag kontaktar dig.
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http://jobbasmidigt.se/

SMIDIGT!

Det finns mer att utforska
Smidigt!-programmet innehåller många lärmoduler, coachningar och 

träningspass.


