
Habilt agil
eller farligt 
fragil? 



Det här ska vi prata om
1. Korta fakta Botkyrka kommun
2. Agilt på en minut 
3. Förstudie
4. Såhär jobbade vi agilt i praktiken
5. Botwebb transformeras
6. Demo nya intranätet
7. Erfarenheter
8. Om vi fick möjlighet att göra om…
9. Frågestund



Botkyrka – en del av Stockholmsregionen

• Ligger mellan 
Stockholm 
och Södertälje

• 30 minuter till 
Stockholms 
city med t-bana 
eller pendeltåg

• 25 minuter till 
Södertälje 
med pendeltåg

• Består av 
stadsdelarna 
Alby, Fittja, 
Hallunda-Norsborg, 
Tullinge och 
Tumba-Grödinge



Om Botkyrka
• 90 000 invånare 
• En av Sveriges yngsta 

befolkningar – medelålder 
37 år

• Sveriges mest internationella 
kommun – det talas ca 100 språk 
och finns ca 150 nationaliteter 

• Hälften av Botkyrkaborna 
har utländsk bakgrund

• Majoriteten med 
utländsk bakgrund är 
födda i Sverige

• Botkyrka kommun den 
största arbetsgivaren, 
cirka 6 000 anställda, 
organiserade i sju olika 
förvaltningar



Agilt på en minut

• Hur många jobbar agilt?
• Hur många känner att det till 

stor del fungerar bra?



Agilt för mig

• Decentraliserat beslutsfattande
• Större fokus på samarbete
• Förtroende
• Transparens
• Roligare att jobba!

Förmåga till förändring

Risk

Synlighet



Agilt på en minut

• Prioriterad backlog
• Arbetar i korta iterationer med 

planering och demos
• Ständig förbättring är en del av 

processen

Sprint-
planering

Arbeta i 
sprinten

DemoRetro

Backlog
prioritering

Prio 3

Prio 2

Prio 1



Varför nytt intranät?

• Få användare 
• Ej huvudkanal för intern kommunikation
• Svårt att hitta det man söker
• Långsam laddning av sidor och övrigt teknikstrul
• Stort missnöje med publiceringsverktyg



Start – förstudie våren 2015 

• Webbstatistik
• Webbenkät på intranätet
• Intervjuer med publicister 
• Fokusgrupper icke-användare
• Utredning publiceringsverktyg
• Utredning tillgång till digitala kommunikationskanaler
• Summering och nystart samarbetsmöjligheter
• Workshops med chefer om behov av intern 

kommunikation
• Del i ett större utvecklingsprogram som handlar om att 

långsiktigt förbättra kommunens interna kommunikation



Resultat förstudie
1. Säkra att alla medarbetare har den utrustning som krävs för 

att nå intranätet
2. Ta fram ett syfte
3. Upphandla och införa ett nytt publiceringsverktyg
4. Verksamhetsnära innehåll och verktyg
5. Samarbets- och kommunikationsmöjligheter
6. Hjälpa användaren att hitta rätt: Bättre sök och enklare

struktur
7. Målgruppsanpassat innehåll – principen all information till 

alla funkar inte ”mitt intranät” 
8. Chefsforum och –sidor

Håll det enkelt, använd standard, ta bort trösklar för deltagande
och se till att cheferna går i bräschen. Stegvist införande.



Syfte Botwebb
Nya Botwebb syftar till att bli 
vår självklara mötesplats för 
samarbete och kommunikation 
med kollegor samt huvudkanal 
för intern information. 

Botwebb ska:
• stödja dig i ditt dagliga arbete
• förenkla samarbete och 

kunskapsdelning
• bidra till att du som 

medarbetare är välinformerad 
och engagerad  



Agilt i praktiken

1. Användarnära förstudiearbete
2. Workshops med användare 

under projekttid
3. Löpande användartester
4. Skapa engagemang och 

delaktighet i organisationen  
under projekttiden

5. Utveckling i sprintar
6. Planering och demos
7. Distansmöten
8. Stegvist införande, ej ”big bang”
9. Långsiktigt förändringsarbete



Planering och demos

1. Produktägare ansvarade för 
prioritering av backlog

2. Detaljering av kraven vid 
planering

3. Täta avstämningar under 
sprinten

4. Demos med projektgruppen samt 
deltagare från användargruppen

Krav 1
• Dela dokument
• Versionshantering, doc, pdf, xls

Krav 1
• Dela dokument
• Versionshantering, doc, pdf, xls

Krav 2
• Statusdelning
• Gilla, kommentera, bilder

Krav 2
• Statusdelning
• Gilla, kommentera, bilder

Krav 3
• Grupper
• Skapa egen grupp, förvaltningar

Krav 3
• Grupper
• Skapa egen grupp, förvaltningar

DailyDaily

DailyDaily

DailyDailyDailyDaily

DailyDaily



Distansmöten

1. GoToMeeting

2. appear.in





























1. Mitt intranät
2. Målgruppsanp., 

verksamhetsnära
3. Samarbete, 

kommunikation
4. För chefer
5. Bättre sök
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Organisation, 
styrning, riktlinjer, 
värderingar, om 
Botkyrka, m.m. 

gemensam 
information.

Allt innehåll 
som rör min 
anställning, 
kompetens-

utveckling etc.

Stöd, innehåll till 
organisationens 

chefer, 
meddelandeflöde, 

nyheter.

Förvaltningens 
meddelandeflöde, 

nyheter, bloggar, på 
gång(kalendarium), 

dokument, 
navigeringslänkar.

Så gör du. Praktiskt 
stöd och 

instruktioner, 
metoder/modeller, 

etc. 

Ingång till alla 
samarbetsrum, 

filtrering. Här skapar 
man också nytt rum.



Erfarenheter
Funkat bra
• Förstudien – en väl värd investering!
• Användardrivet, särskilt viktigt vid beslut och vägval
• Positiv respons hos fokusgrupper, testare och 

medarbetare
• Stegvist införande – löpande respons och engagemang 

redan under projektet
• Duktiga och entusiasmerade konsulter
• Enkelt och självsäljande verktyg
• Distansmöten!



Erfarenheter
Funkat mindre bra
• Resurser att arbeta med chefernas engagemang kom in 

sent i projektet
• Resurser saknas för det långsiktiga förändringsarbetet 

mot nya arbetssätt
• Gap mellan agil projektgrupp och mer 

vattenfallsorienterad styrgrupp



Om vi fick möjlighet att göra om….
• Utbilda styrgrupp i agilt arbetssätt. Vad innebär 

projektets arbetssätt för beställare och styrgrupp?
• Tydligare introducera projektgrupp i de digitala agila

verktygen.
• Säkra resurser för nya arbetssätt och chefers 

engagemang, både i projektet och på längre sikt.



Habilt agil eller farligt fragil?
• Enklare och roligare att arbeta agilt
• Kostnadseffektivt med ständig kontroll vid täta 

leveranser
• Vi har skapat det som användarna vill ha!



Frågor?



St

Kristina Bjureklev Netzell
Botkyrka kommun
kristina.bjureklev@botkyrka.se
072-236 91 70
Twitter: @Bjureklev
Skype: Kristina Bjureklev

Fredrik Stodne
Soleil
fredrik.stodne@soleilit.se
070-275 70 84
Twitter: @fstodne
Skype: fredrik.stodne


