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Från vattenfall projektutv. Till agil produktutv.

TILL
Transparens genom hela utv. Fasen

Värde, kvalitet och flexibiltet

Samarbete och kommunikation

Värdeorienterade  produktägare och scrummaster

Värdeorienterad dokumentation

Engagemang och gemenskap, ramverken skapar trygghet

FRÅN
Kravställning i början, resultat i slutet av projektet

Avtal, statisk plan, Tid och pengar och ’Deadlines’

Styrning, hierarkist godkännande

Projektstyrd projektledare 

Projektstyrd dokumentation

Stuprör, press och stress



Viktiga agila principer från agila manifestet 

Samarbete

* Verksamhet och utvecklare måste arbeta tillsammans
* Få motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på dem
*  Kommunikation ansikte mot ansikte

* Fungerande mjukvara är det primära måttet på framsteg
* Anpassning till förändrade krav
* Hållbar utveckling.
* Kontinuerlig uppmärksamhet på arkitektur 

* Enkelhet – konsten att göra rätt saker
* Självorganiserade team
* Gruppen reflekterar och anpassar sitt arbetssätt regelbundet

Kvalitativ produktutv.



Viktigast tycker jag: få ett flöde i arbetet

Överbelastning gynnar ingen



Strikt Mötesstruktur skapar ett lugn



Samarbete och engagemang 

DemoMöten i slutet av Sprint

Retrospective

Review

PlaneringsMöten i början och 
under Sprint

Daily standup

Sprintplanning



Produktägarens och scrummasters ansvar



Arbeta agilt i SAP? Använd ramverk eller best practices

SAFe, SAP Activate eller iCaptivate
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iCaptivate Förfiningscykler
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Workstream (L1) Epic (L2) Feature (L3) User Story (L4)

Finance to 
Manage

1.1 Define 
Financial 

Structure and 
Plans

1.1.1 Profitability Analysis Planning

When we plan profitability analysis…. (Based on 
process inputs, outputs, roles, sox/compliance, etc.)
The Profitability Analysis plan needs to produce…
Only the Controller role can change the PA Plan…

1.1.2 Cost Center Accounting Planning
xx
xx
xx

1.2 Record and 
Settle 

Transactions

1.2.1 GL Postings and Processing
xx
xx
xx

1.2.2 GL Intercompany Processing
xx
xx
xx

1.2.3 Fixed Asset Processing
xx
xx
xx

1.3 Close and 
Consolidate

1.3.1 GL Periodic Processing
xx
xx
xx

1.3.2 GL Periodic Closing
xx
xx
xx

1.3.3 GL Valuation
xx
xx
xx

Workstream (L1) Feature (L3) User Story (L4)

Requirement
Backlog user

story

Ex. – Product Backlog nedbrytning
Workstream -> Userstory



Lager av utmaningar 

I fokus

Mindset (Nytt Mindset  i hela org.  Släpp hierarkier och prestige)

Värden (Förstå kundvärdet av lösningen och vikten av samarbete) 

flexibilitet)Ramverk (Lära sig valt ramverk för hjälp till stabilitet,ex SAFe)

Verktyg (Lära sig valt verktyg, ex. Devops, Jira) 



Vad fokuserar det agila 
arbetssättet på 

• Människor, samarbete och kommunikation

• Värdet i produktutvecklingen



Och om detta inte fungerar 

• Så beror det ofta på oss människor
• (Skyll inte på SAP)

• Kontakta gärna mig: Catarina.malmstrom@capgemini.com


