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AGILA
KONTRAKT

HAR KONTRAKTEN BLIVIT ETT 
HINDER I ARBETET?

Om du jobbar i mjukvarubranschen har du förmodligen stött på 
följande situationer:

1. Samarbetet mellan beställare och leverantör blir tätare och ni börjar till-
sammans upptäcka genvägar och smartare lösningar. Problemet är bara 
att kontraktet innehåller krångliga och kostsamma rutiner för att hantera 
förändringar.

2. Projektets backlog innehåller arbetsuppgifter som inte längre behövs. 
Måste de verkligen utföras bara för att det står så i kontraktet?

3. Du och dina medarbetare är färdiga att sätta igång med ett projekt men 
får höra att ni måste vänta – alla krav är nämligen inte specificerade och 
”handskakade”. 

Känns det bekant? Läs vidare om du – liksom vi – tror att 2000-talets affärs-
tänkande kräver nya avtalsformer.

AGILA
KONTRAKT
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AGILA
KONTRAKT

AVTAL FÖR EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Lean & Agile är kraftfulla verktyg som har infört mycket nytänkande 
inom mjukvarubranschen. Dock präglas avtalsformerna mellan 
beställare och leverantör fortfarande ofta av konservatism. De 
bygger på ett tänkande som snarare hör ihop med industrisamhäl
let än med kunskapssamhället. 

Konventionella kontrakt speglar därför inte förmågan hos Lean & Agile att 
kontinuerligt anpassa sig till en osäker och föränderlig omvärld samt det 
faktum att vi faktiskt förstår mer och mer under projektets gång.

Många inom branschen har redan insett att tiden är mogen för avtal som 
skapar ett mer flexibelt samarbete mellan beställare och leverantör. Avtal 
som baseras på ömsesidig tillit och möjligheten att förändra vägen till 
målet under resans gång. 

Går det då att skapa någon form av Lean & Agile-anpassade avtal som inte 
kräver att man i förväg har beslutat allt som ska göras i detalj? Svaret är ja, 
och här har vi valt att kalla dem Agila Kontrakt. 

Tillsammans slimmar leverantör 
och beställare processen.

Tillsammans tar de del av den 
förbättrade lönsamheten.
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AGILE MANIFESTO VISAR VÄGEN

Ett välskrivet Agilt Kontrakt ger optimala förutsättningar för 
lönsamhetsutveckling hos både beställare och leverantör. Detta 
stämmer väl överens med tänkandet bakom The Agile Manifesto:

Individer och interaktioner   framför  processer och verktyg.
Fungerande programvara   framför  omfattande dokumentation.
Kundsamarbete   framför  kontraktsförhandling.
Anpassning till förändring   framför  att följa en plan.

Manifestet utmanar etablerade synsätt som traditionellt råder hos olika 
yrkesgrupper inom industrin, där

• beställare fokuserar på ”nedlagda timmar” och ”kostnader”  
eftersom detta är de enda parametrar som normalt går att mäta 

• avtalsjurister har som huvuduppgift att skydda sin klient från 
risk och skada, snarare än att utveckla nya förutsättningar för 
ökad lönsamhet 

• alla yrkesroller betraktar förändringar gentemot den ursprung-
liga planen som problem vilka bör undvikas, inte minst efter-
som det är så dyrt att hantera dem.

På liknande sätt gör Agila Kontrakt att organisationen måste ändra på 
många av sina uppfattningar och tänkesätt. För Lean & Agile-entusiasterna 
finns här en stor pedagogisk uppgift!

http://agilemanifesto.org
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FULL TRANSPARENS MINSKAR  
RISKEN

Basen för ett Agilt Kontrakt är naturligtvis sådant man finner i alla 
kontrakt, det vill säga överenskommelser om riskdelning, leveran
ser och godkännande. Den stora skillnaden är att många risker 
och problem elimineras ”av sig själv” när man använder sig av en 
metodik som baseras på Lean & Agile. 

Orsaken är att arbetet bygger på snabba och regelbundna leveranser vilket 
ger beställare och leverantör full insyn samt bättre kontroll över både pro-
cess och resultat. Återkoppling görs tidigt och ofta, målen justeras löpande 
och i många fall får beställaren en fungerande produkt – förenklad men 
användbar – i ett långt tidigare skede av processen. 

Kort sagt: eftersom Lean & Agile gör utvecklingsprocessen transparent 
för både beställare och leverantör blir risktagningen mindre. Det är precis 
detta som man drar nytta av i det Agila Kontraktet.

Onödiga funktioner skapar merkostnader

Ett stort, dolt problem inom mjukvarubranschen är levererad funktio-
nalitet som aldrig används av den tilltänkta slutanvändaren (upp till 
40–50 % enligt studier!). Denna ”döda kod” skapar problem i form av 
ökad komplexitet, buggar och framtida underhållskostnader.

Problemet har en tydlig koppling till fast pris/fast innehåll-kontrakt. 
Ambitionen är förmodligen att minska risken genom att beställa 
funktioner ”för säkerhets skull” även om man inte är riktigt säker på 
om de behövs. Tidigt i projektet saknas överblicken, och man vill inte 
drabbas av sena och dyra tilläggsbeställningar. 

Scrum-gurun Jeff Sutherland brukar säga “Om inte min beställare 
är helt säker på att detta krav tillför värde, är det bättre att mina 
programmerare sitter och spelar poker. Då bidrar de i alla fall inte 
till ökade kostnader i framtiden.”
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DELARNA I ETT AGILT KONTRAKT 

Syftet med ett kontrakt är att underlätta och förstärka samarbetet 
mellan beställare och leverantör. Det ska också avspegla de inblan
dade parternas förhoppningar och farhågor. Oavsett om det är ett 
Agilt Kontrakt eller inte byggs det upp kring fyra huvudområden: 

1. Stommen som definierar omfattning, leveranser, godkännande 
och avslut.

2. Hantering av förändringar.
3. Betalningsplan och prismodeller.
4. Risk, ansvar och skyldigheter.

Det är framför allt områdena 1–3 som skiljer sig mellan ett agilt och ett 
konventionellt kontrakt – vi återkommer till detta. Område 4 skiljer sig inte 
lika mycket men påverkas naturligtvis av att risktagningen är mindre i ett 
Lean & Agile-projekt.
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  Omfattning och innehåll
Kontrakt ska innehålla projektvision eller målbild samt det affärsmässiga 
syftet med projektet – dock inte detaljerade kravspecar. Det finns olika 
enkla mallar för att beskriva detta.

  Genomförande och Leveranscykel
Arbetet genomförs i fasta tidsboxar, typiskt om 2, 3 eller 4 veckor. Varje 
tidsbox avslutas med en leverans av testat och användbart resultat.

  Godkännande och acceptans
Varje leverans ska uppfylla överenskomma kriterier, ”definition of done”. 
Dessa föreskriver vanligtvis att såväl aktuella som tidigare gjorda accep-
tanstester för tidigare leveranser ska gås igenom. Beställaren får en 
tidsfrist, oftast en halv tidsbox, på sig att återkomma med kommentarer. 
Därefter betraktas leveransen som godkänd.

  Ändringshantering
Är inbyggt i ett arbetssätt enligt Lean & Agile för att detta inte ska leda till 
extra kostnader. Att prioritera om och att under projektet förändra resan 
mot projektmålet måste kunna göras utan hinder och komplikationer av ett 
kontrakt.

  Avslut
Beställaren ska kunna avsluta ett uppdrag efter en genomförd leverans 
och gärna före den ursprungliga grova planen. Ett ”förtida” avslut ska 
ses som något att eftersträva för både beställare och leverantör! Även ett 
förtida avslut på grund av ett havererat samarbete måste beskrivas – dessa 
formuleringar blir ganska lika dem i ett konventionellt kontrakt. Dock finns 
en skillnad som vi påpekat innan: det finns troligtvis ett mer användbart 
delresultat i ett projekt baserat på Lean & Agile för någon att arbeta vidare 
med. 

  Leverabler
Undvik att i kontrakt upprätta listor med leverabler som ska ingå – fokuse-
ra istället på att leverera testade och användbara delresultat ofta. 

  Ansvar och Garantier
Ska finnas med, men är av en annan karaktär än i konventionella kontrakt. 
Täta delleveranser minskar drastiskt risker och konsekvenser eftersom 
problem upptäcks tidigt.

  Betalningsplan och prismodeller
Koppla betalningar till leveranser. Det finns olika varianter med delad 
risktagning och med en sparad delbetalning kopplad till den avslutande 
leveransen. Se nästa sida.
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BETALNING FÖR NEDLAGD TID

Denna betalningsmodell fungerar bra för projekt som bygger på  
Lean & Agile. Den är enkel och rättfram men kräver tillit och transpa-
rens och är lämplig för beställare och leverantörer som har jobbat ett 
tag tillsammans. Risken som beställaren kan uppleva är att projektet 
kan få “evigt liv” när nya krav och ändringar hela tiden förs in i projek-
tet. Det finns möjlighet att minska denna risk genom att sätta takpris, 
antingen på delleveranserna, slutleveransen eller hela projektet.

Så blir du en bra beställare

• Bryt ner krav till mindre delar, sortera dessa delar i en prioriterad 
ordningsföljd och planera för tidiga delleveranser. Detta ökar chan-
sen att funktioner, förbättringar och felrättningar levereras i bästa 
möjliga ordning.

• Var närvarande för leverantören, ge snabb återkoppling på leveran-
ser samt förklara och förtydliga krav. Detta skapar förutsättningar 
för ”tillräckligt bra”-lösningar som kan leda till förtida avslut.
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CLOSED

BETALNING BASERAD PÅ    
LEVERANSKAPACITET

Ofta vill beställaren säkra en viss leveranskapacitet under en tid framåt, 
trots att man ännu inte vet vilket arbete man vill ha utfört. Detta är vanligt 
inom bland annat förvaltning och underhåll av vissa system. Beställaren 
utgår då från tidigare år och uppskattar att mängden arbete till exempel 
är vad ett Scrum-team på 5–6 personer typiskt utför. Följaktligen försöker 
man då se till att denna kapacitet finns tillgänglig för kanske ett år framåt. 
Det är också vanligt att man kommer överens om ett fast pris per sprint 
kopplat till en ”definition of done”. Beställare och leverantör kommer i 
dessa fall överens om när innehållet i nästkommande sprint måste låsas 
och beskrivas; vanligtvis brukar detta ske cirka en halv sprint innan det är 
dags att starta.

Andra typer av överenskommelser är huruvida leverantören ska kunna öka 
eller minska sin kapacitet med en viss framförhållning, riktlinjer om hur 
man hanterar en hastigt påkommen ökad belastning (kanske kopplat till 
en release) eller hur man går tillväga om det inte finns arbete nog för den 
allokerade kapaciteten. I en fungerande relation är det lätt komma överens 
om hur dessa saker ska hanteras – på ett sätt som är lönsamt för båda.
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BETALNING PER LEVERABEL

För att skapa förutsättningar för en winwinsituation för beställa
re och leverantör måste prislappen frikopplas från hur mycket tid 
som har lagts ned. Istället måste man definiera något som skulle 
kunna kallas ”värde”, ”funktionalitet” eller ”resultat”. Här kallar vi 
det leverabel. 

Leverabeln som sådan brukar utgöras av en ny funktion, en förbättring 
eller en felrättning. Viktigt är att det finns ett tydligt ”definition of done” 
kopplat till leverabeln som ofta innehåller att den är testad, demonstrerad 
och redo för användning.

LEVERABEL Baserad på värdeBaserad på kostnad

Alla lika stora

Uppskattad storlekT-shirt

Story points Egendefinierat
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Hur mäter vi då storleken på en leverabel så att vi lättare kan sätta en 
prislapp? Det finns en mängd etablerade sätt och det går att utveckla nya 
tillsammans med sin partner. Exempel är:

• story points (baseras på user stories)

• t-shirtstorlekar (S, M, L beskriver leverablernas storlek, relativt varandra)

• antal (t.ex. vid felrättningar där alla åtgärder betraktas som lika stora, 
statistiskt sett)

Gemensamt för dessa metoder är att de mest kopplar till kostnaden eller 
insatsen för att skapa leverabeln och inte till värdet av den. Utmaningen är 
ju att både beställare och leverantör så småningom kan ha en gemensam 
uppfattning om värdet av leverabeln och få betalt för detta – oavsett hur 
lång arbetstid som krävdes. Då har vi skapat ett incitament för båda parter 
att jobba smartare och snabbare. 

Att försöka definiera värdet av en leverabel frikopplat från arbetsinsatsen 
är inte steg 1 i en ny relation utan något man kan sätta igång med då man 
har fått de gemensamma projekten att fungera – se sista uppslaget!

LEVERABEL Baserad på värdeBaserad på kostnad

Alla lika stora

Uppskattad storlekT-shirt

Story points Egendefinierat
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Leverantörens 
arbetsinsats

Uppfattat värde Beställarens 
beställning

Idag 100 timmar 100 värdepoäng 1000 pengar

Imorgon (när vi 
blivit effektivare)

90 timmar 100 värdepoäng 950 pengar

Tabellen demonstrerar hur Agila Kontrakt belönar effektivisering. När leverantören blivit 
duktigare och jobbar snabbare drar både leverantör och beställare nytta av det: leveran
tören får betalt mer per nedlagd timme och beställaren betalar mindre för uppfattat värde.

WIN–WIN ENLIGT AGILA KONTRAKT
 
I ett Agilt Kontrakt strävar både beställare och leverantör efter att 
bli effektivare och mer lönsamma. De kommer att kunna dela på 
risk och vinst (pain & gain) enligt följande två principer:

1. En leverantör som utvecklar sin produktivitet och får mer gjort på 
kortare tid premieras för det. 

Om leverantören arbetar systematiskt för att bli mer produktiv och investe-
rar i kompetens, metodik och verktyg för att leverera resultat på kortare tid 
så ska det premieras.

2. I det fall båda parter är överens om att man nått en tillräckligt bra 
lösning kan man göra en snygg sorti ur projektet, med goda villkor för 
båda. 

Grundprincipen är att om beställaren blir nöjd tidigare än vad den ur-
sprungliga uppdragsplanen säger ska projektet kunna avbrytas i förtid. 
Båda kommer att vinna på situationen genom att

• beställaren behöver betala mindre än det tidigare kalkylerade målpriset. 

• leverantören får en del av betalningen för ”jobbet som aldrig gjordes” 
men är nu fri att ta andra uppdrag under tiden som frigörs.

Det omvända gäller också, naturligtvis. Om inte kraven har uppfyllts inom 
ursprunglig uppdragsplan kommer det fortsatta arbetet för leverantören 
att göras till ett lägre timarvode.



13

NÄR FUNKAR DET MED 
AGILA KONTRAKT?

Om följande finns på plats finns det också goda förutsättningar för 
ett Agilt Kontrakt:

• Båda parter förstår sig på vad Lean & Agile-metodik går ut på och är 
vana vid att tillämpa den i praktiken.

• Tillit och transparens råder mellan beställare och leverantör – ofta 
baserat på en lång och välfungerande relation som man nu vill utveckla 
ytterligare. Detta är inte minst viktigt i det svåra arbetet med att definiera 
leverabler.

• Projektet befinner sig ”nära marknaden” där det är enklare att sätta en 
tydlig prislapp på vad en leverabel är värd

• Den detaljerade kravbilden framstår inte som meningsfull att beskriva i 
detalj; principen ”do–learn–adapt” måste få råda. 

Om samarbetet bygger på fasta handslag, improvisationsförmåga och generositet så har 
ni möjlighet att lyckas. Om ni däremot kräver detaljerade kontrakt där juristerna har lagt 
in ”både livrem & hängslen” är idén med Agila Kontrakt dödfödd. 

AGILA
KONTRAKT

AGILA
KONTRAKT
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AGILA KONTRAKT STEG FÖR STEG
 
Agila Kontrakt är en relativt ny företeelse, och vi befinner oss på många 
sätt fortfarande i en pionjärfas. Därför anser vi att man även här ska ha ett 
angreppssätt enligt Lean & Agile, bryta ner arbetet i mindre delar, leverera 
tidigt och ofta samt ändra efter hand. Då har du i slutänden en väl funge-
rande relation baserad på ett avtal som främjar samarbetet istället för att 
begränsa det.

Steg 1: utforma första versionen av kontraktet
Kontraktsarbetet utgör ett fundament för det kommande projektsamarbe-
tet. Första fasen måste få ta tid. Här gäller principen ”skynda långsamt”.

Viktiga uppgifter:

• Definiera lämpliga leverabler.

• Sätt en prislapp på leverablerna. (Detta utgör ett inledande norm värde 
som kommer att uppdateras efter hand.)

• Skapa ett system för att återkoppla att rätt saker levereras.

• Skapa ett system för att journalföra, sammanställa och utvärdera avvi-
kelser.

• Definiera leverantörens befogenheter – vad kan man fatta egna beslut om?

En spinoff-effekt av kontraktsarbetet är att man utvecklar kommunikatio-
nen och kännedomen om varandra. Redan här börjar effektiviseringen av 
hela arbetsprocessen.

Steg 2: genomför ett testkvartal
Dags för ”betatestning” av det Agila Kontraktet! Notera att samarbetet fortfa-
rande bygger på det ”vanliga avtalet” och att det Agila Kontraktet enbart an-
vänds i utvärderingssyfte. Vissa problem kommer först att visa sig när man kör 
i nästan-skarpt läge. I denna fas valideras normvärdet: ”Har vi prickat rätt?”. 
Man får också återkoppling på hur avtalsstrukturen fungerar i praktiken. 

Steg 3: fördjupa samarbetet
Skarpt läge! Förhoppningsvis har testkvartalet gjort att man fått snurr på 
samarbetet och principerna håller. Det Agila Kontraktet används fullt ut 
och har ersatt det ”vanliga avtalet”. Kontraktet är ett levande dokument 
som kräver kontinuerligt underhåll och uppdatering och måste fortsatt 
utvecklas parallellt med arbete och relation.
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Steg 4: kontinuerlig uppföljning
Nu arbetar man enligt Lean & Agile och har ett avtal som stöttar ett arbets-
sätt som driver fram kontinuerliga produktivitetsökningar för båda parter. 
Efter varje avtals periodslut (kan vara kvartal eller månad) uppdaterar man 
avtalet med de produktivitetsökningar man har uppnått. Kund och leveran-
tör delar på detta vis produktivitetsvinsterna.
 
Steg 5: win–win
Nu har förutsättningar skapats för att gå från en kostnadsbaserad modell 
till en värdebaserad. De gemensamma diskussionerna handlar inte om 
hur man ska minska kostnaden och optimera flödet utan också hur man 
gemensamt ska arbeta för att maximera kundnyttan. Det gemensamma 
fokuset är affärsvärde för slutkunden men på samma gång har man arbe-
tat fram en modell som hela tiden arbetar för att optimera och driva ned 
kostnader.

För att dela risk, dela vinst och försöka skapa bra incitament har 
det skapats ett otal olika varianter av kontraktsmodeller. Littera-
turen är full av beskrivningar – här är några exempel: 

•  Iterationsbaserad målbild. Beställare och leverantör gör upp en 
målplan på exempelvis 10 iterationer. Är bägge parter nöjda redan 
efter 8 iterationer utgår en bonus till leverantören på x procent 
av den icke-använda tiden. Skulle däremot mer än 10 iterationer 
användas debiteras de överskjutande iterationerna enligt ett 
självkostnadspris (om inte speciella villkor kan anföras).

•  Målkostnad plus marginal (används ofta på Toyota). Beställare 
och leverantör gör en gemensam genomgång av innehåll och 
uppskattar förväntade ändringar för att komma fram till en 
målkostnad. Ovanpå detta lägger man en överenskommen vinst-
marginal. Under projektets gång råder fullständig öppenhet från 
båda sidor och ökade eller minskade kostnader delas enligt en 
förutbestämd fördelning.

•  Olika modeller för olika projektfaser. Exempelvis ett fast pris för 
en inledande tidsbox inom vilken leverantören ska ta fram en 
releaseplan och en backlog för inledande iterationer. Därefter 
löpande räkning eller fast pris per iteration … eller variationer av 
detta.
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TIDEN ÄR MOGEN FÖR 
EN AVTALSREVOLUTION!

Lean & Agilebaserad metodik kräver en helt 
ny typ av avtal mellan beställare och leve
rantör. Utgångspunkten är rad 3 i The Agile 
Manifesto: 

kundsamarbete framför kontraktsförhandling. 

Det är basen för ett samarbete som bygger på

• delad risktagning

• delmål som förändras med tiden  
(samtidigt som huvudmålen är oförändrade)

• möjlighet till smarta improvisationer  
– t.o.m. projektavslut om man gemensamt  
finner en tillräckligt bra lösning

• ömsesidig tillit.

I denna skrift hittar du en introduktion till det tänke-
sätt som ligger bakom lyckade Agila Kontrakt, och 
råd om hur du kommer igång för att skapa dina 
egna avtalsformer.


